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“Melhorar o mundo? Megalomania? De forma 

alguma. Se não quisermos todos os dias 

fazermos do nosso trabalho uma sólida ponte 

para um melhor mundo, para quê, então, fazê-

lo todos os dias?.” (Mário Sérgio Cortella) 

Sigamos, então, tentando, buscando, 

sonhando... 

“Docentemente”. 

 



 

 

RESUMO 
 

 

Na presente pesquisa, buscamos, através de uma abordagem qualitativa, compreender, por 
meio das narrativas docentes e da análise da prática de dois professores pedagogos do 5º ano 
do Ensino Fundamental I, de uma escola básica da rede pública de ensino de Fortaleza-Ceará, 
os caminhos e as contradições presentes na prática que esses profissionais realizam em sala de 
aula com vistas a uma educação que possibilite a construção de uma sociedade mais justa e 
democrática. Como objetivos específicos, buscamos, além de observar e analisar a prática 
docente, compreender e discutir, a partir das narrativas dos professores, as trajetórias e 
concepções destes acerca de seus papéis na promoção de uma educação que seja instrumento 
de transformação social, assim como os elementos representativos que pleiteiam, ou não, uma 
educação nessa direção, bem como verificar, no cotidiano profissional desses professores, a 
relação de harmonia e/ou contradição entre seus discursos e suas práticas, a partir de 
observações e situações-problemas cotidianas a eles apresentadas e sem desconsiderar suas 
crenças enquanto sujeitos. Entendemos que, pelo fato de inserir os professores de forma ativa 
no processo investigativo, a pesquisa venha a contribuir para a elevação da reflexão e da 
autoestima docente, fundamentais no exercício da profissão, assim como para o sentimento de 
pertencimento dos mesmos no processo de ensino e aprendizagem, no campo pedagógico-
escolar, no trabalho de melhoria da sociedade. Utilizamo-nos de entrevistas semiestruturadas, 
diferenciadas entre si, com professores e gestores, situações-problemas elaboradas com base 
em conflitos comuns à rotina escolar, gravador de áudio, diário de campo, além das 
observações em sala de aula, do estudo do Projeto Político Pedagógico da instituição e do 
acesso a provas e planejamentos elaborados pelos docentes. Nossa base teórica pautou-se nas 
perspectivas de autores como BRUNER (1991; 2001), CUNHA (1997), SACRISTÁN (2003), 
FRANCO (2012), CHARLOT (2013; 2013a), NÓVOA (1995, 1997, 2007, 2012), LIBÂNEO 
(1998; 2010), TARDIF (2002), FREIRE (2011), entre outros que compuseram a pesquisa 
bibliográfica. Os resultados apontaram que, apesar de suas ricas trajetórias na área 
educacional e dos discursos proferidos em suas narrativas acerca do importante papel da 
educação escolar e das ações docentes para a constituição de uma sociedade mais plural e 
democrática, somente um dos professores se utiliza de uma prática capaz de possibilitar ao 
aluno situações e vivências que o tornem sujeito crítico, autônomo, consciente. O outro, por 
meio de uma prática, por vezes, contraditória e dissociada de bases teóricas fundamentais ao 
exercício da docência, mostra uma concepção mais tradicionalista e pouco eficaz para uma 
educação que leve a uma transformação social. Com base nos resultados, destacamos a 
necessidade de fomentar o debate acerca de outras questões educacionais, como a dissociação 
entre teoria e prática, a forma como vem sendo realizada a formação superior do profissional 
docente no Brasil, ou ainda o processo de formação da identidade desse profissional, todas de 
ampla importância para a continuidade e a consolidação de pesquisas que visem a 
investigação e compreensão da prática docente. 
 

 
Palavras-chave: Narrativas docentes. Prática docente. Escola básica atual.  
 
 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 
In this research, we intend to understand the existing paths and contradictions in the teaching 
practice of two pedagogical teachers through the narratives and their respective analysis. We 
chose two public school teachers from Fortaleza, Ceará, that work in the 5th grade. Here, we 
investigate their perception with respect to the Education as and their impact in the 
construction of a fairer and democratic society. Besides observing and analyzing the teaching 
practice, we seek to understand the teacher’s trajectories and conceptions about their roles 
through their narratives. In this context, special attention is given in the promotion and 
opposition actions of Education as an instrument of social transformation, considering the 
representative elements, the professional daily life, the existing harmony and/or contradiction 
in their discourses and practices. All that from observations and everyday problem-situations, 
without disregarding their beliefs as subjects. Here, we believe that by actively introducing 
teachers into the research process, the resulting research findings will contribute to raising 
teacher reflection and self-worth, which are fundamental in the profession’s exercise, as well 
as their sense of belonging in the process of teaching and learning, in the pedagogical-school 
field, in the work of improving society. To achieve our results, we adopt different types of 
semi-structured interviews with teachers and managers, school daily-based problem-
situations, audio recorder, a field diary, in addition to the classroom observations, the study of 
the institution’s Institutional Political Project alongside the class planning elaborated by the 
teachers. Our research is mainly based on the following works BRUNER (1991, 2001), 
CUNHA (1997), SACRISTÁN (2003), FRANCO (2012), CHARLOT (2013, 2013a), 
NÓVOA (1995, 1997, 2007, 2012), LIBÂNEO (1998, 2010), TARDIF (2002), FREIRE 
(2011). The results pointed out that, in spite of their rich trajectories in the educational area 
and their narratives about the important role of school education and teaching actions to 
constitute a more plural and a democratic society, only one of the teachers employed a 
practice capable of allowing the student’s situations and experiences make the students 
themselves critical, autonomous and conscious subjects. The other teacher, by means of a 
practice that is sometimes contradictory and dissociated from the basic theoretical foundations 
of teaching showed a more traditionalist and the ineffective conception of a social 
transformation via education. Based on our results, we highlight the need to foster the debate 
on education issues, such as the dissociation between theory and practice, the way in which 
higher education of the teaching in Brazil is been carried out, the formation process with 
respect to the identity of such professionals, all of the great importance for the continuity and 
consolidation of other studies that aim at understanding the teaching practice. 
 

 
Keywords: Teaching narratives. Teaching practice. Current basic school 
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 1 INTRODUÇÃO 

 
Na presente pesquisa buscamos compreender, por meio das narrativas docentes e 

da análise da prática de dois professores do 5º ano do Ensino Fundamental I, de uma escola 

básica da rede pública de ensino do município de Fortaleza-Ceará, os caminhos e as 

contradições presentes na prática que esses profissionais realizam em sala de aula com vistas 

a uma educação que possibilite a autonomia, a criticidade e, assim, a construção de uma 

sociedade mais justa e democrática.                                                                                                              

 A pesquisa se insere no interior de uma escola básica que, assim como a 

sociedade de forma geral, passa por constantes transformações, sendo, portanto, cenário de 

mudanças, desafios e expectativas quanto ao trabalho do professor, tendo em vista que o 

mesmo se estrutura em torno dessas mudanças e é perpassado por inúmeras contradições, 

sendo frequentemente alvo de críticas e opiniões não só de profissionais da educação, mas de 

pessoas que ignoram o conjunto de fatores que englobam o trabalho docente ocorrido no 

ambiente escolar.                                                                                                                  

 As temáticas acerca de narrativas e práticas docentes permeiam significativamente 

as pesquisas educacionais no Brasil, nas quais temos contribuições valiosas de autores 

contemporâneos, renomados na área. Todavia, estas parecem ser ainda pouco pensadas na 

perspectiva da compostura do professor, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa e, 

menos ainda, na perspectiva de contribuição para a mudança social, a partir de uma prática 

reflexiva.                                                                                                            

 Com base nesse aspecto, justificamos a escolha da temática aqui abordada e do 

norte dado à pesquisa, uma vez que a experiência como docente do ensino básico e a 

formação em Pedagogia1 nos leva a compreender que, na sala de aula, o professor atua de 

acordo com a formação que recebera enquanto graduando, mas, também, de acordo com suas 

ideologias, isto é, com o que é, o que sente, o que acredita.                                                                               

Nessa perspectiva, as narrativas dos professores do Ensino Fundamental que 

foram os sujeitos principais desta pesquisa, permitem tanto a nós, pesquisadores, quanto aos 

leitores deste trabalho, mais do que compreender o significado das práticas por eles utilizadas, 

mas ampliar, ontologicamente, o campo de visão e de pensamento referente à ação docente. 

As narrativas são definidas por Bruner (2001, p. 44) como “um modo de 

pensamento e como um veículo de produção de significado”. Segundo ele, “é por meio de 
                                                           
1 Referência à autora principal deste trabalho. 
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nossas próprias narrativas que construímos principalmente uma versão de nós mesmos no 

mundo” (p. XI). Cunha (1997) sustenta a ideia das narrativas como “importantes estratégias 

formadoras de consciência numa perspectiva emancipadora”2, Nessa direção, compreendemos 

as narrativas como contributas no processo de autoconhecimento e autorreflexão do professor, 

capazes de propiciar a transformação de suas práticas docentes, na medida em que são postas 

em foco, discutidas. 

Segundo Souza e Cabral (2015, p.1) “no decorrer das últimas décadas, passou-se a 

reconhecer no campo educacional, de forma crescente, a importância da narrativa como 

metodologia de investigação e de desenvolvimento pessoal e profissional de professores”. 

Nesse sentido, a escolha das narrativas foi considerada também nessa perspectiva, tendo em 

vista que acreditamos ser um caminho que possibilita colher os dados de forma plena e sem 

desconsiderar o contexto de vida dos sujeitos e a importância desse contexto no exercício de 

suas práticas, além de permitir-lhes serem atuantes no processo investigativo.  

Ademais, por admitirmos a possibilidade de contribuição positiva para as ações 

pedagógicas, e mesmo pessoais, ao passo que o ato de narrar suscita a reflexão e a possível 

ressignificação de pensamentos e memórias, concordamos com Ricouer (1985 apud Nóvoa, 

2007, p.24) quando afirma que “um indivíduo reconhece-se na história que conta a si próprio 

sobre si próprio”.  

Por sua vez, a escolha pelo estudo da prática docente deu-se pelo fato da mesma 

estar implícita no universo pedagógico escolar e ser inerente à Pedagogia em sua essência, 

“campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da educação, isto é, do ato 

educativo, da prática educativa [...]”3 (LIBÂNEO, 2010, p. 30). Bem como por nos 

identificarmos com o autor quando fala da necessidade dos estudos sobre a prática docente 

serem fundamentados pela Pedagogia, uma vez que acredita ser por meio desta que a prática 

pode ser compreendida e transformada (LIBÂNEO apud FRANCO, 2012, p. 93).  

Tardif (2002) ao se referir à prática, afirma que a mesma:  

 
Constitui uma das categorias fundamentais da atividade humana, categoria tão 
importante e tão rica em valores, em significados e em realidades quanto o trabalho, 
a técnica, a arte ou a política, com os quais, aliás, foi muitas vezes confundida ou 
identificada (TARDIF, 2002, p. 152). 

 

                                                           
2 Publicação em revista on-line, sem página de referência. 
3 É certo que o ato de educar insere-se num campo que ultrapassa os limites da Pedagogia, assim como da 
educação formal proferida entre os muros da escola, todavia, para fins deste trabalho, nos ateremos aos limites 
deste espaço para viabilizar os objetivos outrora estabelecidos. 
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Tal riqueza, apesar de nem sempre percebida e quase nunca valorizada, está 

continuamente presente na ação docente e é resultado não somente de conhecimentos 

adquiridos na base de formação a que o professor teve acesso, como outrora mencionamos, 

mas na base de sua essência enquanto sujeito e parte integrante de uma sociedade, de uma 

cultura, como pudemos melhor observar na apresentação dos professores e na observação de 

suas aulas. 

Desta maneira, há uma intrínseca relação entre o que o professor é como pessoa e 

as práticas que realiza. É por valorizarmos o peso da dimensão pessoal do professor e a carga 

de significados que traz consigo, de acordo com suas crenças e seus valores ao exercer a 

profissão, que admitimos a perspectiva de Nóvoa (1995, p. 9) quando diz que “não é possível 

separar o eu pessoal do eu profissional, sobretudo, numa profissão fortemente impregnada de 

valores e de ideais, e muito exigente do ponto de vista do empenhamento e da relação 

humana”4. 

Associamos, portanto, o exercício da prática em sala de aula ao contexto em que 

se insere o professor, enquanto pessoa, e à ênfase que expressa ou deixa de expressar na 

formação de seus alunos, estes, indiscutivelmente, reflexos da família a que pertencem, mas 

também da escola a qual frequentam, logo, das práticas docentes a que têm acesso. 

No que tange à escola básica atual5, na perspectiva de uma educação para a 

cidadania, a consciência crítica, a autonomia, consideramos que a discussão acerca das 

questões que a englobam faz-se importante no contexto social em que vivemos e faz-se 

oportuna no espaço desta pesquisa, na medida em que diz respeito ao local em que a prática 

docente se realiza. 

Decerto, muito há a refletir e a discutir sobre a escola básica, pública, no âmbito 

da realidade de nosso país, uma vez que é nessa instituição em que esse professor “pessoa e 

profissional” atua e onde os alunos por eles formados se inserem. Houve, num período 

iniciado na década de 50 e que, de certa forma, perdura até os dias atuais, uma massificação 

da escola (CHARLOT, 2013a), decorrente, a priori, da demanda dos interesses políticos 

(apesar do acesso à educação ser, por direito, de todos), acarretando numa democratização do 

ensino, ainda que fajuta. Tal democratização gerou consequências visíveis na escola que 

requerem reflexão, entre as quais: um grande número de profissionais pouco preparados, além 

do exagero da pressão sob a qual trabalham, com vistas a atender tarefas que lhes são 

atribuídas na tentativa de alcançar as metas estipuladas pelo sistema e o ingresso de novos 

                                                           
4 Grifos do autor. 
5 Ao usarmos esse termo, referimo-nos, em especial, à escola da rede pública de ensino. 
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sujeitos educandos, oriundos de todas as classes sociais, portanto, de diferentes contextos de 

vida.             

 Mais recentemente, fatores como a mudança na base curricular, o crescente corte 

de investimentos na educação, o medo social dos impactos da crise financeira, a proposta de 

reforma previdenciária, entre muitas outras discussões políticas, pouco ou nada abertas à 

opinião pública, que ameaçam direitos sociais outrora conquistados, geram também inegáveis 

consequências que refletem nas práticas dos professores e em toda a dinâmica educacional do 

país. Estes e outros fatores contribuíram e contribuem para tornar a escola, de certa forma, 

receptáculo de um grande número de profissionais e educandos que trazem consigo uma 

ampla variedade de interesses e, muitos destes, apáticos frente ao ensino, ou ao compromisso 

de melhorá-lo, como enfatiza Charlot (2013a).  

Em meio a tais questões não se pode desconsiderar o saber e o sentir do 

profissional que vivencia a realidade educacional e que é quase sempre culpabilizado por 

todos os problemas a ela relativos, mesmo quando se tratam de questões de dimensões mais 

amplas, uma vez que a prática não se inicia e se encerra na sala de aula, envolve, pois, fatores 

sócioeconômicos e histórico-culturais que ultrapassam o ambiente escolar.  

Com base na compreensão dessa complexa realidade, faz-se fundamental dar voz 

aos profissionais para ouvir seus pontos de vista e conhecer suas percepções acerca do 

exercício de suas práticas e das possibilidades implicadas nestas para uma educação que possa 

ser instrumento de melhoria em nossa sociedade. Ressaltamos que interessou-nos observar e 

analisar no decorrer da pesquisa não o domínio do conteúdo por parte dos professores, mas a 

forma como o transmitem e se dirigem aos alunos, como alimentam as relações, resolvem 

conflitos, mobilizam ou não seus alunos, possibilitando ou não momentos enriquecedores. 

Nessa direção, tivemos como objetivos específicos i) observar e analisar as 

práticas docentes em sala de aula, para entender os caminhos trilhados com vistas à formação 

dos alunos numa perspectiva ampla; ii) compreender e discutir, a partir das narrativas 

docentes, as trajetórias e concepções dos professores acerca de seus papéis na promoção de 

uma educação que seja instrumento de transformação social, assim como os elementos 

representativos que pleiteiam, ou não, uma educação nessa direção; iii) verificar, no cotidiano 

profissional desses professores, a relação de harmonia e/ou incoerência entre seus discursos e 

suas práticas, a partir de observações e situações-problemas cotidianas a eles apresentadas e 

sem desconsiderar suas crenças enquanto sujeitos.  

Tendo como destaque dos objetivos supramencionados o verbo compreender, 

segundo Minayo (2012, p. 3) “verbo principal da análise qualitativa”, desenvolvemos, para o 



17 

 

alcance destes objetivos, uma pesquisa de caráter empírico e bibliográfico, com abordagem 

qualitativa, na medida em que nos identificamos com a perspectiva da autora quando diz que: 
 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 
ela trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 
(MINAYO, 2013, p.21).  
 
 

 

Nossa escolha por tal abordagem se justifica ainda pelas palavras da autora ao 

afirmar que há um elo indissociável entre a subjetividade do sujeito e o mundo objetivo que 

vai além dos números, portanto, não podendo ser traduzido por estes (MINAYO, 2013).  

 No que tange à parte prática da pesquisa, cabe destacar que muito dela foi se 

delineando a partir da riqueza que íamos tendo acesso em campo, captando e valorizando cada 

detalhe que nos era apresentado nas narrativas dos professores e nas aulas que 

presenciávamos. Tal riqueza diz respeito, principalmente, à diversidade de informações e 

características antes nem mesmo imaginadas, as quais possibilitaram uma ampliação do 

discurso e da reflexão propostos à priori (ainda em fase de projeto). Para ilustrar, podemos 

citar as visões didático-pedagógicas, quase que opostas, dos professores, nossos sujeitos 

principais, o que nos propiciou um leque maior de percepções, assim como o fato desses 

sujeitos serem do sexo masculino, tornando a pesquisa ainda mais singular, frente à raridade 

de homens pedagogos exercendo o ofício de professores nas séries iniciais. 

 Ademais, faz-se oportuno ressaltar que nosso intuito não é o de criticar o trabalho 

realizado pelos profissionais, mas possibilitar a reflexão e suscitar o debate, entre outras 

questões, acerca do modo de pensar e agir desse profissional e das implicações disso na 

educação do aluno e na constituição da sociedade. Admitimos que é preciso ter cuidado ao 

observar a prática docente e opinar, interferir, ainda que na intenção de aperfeiçoá-la, uma vez 

que o professor deve ser respeitado enquanto sujeito repleto de considerações próprias, 

razões, valores, além de um papel de autoridade em sua sala, tendo o direito de expressar-se. 

Para Veiga (1992, p. 117 apud Franco, 2012, p. 170), “na sala de aula, o professor faz o que 

sabe, o que sente e se posiciona quanto à concepção de sociedade, de homem, de educação, de 

escola, de aluno e de seu próprio papel”. É com base nessa perspectiva que, primeiramente, 

buscamos as respostas dos professores nas entrevistas e a expressão de suas ideias e seus 

pontos de vista frente às situações-problemas propostas, e somente depois das ricas horas de 
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diálogo estabelecido entre pesquisador e sujeitos, adentramos em suas salas de aula e 

conhecemos de perto suas práticas.  

 O trabalho encontra-se organizado em cinco capítulos que, por sua vez, dividem-

se em subcapítulos, a saber: No segundo capítulo, apresentamos alguns dos registros 

decorrentes de nossa ida a campo, como forma de enfatizar o caráter empírico da pesquisa. 

Neste, apresentamos o percurso metodológico do trabalho desenvolvido; a escola, local-palco 

de toda a investigação, caracterizando-a a partir do exposto em seu Projeto Político 

Pedagógico (PPP) atual e de nossas observações; e os profissionais que foram as figuras 

centrais de todo o processo investigativo, contemplando como parte integrante e fundamental 

dos objetivos elencados, seus contextos de vida, suas experiências e o sentimento de 

pertencimento relativo à escola em que atuam, ao trabalho que realizam. 

 No terceiro capítulo, explanamos, no subcapítulo inicial, os conceitos de 

narrativas, à luz de autores como Bruner (1991; 2001), Cunha (1997) e outros, tecendo 

reflexões sobre a importância da temática na pesquisa científica atual. No segundo 

subcapítulo, discorremos acerca da escola básica atual e seus desafios, sob a ótica de Charlot 

(2013; 2013a), Nóvoa (1995; 1997; 2007; 2012), Libâneo (1998; 2010), discussão que 

também perpassa por todos os tópicos do trabalho, ainda que com menor foco; No subcapítulo 

seguinte, apresentamos o conceito de práticas à luz de Sacristán (2003) e Franco (2012), bem 

como a situação de contradição dos professores brasileiros inseridos na escola básica 

contemporânea onde tais práticas acontecem.  

 No quarto capítulo, analisamos os dados colhidos na empiria, à luz das leituras 

realizadas na pesquisa bibliográfica, discorrendo, com base nas narrativas docentes, as 

concepções dos sujeitos referentes à escola, à prática, à educação, apresentando e comentando 

suas respostas às situações-problemas e analisando a prática observada, dissertando sobre os 

caminhos pensados e trilhados por eles na busca de uma educação ampla, de uma sociedade 

plural, contemplando as incoerências nesse percurso e as contradições entre seus discursos e 

ações. 

 Ademais, tecemos algumas considerações acerca do observado em campo, para 

além do que fora pensado no roteiro de entrevistas, bem como uma síntese dos resultados e, 

por fim, no quinto e último capítulo, as considerações finais, propondo reflexões, não com o 

intuito de encerrar a temática aqui abordada, mas com vistas à difusão de olhares voltados 

para tal realidade no âmbito da sociedade, do contexto público da escola básica atual, da 

prática docente arraigada neste. 
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Concluímos que, apesar de suas ricas trajetórias na área educacional e dos 

discursos proferidos em suas narrativas acerca do positivo e importante papel da educação 

escolar, e de suas ações, para a constituição de uma sociedade plural, somente um dos 

professores se utiliza de uma prática capaz de possibilitar ao aluno situações e vivências que o 

tornem sujeito crítico, autônomo, consciente. O outro, em meio a algumas contradições, 

mostra uma concepção mais tradicional de educação, inclusive desmembrada de qualquer 

base teórica, pouco contribuindo para uma educação com vistas à transformação social.  

 Acreditamos que, pelo fato de inserir os professores de forma ativa no processo 

investigativo, a pesquisa venha contribuir para a elevação da autoestima docente, fundamental 

no exercício da profissão, ainda que tão negligenciada social e politicamente e, com a 

elevação desta, a elevação também do sentimento de pertencimento desses sujeitos no 

processo de ensino e aprendizagem, no campo pedagógico-escolar, no trabalho de melhoria da 

sociedade. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

A empiria teve local de destaque nesta pesquisa. Dizemos isso por reconhecer 

que, apesar da rica bibliografia desenvolvida no e sobre o campo didático-pedagógico 

envolvendo a prática docente e das leituras necessárias à elaboração de uma dissertação, não 

ousaríamos desenvolver uma pesquisa que trate de educação, narrativas e práticas docentes, 

sem buscar adentrar na realidade escolar na qual estas ocorrem. Destacamos as palavras de 

José Filho (2006, p.64) quando diz que “o ato de pesquisar traz em si a necessidade do 

diálogo com a realidade a qual se pretende investigar [...]”, entendendo, portanto, ter sido 

fundamental elencar, no mínimo, uma escola e alguns dos sujeitos que a compõem como 

partes fundamentais deste estudo.  

Nesse sentido, dada a importância dos sujeitos principais e da realidade empírica 

que buscamos (e encontramos), elegemos como conteúdo do primeiro capítulo a apresentação 

desses sujeitos, do local que nos serviu de palco para as entrevistas e observações e do 

percurso metodológico seguido em todo o processo de elaboração desta pesquisa. 

Para o alcance dos objetivos, fez-se também necessário conhecer: além dos dois 

professores, os gestores que acompanham seu trabalho e a escola, numa perspectiva sócio-

histórica, contemplando características próprias da condução de algumas atividades lá 

realizadas e informações importantes para a compreensão do contexto da pesquisa, tais como 

o perfil da comunidade na qual está inserida, contidas em seu PPP. 

 
 

2.1 O passo a passo da pesquisa 

 

 Uma vez definidos o local e o público com o qual trabalharíamos - a saber, uma 

escola pública municipal, cuja gestão e o corpo docente, mesmo que em partes, fossem 

acessíveis e abertos à proposta da pesquisa e professores efetivos recém-ingressos na rede 

pública de Fortaleza-Ceará, licenciados em Pedagogia e atuantes, ainda que não 

integralmente, nas séries finais do Ensino Fundamental I (4º e/ou 5º ano) - apresentamos, à 

priori, nossos interesses à gestão da escola, juntamente com o projeto da pesquisa. À 

posteriori, após aprovação e permissão dos gestores, conversamos com os professores aptos a 

serem os sujeitos da pesquisa e, conforme a aceitação e disponibilidade dos mesmos, 

marcamos os dias de entrevistas e de observações em sala de aula. 
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 Assinalamos que o critério de que fossem licenciados em Pedagogia traduz nossa 

concordância com o pensamento de Franco (2012), ao afirmar que: 

 
 

A pedagogia não oferece ao professor apenas ideias ou teorias; oferece também uma 
perspectiva, uma forma de olhar criticamente as práticas educativas, interpretando-as 
e dando-lhes uma direção de sentido. A pedagogia produz as práticas e confere-lhes 
sentido (FRANCO, 2012, p.220).  
 
 
 

Como instrumento de coleta de dados, utilizamos entrevistas, cuja relevância 

enquanto técnica empregada em pesquisas de abordagem qualitativa é bastante reconhecida, 

principalmente quando se trata de pesquisas educacionais (SOUSA; CABRAL, 2015).    

Optamos por entrevistas do tipo semiestruturadas, tendo em vista que, em 

concordância com Cruz Neto (2001, p. 57), “a entrevista não significa uma conversa 

despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos 

atores, enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que 

está sendo focalizada”. Identificamo-nos ainda com Manzini (1991, p. 154), quando diz que 

no tipo de entrevista semiestruturada “a resposta não está condicionada a uma padronização 

de alternativas formuladas pelo pesquisador, como ocorre na entrevista com dinâmica rígida”. 

Nestas, por meio de um roteiro, elaboramos perguntas principais “complementadas por outras 

questões inerentes às circunstancias momentâneas à entrevista”, como sugere o referido autor, 

possibilitando a manifestação das respostas de forma mais livre por parte dos entrevistados.  

Elaboramos roteiros de entrevistas tanto para os professores, como para a gestão. 

Estas foram instrumento fundamental para a obtenção de nossos objetivos e, em dados 

momentos, são apresentadas sob a forma de narrativas, com o intuito de valorizar as vivências 

dos sujeitos e de facilitar a compreensão do leitor, a fim de que o mesmo tenha a possibilidade 

de captar a essência das respostas, tal como captamos no momento em que as ouvimos.  

As entrevistas com os gestores foram realizadas em dois momentos: O primeiro, 

no início da pesquisa em campo, para conhecer suas trajetórias profissionais e concepções 

acerca da escola enquanto pedagogos e dirigentes atuais, bem como suas considerações acerca 

dos professores sob a ótica profissional de um gestor; o segundo momento, ao término, para 

darmos um feedback acerca dos diálogos com os docentes e das observações em sala de aula. 

Elaboramos oito perguntas para a entrevista destinada ao diretor e oito para a entrevista 

destinada ao coordenador pedagógico. Algumas se repetem, todavia, o foco maior das 

questões direcionadas ao diretor é sua compreensão de escola, a orientação que sua gestão 

segue; enquanto na entrevista com o coordenador pedagógico, buscamos compreender 
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questões mais ligadas à prática dos professores à luz do acompanhamento pedagógico que 

realiza.              

        Por sua vez, as entrevistas realizadas com os professores são compostas de 16 

perguntas, as quais foram estruturadas em duas partes, sendo a primeira relativa à 

caracterização do professor enquanto sujeito, por meio de questões que abordam tanto suas 

experiências pessoais, quanto profissionais, contemplando pontos de vista que permearam sua 

trajetória até chegar ao atual cargo de professor; e a segunda, relativa às suas concepções 

quanto à escola atual, o aluno, a escola em que trabalha, a prática que exerce.  

Nessa direção, e utilizando-nos de gravador e de diário de campo, buscamos 

coletar dados objetivos e subjetivos, uma vez que consideramos mais do que as opiniões dos 

sujeitos entrevistados, seus sentimentos, suas avaliações pessoais, seus valores e suas atitudes 

diante de situações que permeiam sua prática de ensino cotidiana. Concordamos, desta forma, 

com Neves e Domingues (2007, p. 57) quando dizem que a pesquisa qualitativa é utilizada 

quando “dimensões como a subjetividade e a individualidade serão apreendidas, o que nem 

sempre é possível em estudos com abordagens quantitativas”. 

Utilizamo-nos, ainda, de situações-problemas, as quais foram apresentadas aos 

professores após a entrevista e anterior à nossa ida à sala de aula, pensadas como forma de 

nos proporcionar maior conhecimento das práticas docentes referentes a questões diretamente 

ligadas à ocasiões típicas do cotidiano escolar. Pela impossibilidade de qualquer garantia de 

acontecimento de situações dessa natureza nos exatos momentos de nossa presença nas aulas, 

optamos por criar hipóteses que, ainda que os professores nunca tivessem precisado pensar 

sobre, os colocariam em situação de reflexão e de conscientização da total probabilidade de 

acontecerem no ambiente plural da escola pública. Elaboramos seis situações-problemas 

hipotéticas, cada uma delas envolvendo, implícita ou explicitamente, questões sobre 

preconceito, intolerância, violência, honestidade, solidariedade, religião e até mesmo política, 

algumas das quais inclusive já vivenciadas nas turmas dos professores, segundo eles próprios. 

Por fim, após conhecermos os sujeitos em suas concepções e experiências, 

realizamos observações de suas práticas em sala de aula nas duas turmas de 5º ano que 

funcionam no turno da tarde, sendo estas a turma B e a turma C, de acordo com a organização 

interna da escola.  

 Informamos que, por questões éticas da pesquisa, preservamos tanto o nome da 

instituição que nos recebeu, como os nomes dos professores, do diretor, do coordenador 

pedagógico responsável pelo Ensino Fundamental I, da mãe de um dos professores e dos 

alunos que, eventualmente, são mencionados ao longo da pesquisa. Com base nisso, 
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utilizamos os nomes fictícios Marcos e Cláudio para os professores; Marta para a mãe de um 

deles; Thales para o diretor; Diego para o coordenador pedagógico; Felipe para o aluno 

mencionado durante a análise da prática. No que tange à fala destes sujeitos ao longo do 

trabalho, todas são apresentadas em ‘Itálico’, na tentativa de destacá-las, diferenciá-las.  

O professor Marcos atua na escola como Professor Regente A (PRA), lecionando 

as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Artes, apenas na turma de 5º ano 

que observamos, enquanto o professor Cláudio atua como Professor Regente B (PRB), 

lecionando as disciplinas de História, Geografia e Orientação Cristã, além da turma de 5º ano 

observada, em turmas do 3º e 4º anos. 

 Nossa bibliografia pautou-se especialmente nos estudos dos autores, outrora 

apresentados, Jerome Bruner (1991; 2001), Maria Isabel da Cunha (1997) no que tange às 

narrativas; José Gimeno Sacristán (2003) e Maria Amélia do Rosário Franco (2012), acerca 

das práticas docentes; Bernard Charlot (2013; 2013a), António Nóvoa (1995, 1997, 2007, 

2012), José Carlos Libâneo (1998, 2010), acerca da escola básica atual, entre outros autores 

de grande contribuição para este estudo. 

Em síntese, a estruturação da parte empírica da pesquisa deu-se sob o seguinte 

delineamento: Visita à escola para dialogar com a gestão, apresentando a proposta da 

pesquisa; diálogo com os professores, então, potenciais sujeitos; primeira entrevista com a 

gestão; acesso ao PPP da escola reformulado pela atual gestão; entrevistas com os 

professores, com base em roteiro previamente elaborado; apresentação de situações-

problemas; acompanhamento e observação de aulas e/ou dinâmicas; acesso ao planejamento 

dos professores e a provas por eles elaboradas; segunda entrevista com a gestão; transcrição e 

análise de todo o material coletado, com base nas leituras realizadas na pesquisa bibliográfica. 

 
 

2.2. Conhecendo o cenário/campo da pesquisa: Caracterização da escola  
 
 

Localizada num bairro periférico da cidade de Fortaleza-Ceará, a Escola 

Municipal de Educação Infantil e Fundamental (EMEIF) em questão foi criada há pouco mais 

de uma década e compõe, desde então, a rede básica de ensino público do município. 

Segundo informações contidas no seu PPP atualizado, a escola, a qual obteve bons 

resultados nos últimos IDEBs (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), atende 

atualmente 660 alunos e tem 44 professores divididos entre a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental I, com turmas do 1º ao 5º ano. A população é considerada de risco, sendo 
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predominantemente de baixa renda, “com características que a enquadram em ‘carência de 

rendimento’ e ‘carência social’, conforme especificações do Banco Mundial para a pobreza6” 

(PPP, p.5). O perfil dos referidos alunos, em sua grande maioria, enquadra-se numa realidade 

de pouco acesso à educação, com grande parte dos pais analfabetos e uma parte menor com o 

Ensino Fundamental, porém incompleto.  

O PPP aqui referido foi todo reformulado no ano de 2013, quando a nova gestão 

tomou posse e, em reuniões com toda a comunidade escolar, deu uma nova identidade ao 

projeto e à escola. Desde então, a gestão segue as determinações previstas na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB 9.394/96) e, a cada ano letivo, coletivamente, na primeira semana 

de reuniões pedagógicas e com o devido apoio e a participação da comunidade escolar, busca 

aperfeiçoá-lo. É, então, quando os professores novatos têm a oportunidade de conhecer o 

projeto e dar suas contribuições, enquanto parte dessa comunidade.    

Quanto ao planejamento pedagógico interno geral, há quatro por ano, onde 

ocorrem as formações com todos os professores e gestores juntos. Por sua vez, o 

planejamento externo, por nível e área de conhecimento (formações em serviço) ocorre a cada 

15 dias, com formadores específicos da Secretaria Municipal de Educação (SME). 

Segundo dados contidos no projeto em questão, a Educação Infantil conta com 

cinco turmas de Infantil IV e cinco de Infantil V, enquanto o Ensino Fundamental é composto 

por: cinco turmas de 1º ano, quatro de 2º ano, quatro de 3º ano, quatro de 4º ano e três de 5º 

ano. Cada série possui turmas no turno da manhã e no turno da tarde.  
No que tange, mais especificamente, às turmas de 5º ano onde observamos as 

práticas, ambas possuem ventiladores, armários e um mural para a exposição de trabalhos 

escolares. Na sala de aula da turma B (do professor Marcos) há ainda um espaço extra para os 

trabalhos de artes, composto por grafismos, cordéis, pinturas com tinta colorida e desenhos 

em forma de mosaicos; tabuada confeccionada de cartolinas, em tamanho grande, calendário 

também artesanal, além de quadros simples de papel, mas com interessantes significados, 

confeccionados pelo próprio professor e dos quais falaremos na análise da prática.  

Por sua vez, na sala de aula da turma C (do professor Cláudio), para além do 

espaço azulejado comum às demais salas, não há nenhum outro reservado para exposição de 

artes. O espaço é um pouco menos ventilado se comparado à turma B, entre outros motivos, 

                                                           
6 Segundo a referência indicada no PPP: On-line: Banco Mundial - Índice de Desenvolvimento Humano – 
Relatório/ 2009. 
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pelo fato da área da sala ser um pouco menor do que o necessário para a quantidade de mesas 

e carteiras que comporta.7. 

No geral, a estrutura física da escola é de médio porte, composta por térreo e 

primeiro andar. No térreo encontram-se, além de uma pequena garagem e uma espaçosa 

entrada, secretaria, sala de professores, sala da direção, sala da coordenação, sala de recursos 

multifuncionais (onde funciona o Atendimento Educacional Especializado - AEE), refeitório, 

banheiros de alunos e de funcionários, almoxarifado, cozinha, despensa, arquivo, e pátio 

coberto, além de cinco salas de aula da Educação Infantil e uma do 5º ano, a qual fez parte de 

nossas observações. Na parte superior, localizam-se as 10 salas de aula do Ensino 

Fundamental, auditório, biblioteca, sala de informática, sala do Conselho Escolar, sala do 

banco de livros e dois banheiros desativados.  

A escola possui televisores em algumas salas e, na biblioteca, aparelho de DVD e 

projetor multimídia. Possui ainda computadores no laboratório de informática, que não estão 

funcionando, e um total de quase 30 notebooks utilizados no projeto Luz do Saber8, os quais 

os alunos têm acesso com a mediação do professor.  Os alunos têm ainda acesso a teatros em 

visitas extraescolares que acontecem com relativa frequência, quando a gestão consegue 

transporte.  

Durante nossas visitas, observamos que o local, além de bastante limpo e 

organizado, é visualmente agradável no que tange a quadros de avisos e cartazes com frases 

motivacionais e palavras de gentileza, refletindo uma preocupação positiva com o bem-estar 

dos que ali frequentam. Há ainda um visível zelo com as questões pedagógicas e as ideias de 

teóricos importantes da educação, expressas em cartazes cuidadosamente confeccionados.   

A relação entre a escola e a comunidade é considerada boa, tendo como parceiros: 

Lideranças da Comunidade Bairro Parque Genibau; Alcoólicos Anônimos (AA); Narcóticos 

Anônimos (NA); Unidade Básica de Saúde Local Gauba de Araújo; Programa de 

Desenvolvimento de Área (PDA) – Bom Jardim; além do CEDECA (Centro de Defesa da 

Criança e do Adolescente), o SESC-CE e, certamente, a Prefeitura Municipal de Fortaleza 

                                                           
7 A título de informação, as mesas e carteiras a que nos referimos são de tamanho pequeno, desproporcionais à 
estatura dos alunos, principalmente considerando que muitos estão fora da faixa etária tida como ideal para o 5º 
ano. Tal fato, apesar de não ser diretamente da competência da escola, está sendo aqui mencionado por ser mais 
um dos fatores que podem ter impactos sobre o trabalho do professor e a aprendizagem dos alunos, uma vez que 
pode gerar desconforto ao aluno no momento da aula, dificultando a atenção. 
8 Projeto criado pelo Governo do Estado do Ceará que funciona como um recurso didático cujo objetivo é 
“contribuir para a alfabetização de crianças, além de promover a inserção na cultura digital. É um software de 
autoria embasado primordialmente na teoria do educador Paulo Freire. Considera também algumas contribuições 
de Emília Ferreiro e Ana Teberosky acerca do processo de aquisição do código linguístico” (Informações 
retiradas do site do projeto. Ver referências).  
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(PMF). A gestão busca a aproximação com os pais de alunos e a inserção destes, cada vez 

mais sólida, nos projetos e vivências escolares.  

Há visível valorização do PPP da escola por parte da gestão, em especial, do 

diretor escolar. Abaixo, transcrevemos um trecho do documento que, ocasionalmente, 

aproxima os interesses de nossa pesquisa aos interesses da referida gestão: 
 

Em acordo com todos os nossos encontros, discussões e pontos em comum, e ainda 
pensando na gama de formações acadêmicas, pessoais e sociais de cada membro que 
contribuiu para a construção de nosso Projeto, enquanto escola, buscamos criar um 
clima escolar que priorize a tolerância, o cotidiano escolar na cidadania e em prol 
dela, além da alta expectativa na aprendizagem dos alunos, pois acreditamos que 
todos podem aprender e que todos somos iguais nas diferenças; precisamos, 
portanto, de tratamentos pedagógicos específicos, bem planejados e acompanhados 
(PPP, p. 2). 
 
 

 

Destacamos os princípios e valores que norteiam o referido Projeto: 

“Interatividade e acesso às tecnologias; Tolerância, empatia e respeito; Profissionalismo, 

formação e qualidade de ensino; Relativismo cultural e religioso; Administração do 

emocional; Espaço democrático; Vivência na cidadania e em prol dela” (p. 22).   

 Na entrevista realizada com os gestores, vale ressaltar, identificamos muitos 

destes valores em suas respostas, tal como em determinados momentos de suas historias de 

vida, no pouco, porém profundo, acesso que nos foi permitido, por meio de suas narrativas, a 

serem apresentadas adiante. 

 

2.3 Conhecendo os sujeitos da pesquisa: Experiência e pertencimento  
 

 

Os quatro sujeitos da pesquisa são abaixo apresentados em suas características e 

convicções pessoais e profissionais, permitindo-nos, mais do que conhecer as concepções que 

norteiam suas ações, pedagógicas ou não, identificar o sentimento de pertencimento destes em 

relação à educação, à escola e ao trabalho que nela desenvolvem.     

 Apesar de nossos sujeitos principais serem os dois professores, consideramos 

necessário conhecer as convicções da gestão acerca das questões que envolvem a pesquisa, 

uma vez que a afinidade (ou a falta desta) e a relação gestor-professor podem interferir, 

positiva ou negativamente, na realização da prática docente.  
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2.3.1 A gestão e suas convicções 
 
 

 

Apresentamos aqui os trechos mais significativos das duas partes da entrevista 

realizada com o diretor Thales e o coordenador pedagógico do Ensino Fundamental Diego, 

considerando a importância de dialogar com a gestão acerca das questões abaixo, tendo em 

vista que é no conjunto da escola que a prática se faz.  
 

 

2.3.1.1 O diretor escolar  
 
 

Ao iniciarmos nosso primeiro contato com o diretor, apresentando a proposta da 

pesquisa e os objetivos que ali buscaríamos, o mesmo não só gentilmente nos recebeu, como 

demonstrou notório interesse pela temática, na medida em que disse considerar importante 

“pegar uma carona” em nossa investigação, por querer ampliar o olhar sobre a prática dos 

professores que estavam chegando na escola no referido ano e por já ter percebido algumas 

questões que precisavam ser melhoradas na forma de pensar e de conduzir as aulas de um 

deles. Devido a isso, demonstrou interesse por nosso feedback enquanto pesquisadores e 

pedagogos, como possibilidade de aperfeiçoamento de seu trabalho gestor com esses 

professores.  

Thales, 35 anos, natural de Fortaleza-Ceará, é graduado em Pedagogia pela 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), com habilitação em Administração Escolar, além de 

realizar trabalho de assessoria pedagógica para escolas particulares de médio porte, por meio 

de uma editora, “geralmente envolvendo a temática das relações no âmbito escolar” e ter 

planos de fazer mestrado.          

 Conta que sempre quis ser gestor, mas não esperava que isso acontecesse tão 

rápido, tendo em vista que prestou o concurso para professor efetivo da rede municipal de 

Fortaleza-Ceará no ano de 2009, para o qual foi aprovado, e em 2013 já se tornou gestor, logo 

no fim de seu estágio probatório, estando agora, portanto, quase no final de sua gestão. Antes, 

havia morado na cidade de São Paulo durante sete anos, onde teve várias experiências com o 

teatro. De volta à Fortaleza, já na faculdade, estagiou no Serviço Social do Comércio (SESC-

CE), local em que, posteriormente, foi contratado e trabalhou por quatro anos e onde iniciou 

seu gosto pela cultura, como nos relata.  Após esse período, trabalhou na Fundação da Criança 

e da Família (FUNCI), no Projeto de Erradicação do Trabalho Infantil.  

Conta-nos que também estagiou durante dois anos no Museu do Ceará e que tal 

experiência foi de grande importância em sua vida enquanto profissional (“Foi o grande 
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‘boom’ da minha formação. Foi lá que eu tive a certeza, de que o que eu penso, como diz 

Paulo Freire, é o ‘pensar certo’”).   

Thales tem um perfil político. Enquanto estudante, participara do Movimento 

Estudantil e, enquanto gestor, “parte do sistema”, como dissera, entrou para o Colegiado de 

diretores. Nunca se partidarizou ou se filiou a qualquer partido, mas sempre esteve atuante e 

com o sonho de “mobilizar uma comunidade” (“Eu venho dessa vida do ativista que eu sou. 

E eu continuei ativista, só reforcei ainda mais esse meu lugar no mundo, de ativista social”). 

Conta-nos ainda que a escola sempre o fascinou muito e até hoje lhe dá um “frio na barriga”, 

por ser um “lugar emocionante” e de  desafios e aprendizados (“Sempre soube que eu não 

conseguiria ser um bom diretor se eu não soubesse ser um bom professor. E isso é muito 

verdade!”).   

O diretor falou ainda sobre a complexidade que envolve uma rede municipal de 

ensino como a de Fortaleza e sobre as situações graves que, às vezes, tem de lidar, trazidas 

pela comunidade na qual a escola se insere. Com orgulho, diz envolver-se com os problemas 

da referida comunidade, o que o faz entrar em choque com alguns professores:  
 

Os conflitos estão aí. A escola é o lugar da complexidade, da busca da qualidade no 
trabalho. Eu não sou a melhor expressão da gestão de Fortaleza, nem quero, mas as 
coisas precisam ser conduzidas [...] De repente acontecem situações adversas aí 
fora e, olha, se for muito grave eu envolvo a comunidade inteira9. 
 
 

No que diz respeito ao seu ponto de vista sobre a escola atual, diz: 
 
 

 

Parece que nós caminhamos socialmente em direção a algumas evoluções, até da 
própria tecnologia, mas nós não caminhamos junto com essas revoluções sociais na 
escola, na nossa prática, nas metodologias de ensino. É como se fossem dois 
mundos, a escola e a vida lá fora. Essas linguagens na hora do ensino, elas contam 
muito [...] Não dá mais pra escola ser só aquele pouquinho, aquela dosagem tão 
elementar de conhecimento, né? Lugar daqueles alunos que estão só pra constar, só 
pra não ficarem na rua, como um depósito. A gente [gestão] tá querendo algo muito 
maior. A gente sempre pensou outras formas de tratar a aprendizagem, trazendo a 
arte, a capoeira, outros meios que têm comunicação com a comunidade, que tem a 
linguagem também da comunidade, mas a gente foi tolhido no meio do caminho.  
Hoje a gente continua com essa filosofia, ela tá dentro da gente, mas talvez ela não 
se efetive tanto quanto a gente gostaria, entende? Mesmo assim, nas formações que 
temos oportunidade de estar com os professores, sempre trazemos isso.  
 

 

Por sua vez, referente à escola da pesquisa, onde exerce suas funções de gestor, 

explica-nos que há sempre muitas situações de bullying, homofobia, racismo e que não lida 

                                                           
9Thales refere-se a um episódio de violência, no qual acarretou a morte de um ex-aluno na calçada da escola, 
devido a envolvimento com o tráfico de drogas.  
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com um grupo fácil, uma vez que boa parte é bastante religiosa e nem sempre aceita a postura 

laica da escola, mas tenta ao máximo permanecer com seus princípios, enfatizando que deles 

não abre mão. Fala, inclusive, que quando convidou seus parceiros de gestão pensou na 

variedade de crenças que a equipe teria (ele, espírita, o coordenador do Ensino Fundamental 

agnóstico e a coordenadora da Educação Infantil, religiosa, porém com um credo menos 

radical do que restante do grupo) o que lhe ajudaria a lidar com as diferenças no coletivo de 

professores.  

Como supramencionado, Thales muito se identificou com a temática de nossa 

pesquisa e os objetivos a ele apresentados, na medida em que viu nesta um apoio para 

trabalhar alguns problemas envolvendo a forma de ser e agir de um dos professores em sala 

de aula, conforme expõe:  
 

Nossa escola está além do resultado da prova externa. A gente tá querendo aqui 
uma qualidade de ensino. Uma qualidade mesmo, desse conhecimento que é 
historicamente acumulado. Que esses meninos da periferia mais esquecida tenham 
esse acesso. Então, nesse sentido, a prática de alguns professores é uma das nossas 
preocupações porque vem de uma retórica muito de defender uma aprendizagem 
tecnicista que não vai libertar ninguém. A gente tá interessado em contribuir com 
essa prática. De que forma a gente melhor trabalha esses conteúdos, sem deixar os 
alunos tão à margem, achando que é isso mesmo, que é assim porque Deus quis? 
[...] A gente, a partir dessa análise, enquanto escola, pode buscar meios pra 
contribuir na formação desse professor, se for o caso, se ele aceitar, porque 
ninguém tá aqui querendo colonizar ninguém ou dizer que esse pensamento é o 
melhor do mundo. Mas os conteúdos históricos precisam ser trabalhados de 
maneira imparcial e de maneira muito científica mesmo10. 

 

 

 

 

Sobre o trabalho gestor, entendido das questões políticas que permeiam a 

realidade educacional do município, Thales expressa suas críticas quanto à política da gestão 

de resultados (“O sistema trabalha com números, não com gente. Disso eu posso falar com 

categoria”). Explica-nos sobre o funcionamento dessa política, narrando fatos ocorridos na 

época em que assumiu a gestão, quando Ivo Gomes11 era o secretário de educação e instaurou 

novas estratégias para a seleção de gestores, entre estas, a chance do diretor poder escolher 

sua equipe de coordenadores, o que foi muito bom, mas teve seu ônus, como “o discurso da 

meritocracia que, o tempo todo, é usado e o encurralamento dos diretores”.  

 Quando questionamos qual sua maior dificuldade frente às atribuições da gestão, 

se o Sistema, o grupo de professores ou a comunidade, demonstrou uma opinião firme, 

                                                           
10O diretor se refere à situações específicas em que um dos professores (no caso, Cláudio) trabalhara o assunto 
Ditadura Militar de uma forma que, em seu ponto de vista, foi arbitrária. Sobre isso, falaremos ao apresentar a 
prática do professor. 
11Político brasileiro que assumiu a Secretaria de Educação do município de Fortaleza-Ceará no ano de 2013, na 
gestão do atual prefeito (reeleito) Roberto Cláudio.  Atualmente é prefeito da cidade de Sobral-Ceará.  



30 

 

justificando-a: “O grupo. A escola no Brasil hoje não dá certo por causa dos professores. A 

gente não respeita as filas, a gente boicota a aula, a gente desrespeita. Mas eu concordo com 

Paulo Freire: ‘Ainda não tem outro espaço melhor que a escola’. Eu vivo a escola na 

plenitude”. E falou-nos ainda da importância da ligação entre a teoria e a prática e de alguns 

teóricos cujas ideias norteiam seu trabalho educacional, como Paulo Freire e Dermeval 

Saviani.  

A respeito do que pensa sobre o professor Marcos, salvo algumas dissensões 

pessoais entre os dois, sobre as quais julga válido nos relatar a contradição com a qual o 

professor agiu em determinada ocasião (“ele se fechou como uma ostra e não me deu campo 

nenhum para o diálogo que ele tanto prega na prática pedagógica dele”), diz que mantém 

com ele uma boa relação profissional e que tirou “um saldo positivo das adversidades que já 

aconteceram”, além de elogiar o trabalho realizado pelo professor em sala de aula, repleto de 

“ideias fantásticas e competências” e afirmar que há uma concordância entre os interesses da 

escola e os do professor, no que tange ao perfil de aluno que a gestão busca formar, 

concluindo que Marcos entende a filosofia do trabalho da escola.  

Thales fala da importância do equilíbrio da emoção do profissional professor 

frente à complexidade que, inevitavelmente, irá encontrar no dia a dia da escola e acredita que 

Marcos precisa ainda melhorar nesse quesito. Em síntese, diz que entre os dois há “mais 

semelhanças do que distâncias” e compara-se a ele ao relembrar suas experiências em sala de 

aula, antes de assumir a gestão, dizendo que “o espaço da sala de aula começou a ficar 

pequeno porque, como o Marcos, eu movimentava muito a sala, fazia a diferença na frente 

dos outros”. E finaliza mostrando satisfação com a prática do professor: “Muito mais pra 

mim vale a qualidade com que é feito esse trabalho [o trabalho docente em sala] e as 

transformações nesses meninos. Porque é por isso que eu tô aqui”.  

Em relação ao professor Cláudio, é enfático ao dizer que diferem completamente 

em seus posicionamentos e que o docente está sendo para ele “um desafio vezes 10”, uma vez 

que o mesmo não tem algumas características que Thales julga serem fundamentais no 

trabalho em sala. Expressa que muito se preocupa com a maneira de pensar do professor, 

justificando tal preocupação com uma das situações já vivenciadas pelos dois: 
 

 

No dia que o menino morre e o corpo está em frente à escola, todos comovidos com 
aquilo, condoídos com a situação, ele chegou e disse: ‘Isso é fichinha’. Eu disse: 
‘Como assim isso é fichinha? Isso não é fichinha, isso é um ex-aluno da escola que 
está com o corpo ali, há poucas horas. Isso não é fichinha e me preocupa muito essa 
sua análise’. 
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Conta que o relacionamento do professor com os demais professores “é ‘de 

trincheiras’. As pessoas amam e odeiam”, dizendo, por isso, ser difícil acreditar que alguém 

com tal postura aja de forma diferente em sala.  Considera que o mesmo é envolvente, 

enigmático, e ressalta: 
 

A companhia dele é muito agradável, quando ele tá num momento de descontração, 
ele é muito engraçado, até o momento em que se toca em questões muito fortes do 
âmbito da formação humana, dessa questão que... eu nem vou dizer do que é 
filosófico, do que eu penso, do ser humano ou ele pensa. Não tô falando nem disso. 
Tô falando do mínimo do respeito que se deve ter dentro da conjuntura diversa da 
sociedade que, a meu ver, ele não tem [...]             
Eu acredito que ele esteja bem no lugar errado mesmo e aí o que fazer diante disso, 
num cenário que não me dá possibilidades de dizer ‘Tá. Obrigado. Tchau’? Eu não 
sei. Aliás, o que eu tenho feito, dentro do que eu sei, e o coordenador concorda, é 
tentar puxá-lo para dentro da importância desse ofício do ensinar e dele entender 
qual é a nossa filosofia, dentro do nosso PPP, que é de uma escola apartidária, uma 
escola completamente laica e que dentro de todas essas coisas exista o respeito 
mútuo, contra o preconceito de qualquer natureza. Tanto que aqui a gente para 
qualquer atividade pra discutir essa temática, se houver a necessidade. Agora a 
gente precisa saber. Alguém tem que trazer isso. E com ele nunca houve dele trazer 
nada, o que eu sempre pontuei, até nas nossas reuniões de gestão: ‘Por que ele 
nunca nos trouxe?Pra ele isso não é um problema?Alguém ser taxado como negro, 
como gay, essa questão da mulher... Pra ele é natural?Não concordamos com isso, 
então vamos tentar fazê-lo entender qual é a nossa filosofia de trabalho. 
 
 

 

Nesse sentido, diz ainda não ter entendido o motivo de Cláudio ser professor, 

visto que o mesmo saiu de uma carreira militar, mas permanece com a mesma postura, ainda 

que esta não caiba ali, na sala de aula, na escola.  

Ao término, o diretor compartilhou conosco um episódio ocorrido com uma ex-

professora que, extremamente protestante, pediu transferência da escola por considerá-la um 

local de “verdadeira loucura”, pelo fato de Thales ter convidado, em certa ocasião, pessoas 

do Movimento Maracatu12 para se apresentarem artisticamente. Sobre isso, argumenta que “A 

escola hoje é pra todos, pois que ela possa trazer as expressões culturais de todos [...] Isso tá 

dentro do currículo, né?”. 
 

 

2.3.1.2 O coordenador pedagógico 
 
 

O coordenador pedagógico responsável pelo Ensino Fundamental I na escola de 

nossa pesquisa é Diego, de 33 anos, pedagogo pela Universidade Federal do Ceará (UFC), 

                                                           
12 Movimento artístico-cultural de cunho religioso, historicamente uma forma de resistência e poder dos escravos 
e negros no passado. 
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mestre em Educação pela UECE e, no período de realização da pesquisa, participando do 

processo seletivo para uma vaga de doutorado na mesma instituição. Há oito anos ingressou 

na rede pública de ensino municipal como professor do Ensino Fundamental I e há três está na 

gestão escolar. Assim como Thales, Diego também tem um perfil político, tendo, durante toda 

sua vida estudantil, participado de movimentos, apartidários e também partidários, como o de 

apoio ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU), quando estudante do antigo 

Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-CE), atual Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Mantém um pensamento de bases marxistas, tendo 

participado também do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e, quando estudante de 

graduação em Pedagogia, do Centro Acadêmico (CA) de seu curso. Diz que foi graças às suas 

vivências nesses movimentos que se tornou a pessoa crítica que hoje é, e que tais vivências, 

mais do que qualquer sala de aula, lhe permitiram aprender o que hoje sabe acerca da 

educação, da sociedade, da vida em si.  

Diego conta que a relação professor-gestão é, de forma geral, complicada e, se 

tratando do espaço publico, é uma relação bem diferente da que imagina ocorrer na rede 

privada13, uma vez que muitos professores, por serem efetivos, não evitam situações de 

enfrentamento. No caso do professor Cláudio, essas situações são de cunho pedagógico, tendo 

em vista que o mesmo já foi chamado à atenção por fazer uso de computador na sala de aula, 

para outras atividades que não as de seu trabalho da escola, e também situações envolvendo o 

trato com os alunos, quando um deles reclamou pelo fato do professor ter sido muito 

grosseiro. No caso de Marcos, conta que as situações mais comuns dizem respeito a sua 

postura de se contrapor e direcionar muitas críticas à gestão, uma vez que é perfeccionista e 

pouco aberto ao que lhe parece fugir de sua rotina. 

Perguntamos a Diego qual seu ponto de vista acerca das práticas docentes dos 

dois professores e o que seria necessário melhorar nestas, uma vez que, enquanto coordenador 

do Ensino Fundamental, é o profissional responsável na escola por acompanhar esse trabalho. 

A isso nos respondeu: 
O Marcos nem tanto. A intervenção seria no sentido de ser mais parceiro, ser mais 
colega dos professores do 5º ano. Ele gosta muito de fazer projetos interessantes, 
mas acaba ficando muito nele. O Cláudio teria que ser uma reformulação geral 
porque ele teria que fazer atividades que interagissem mais com a turma, que não 
ficassem somente no tradicional do livro, da aula expositiva. Fazer coisas mais 
críticas. Ele até andou fazendo, sobre a Ditadura Militar, ele até reviu o 
posicionamento dele sobre algumas coisas, devido a minha intervenção e a do 
Thales, mas a prática mesmo é aquela coisa do quadro, da fala, do livro. Fica difícil 
hoje ficar somente nisso, né? E se fosse feito somente isso, mas bem feito, utilizando 

                                                           
13 O coordenador nunca trabalhou na rede privada de ensino, por isso diz apenas imaginar. 
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o tempo pedagógico como deveria ser utilizado, ao máximo, talvez ele tivesse maior 
resultado, mas o problema é que ele nem usa o tempo, ele usa uma parte do tempo, 
aí depois fica de bobeira. 
 
 

Frente a esta resposta, questionamos sobre que procedimentos a gestão toma em 

situações dessa natureza, uma vez que discorda da postura do professor e acredita que a 

mesma prejudica o andamento da aula e, inevitavelmente, a aprendizagem dos alunos que ali 

estão. Todavia, o coordenador nos revelou que há uma complexidade muito grande para tomar 

providências sobre isso, o que o faz acreditar que seria mais fácil se, enquanto gestão, 

tivessem um apoio maior da própria SME, uma vez que, segundo ele, somente em casos mais 

graves é dado prosseguimento num processo administrativo referente ao trabalho docente. 

O coordenador sintetiza o que observa da prática docente dos dois professores, de 

maneira geral, dizendo que “um dá realmente aula, planeja, programa, faz acontecer. O 

outro não está tão interessado assim, mas já melhorou muito, com a intervenção da gestão”.  

Questionado sobre a postura da coordenação frente a situações de conflito 

envolvendo professores, Diego explica que costuma chamar o aluno afetado, se for algo 

disciplinar, e fazer acareação quando percebe ser necessário, ouvindo tanto o aluno, como o 

professor, “pra pegar a realidade dos fatos, a verdade do que está acontecendo”. 

Dependendo da situação, acha válido conversar com a turma de alunos a sós, por acreditar que 

“o crio da verdade geralmente é a sala de aula toda”.  

Sobre o papel da escola atual, Diego também expressa sua opinião: 
 

O papel da escola é o conhecimento escolar, digamos assim, seria o letramento, a 
alfabetização, nas séries iniciais, o conhecimento científico que só pode ser dado 
por essa instituição, ele [o aluno] não vai ter isso na família.  E também a educação 
no sentido mais amplo, dos valores e tudo mais, que a gente vê que não é dada em 
casa, ou é dada parcialmente. A gente tem que questionar até filosoficamente o que 
são essas famílias. Porque cada criança que tá aqui tem uma família diferente, né? 
E nas condições sociais que eles vivem... eles moram numa casa que não tem nem 
banheiro, todos juntos, num mesmo compartimento. Tem essas questões sociais. Um 
irmão filho de um pai, o outro, filho de outro.  
 

 
O coordenador complementa sua fala ao refletir sobre uma educação para a vida, 

expondo seu preciso ponto de vista acerca da realidade da escola e da sociedade atuais, 

fazendo considerações sobre a prática do professor nesse cenário: 
 

A escola é uma das instituições que a sociedade tem. Ela, enquanto tal, não vai dar 
conta dos problemas sociais que atingem as crianças, os alunos, as famílias. Só 
pode dar conta do mundo escolarizado, dos conteúdos, dos conhecimentos 
produzidos historicamente, pela humanidade acumulados. A educação pra vida, a 
educação pra se tornar um cidadão, tem que ser dada na escola, mas depende da 
família. E qual é o tipo de cidadão que a gente quer? Essa pergunta decorre outras. 
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Qual o cidadão que se tá pretendendo ter nessas escolas? Um projeto é o do 
Governo, dos Estados e outro é a concepção de cada um. Então a educação tem 
essa dualidade porque tem uma concepção do Sistema, mas tem a concepção de que 
você, dentro do Sistema, pode fazer atividades que burlem isso aí, dependendo da 
sua posição enquanto professor. Você pode simplesmente reproduzir, mas você pode 
também fazer atividades que questionem, até porque nós sabemos que os alunos 
podem atingir todo o perfil de conhecimento, mas não adianta ter todo o 
conhecimento necessário, como dar conta da Matemática, saber ler muito bem, e 
não ter [socialmente falando] emprego, não ter salário, não ter saúde. São coisas 
que a gente tem também que questionar com os alunos e estamos vendo que há um 
ataque nesse sentido à escola, de tirar esse conhecimento que questiona, de mudar 
os valores, de inverter a situação. 

 
 
 Em resposta ao que seria mais urgente mudar na escola atual, em sua visão de 

coordenador, assevera:  
 

Tem muitas coisas pra mudar, o primeiro problema é a desvalorização do professor. 
Eu acho que daí decorrem as outras coisas, sabe? Quando a gente é desvalorizado, 
a gente vem desmotivado e desmotivado a gente não dá uma boa aula, então essa 
motivação é o que tá faltando. A gente vê professores muito novos e já 
desmotivados, então primeiro seria isso. A estrutura da escola, até então, não 
sabemos agora como vai ficar depois dessa aprovação da PEC [241]14 com o corte 
de recursos, mas até então vinha melhorando o volume de recursos na escola, então 
a estrutura melhorou bastante, mas ainda não é o suficiente. A mudança também na 
seleção dos professores, no sentido de que a pessoa faria o concurso, mas pra ir pra 
determinada sala de aula a pessoa teria que fazer um perfil. Às vezes por 
conveniência você fica numa turma de 2º ano porque é mais perto da sua casa e 
esse critério poderia ser mais rigoroso. Só quem tem mesmo perfil alfabetizador iria 
pra essas turmas, você tá entendendo? Tipo uma seleção interna pra essas turmas 
que eu acho que motivaria mais a pessoa do que você simplesmente estar lá porque 
foi lotado lá, por conveniência. 
 

 
No que tange ao acompanhamento dos planejamentos didáticos dos professores, 

Diego nos explica que, em geral, são bem completos, seguem o modelo sugerido pela SME, 

ressaltando que o professor Cláudio tem certa dificuldade no que tange à perspectiva 

pedagógica, e que, apesar de ter melhorado bastante desde sua entrada na escola, ainda precisa 

se aperfeiçoar mais. Quanto a Marcos, conta que seu planejamento é bastante rico e está além 

do modelo adotado pelos demais professores. Como parte do acompanhamento que realiza, 

chama o docente para dialogar sempre que sente a necessidade de aperfeiçoamento do 

planejamento, assim como da prática, e sugere atividades a serem realizadas.  

Frente a sua concepção de disciplina e da importância desta na sala de aula, o 

coordenador indica a necessidade de um “meio termo” entre o que observa na prática de 

Cláudio e de Marcos:  
 

                                                           
14 Diego se refere à Proposta de Emenda Constitucional apresentada e aprovada no Governo do então presidente 
Michel Temer, que cria um teto para gastos públicos. 
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Não adianta você ter uma sala de aula comportada, como o professor Cláudio 
consegue fazer, na maioria das vezes, sem você tá passando o conhecimento. Aquele 
comportamento, aquela atenção que você tá exigindo, você tem que exigir pra você 
dar o seu máximo e isso ele não faz. Você tá entendendo? E às vezes o Marcos dá o 
máximo dele, mas não consegue manter a disciplina dos alunos, então um e outro 
ficam atrapalhando os outros que estão querendo. Então a gente tem que fazer uma 
mediação disso aí. Nem tão rigoroso, né? Porque não adianta ser rigoroso demais e 
não dar o conteúdo, não se esforçar pra que aquele aluno aprenda. E não adianta 
você se matar, se esforçar, passar a atividade e tal e ter um, dois, três, quatro 
alunos que atrapalham o resto da turma porque você ‘não pode’ enquadrá-los numa 
autoridade.  
 
 

 

Sobre o acompanhamento do professor em sala, Diego explica que isso é previsto 

no trabalho da gestão e que é feito, muito embora seja muito difícil, por conta da rotina. Por 

conseguinte, vai uma vez ao mês em uma sala de aula onde a situação esteja “mais crítica” e 

precisando que se faça uma mediação. Depois, proporciona um momento de feedback com o 

professor. 

Conclui nosso diálogo assegurando que “A educação por si só não vai mudar a 

sociedade, tem que ser para além da escola, mas nós [professores] temos um papel a 

cumprir”15.  
 

 

2.3.2 Os autores das práticas e suas histórias 
 
 
 

         Apesar da inegável importância de todos aqui mencionados, os sujeitos principais 

desta pesquisa, como antes destacamos, são os dois professores que, recebendo-nos em seus 

momentos de planejamento, cedendo-nos muito de seus valiosos minutos na correria da rotina 

escolar, comprometidos com seus ofícios, enquanto pedagogos atuantes na educação pública, 

concordaram em nos ajudar com suas experiências, seus pensamentos, saberes, sentimentos. 

Apresentamos, a seguir, um pouco da história e das peculiaridades de cada um. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Muito embora não esteja entre nossos objetivos a análise das narrativas dos gestores, antes de adentrarmos na 
apresentação dos professores, faz-se oportuno destacar, nas falas de Thales e Diego, a aproximação entre os dois, 
no que tange às concepções de escola e educação e ao papel da instituição escolar, bem como da prática docente, 
na promoção de uma formação discente que possibilite a melhoria e transformação da realidade social. Ambos, 
com perfis políticos e vivências em movimentos estudantis, compreendem a importância de um pensamento 
crítico e, nesse sentido, reivindicam dos professores uma postura atenta e ativa, contribuindo positivamente para 
o desenvolvimento da prática docente nessa direção. Verificamos ainda que tanto diretor, quando coordenador, 
em determinadas respostas, se veem e se colocam como professores, compreendendo o caráter transitório de seus 
atuais cargos e não isentando-se das questões que englobam o trabalho docente, o que também concebemos 
como algo positivo para a atuação dos professores na escola em questão. 
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2.3.2.1 O professor Marcos  

 
 Marcos, natural de Sobral-Ceará, de 44 anos de idade, casado, pai de dois filhos, 

um de sete e outro de nove anos, é graduado em Pedagogia pela UFC e especialista em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Universidade Vale do Acaraú (UVA).  

 Ainda criança teve contato com a educação pelo fato de sua mãe ser professora da 

rede pública de ensino, desde a década de 1990, quando foi projetado o bairro Conjunto 

Ceará16 e sua primeira escola pública estadual, por volta do ano de 197717, “quando as vagas 

para docente eram anunciadas por meio de carros de som e megafones”, não havendo ainda 

os concursos públicos para tal cargo, os quais só vieram a acontecer pós Constituição18, como 

relembra o professor.     

 Em constante contato com a educação escolar e caseira, Marcos, aos seis anos de 

idade já sabia ler, o que o fazia ter interesse em copiar e responder as tarefas das aulas que 

assistia como ouvinte, na turma de 1º ano que sua mãe lecionava e o levava para assistir, na 

escola onde trabalhava, por não ter com quem deixá-lo em casa.      

 O professor diz que sua mãe era apaixonada pela profissão e que muito de sua 

conduta enquanto profissional hoje se aproxima da conduta que nela observava. Dona Ana, 

segundo as lembranças do filho, era querida dentro e fora da escola, não só pelos alunos, mas 

por seus familiares. Tais carinho e respeito funcionavam para a professora como recompensa 

pelo amor que dedicava à profissão.     

 Marcos relata que, até hoje, andando pelas ruas do bairro, vê a mãe sendo 

cumprimentada por senhores e pais de família que foram seus alunos há mais de 30 anos, o 

que o faz acreditar que a mesma, enquanto professora, foi uma pessoa marcante na vida 

dessas pessoas. Confessa que inspira-se em momentos como estes e espelha-se no fato de sua 

mãe ser reconhecida e valorizada em seu papel, buscando um pouco disso em suas relações.

 Alguns anos adiante, quando foi implantado o sistema TVE19 na escola em que 

sua mãe trabalhava, havia muitos professores que, já há muitos anos ministrando aulas de uma 

só disciplina, apresentavam dificuldades em orientar aulas de disciplinas outras que não as 

suas de costume, em especial as disciplinas de Inglês e de Matemática, do Ensino 

Fundamental II. Estes, deparando-se com complicações e receosos de realizarem um trabalho 
                                                           
16Bairro periférico, localizado na parte Oeste da cidade de Fortaleza-Ceará. 
17Escola Adelino de Alcântara Filho. Atualmente, Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA). 
18Constituição Federal de 1988 (CF/88) a qual designou o concurso público como “um dos elementos essenciais 
na construção da administração pública brasileira” (GRANJEIRO, 2013). 
19Sigla para Televisão Educativa, responsável pela efetivação do Sistema Telensino (“modalidade de ensino 
fundamental regular via televisão”) (FARIAS, 2000, apud GUSSI; LISBOA; NETO, 2009) 
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rudimentar, buscavam apoio da forma que podiam e o apoio de Dona Ana era ele, seu filho. 

Desta forma, Marcos era chamado para ajudá-la a ministrar aulas de disciplinas que sentia 

dificuldade, o que contribuiu para que o mesmo percebesse que se sentia “à vontade com a 

tarefa de dar aulas”.     

 Abaixo, o professor relata um pouco mais de sua vida: 

 
Fui dando sequência à minha vida profissional. Toda ela tinha sido, até então, na 
área administrativa ou contábil, e eu odiava [...] Passei no concurso [seleção] do 
Banco Real, que era privado, quando eu ainda era menor. Trabalhei até os 19 anos 
lá. Pra um adolescente, foi um crescimento profissional muito importante, e 
financeiro também, porque, por problemas financeiros lá em casa, devido à 
separação dos pais e tal, eu tinha uma contribuição de peso no sustento. Depois, fui 
tentar Escola Técnica20, fui fazer faculdade e tudo. Eu fui fazer faculdade na UFC 
pra Ciências Contábeis, fazia na FEAAC21 [...] Fui até o 5º semestre, mas odiava 
aquilo ali [...] Na época eu trabalhava na Souza Cruz22, na parte administrativa, e o 
pessoal dizia ‘quando você for fazer uma faculdade, faça num curso que seja de 
uma área administrativa porque aí você tem como prosperar aqui’ e eu caí nessa 
besteira, eu fiz mesmo, pra poder crescer ali, num serviço que eu odiava. 
 
 

  

 Antes de ingressar na faculdade, Marcos estudou na ETFCE (posteriormente 

CEFET-CE e hoje IFCE), o que considera ter contribuído bastante para sua formação pessoal, 

por ser, ali, “a própria faculdade, em pleno ensino médio”, devido às questões políticas, 

culturais, técnicas que, segundo ele, costumam ser discutidas na instituição. Lá, fez o curso 

técnico, integrado ao Ensino Médio, em Elétrica, transferindo depois para Mecânica, o qual 

trancou e voltou posteriormente, matriculando-se no curso de Teleinformática e decidindo, 

por fim, desistir da área técnica e terminar o ensino Médio por meio de supletivo, para obter 

de forma mais rápida o diploma de conclusão e poder se inscrever no vestibular. Relembrando 

toda essa trajetória, Marcos conclui dizendo que, apesar de, à época, gostar do ambiente em 

que estudava e de ter, ali, feito grandes amizades, ainda não se sentia realizado plenamente.

 Alguns anos mais tarde, mais uma vez, deslocava-se de seus afazeres para ajudar 

sua mãe nas tarefas pedagógicas que, devido às novas exigência da LDB (9.394/1996) no que 

tange à formação dos profissionais da educação, precisou cursar o 4º pedagógico, em uma 

escola do município de Caucaia-Ceará, para a qual Marcos ia, muitas vezes, ajudar nos 

trabalhos que, tanto sua mãe, quanto seus colegas de curso, solicitavam.  

 O professor ajudara ainda dona Ana a realizar o sonho de cursar nível superior 

quando esta ingressou no Instituto de Ciências Religiosas (ICRE), antiga faculdade de 
                                                           
20 Antiga Escola Técnica Federal do Ceará (ETFCE), atualmente Instituto Federal de Educação Tecnológica 
(IFCE). 
21 Faculdade de Administração, Economia, Atuárias e Contabilidade da Universidade Federal do Ceará. 
22 Empresa produtora de cigarros, líder no mercado nacional. 
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Filosofia, apoiando-a, junto com seus irmãos, tanto financeiramente, quanto intelectualmente. 

Sobre isso, diz que: 
 

A gente sabia que era um esforço que depois ia ter um ganho, um investimento sério 
que ia ter retorno. Eu acho que no começo só se pensava primeiro no retorno 
financeiro, mas o crescimento dela pessoal e profissional foi extremamente 
gratificante e significativo e me atingiu diretamente porque eu me ofereci pra ajudá-
la, né? [...] Eu faltava minhas aulas na FEAAC pra ir pra aula de Filosofia, sabe? 
E aquilo dali... eu percebi: ‘rapaz, eu tenho que ir é pra ‘humanas’, essa é a minha 
praia’. Tá entendendo? E eu tenho que ser é professor. E ela [a mãe] morria de 
raiva. Ela dizia: ‘rapaz, vá fazer qualquer coisa, mas não vá ser professor, não’.  
 
 

  

 O filho entendia que a preocupação da mãe tinha origem na questão financeira, 

uma vez que, mesmo sendo boa educadora e gostando de atuar na área, não podia deixar de 

atentar para tal questão. Marcos, finalmente determinado a fazer o que gostava (lecionar), diz 

que tomou a decisão da qual nunca se arrependeu:  

 
Eu não achava legal fazer qualquer faculdade pra ir lecionar. Eu achava que eu 
tinha que aprender como é a ciência da educação, como é que tem que ser uma aula 
e tal. Eu achava que tinha algo a mais do que aquilo dali [ensinar], como de fato 
tinha [...] Fiz o vestibular de novo, para Pedagogia [...] Eu ia [para as aulas] com 
gosto e o que mais me chamou atenção foi o fato de que lá [no novo curso] eu 
poderia utilizar habilidades que eu tenho, como a música, a pintura e o fato de 
desenhar.  
 
 

 

 Reconhece que no início da faculdade ainda não tinha uma noção clara da 

estrutura escolar, visto que ainda não trabalhava efetivamente na área educacional, mas na 

administrativa e empresarial, à época, na Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Em dado 

momento, passou a fazer digitações e formatações de trabalhos acadêmicos, o que lhe 

possibilitou ganhar dinheiro, realizar leituras e obter um maior contato com o pensamento dos 

autores pedagógicos. Ganhando quantia razoável com esse trabalho, decidiu pedir demissão 

do local onde estava (ainda na parte administrativa) e procurar estágio nas escolas. Conseguiu 

uma vaga no colégio Batista Santos Dumont23, por indicação de uma colega que lhe dera “um 

voto de confiança e também uma projeção”, a partir do trabalho que começara a desenvolver 

nessa escola. Relata: 
 

Eu mergulhei de cabeça nesse trabalho [...] Até o terceiro semestre, a Pedagogia 
pra mim era uma coisa. Do terceiro em diante, que eu tava numa sala de aula, aí eu 
disse ‘espera aí’. O olhar crítico, as coisas que você vê que dão certo e as que nada 
a ver, os questionamentos, pegar autores e dizer: ‘Ah, isso aqui funciona mesmo, é 
desse jeito. Ah, tenho um aluno que passa por isso, se enquadra nesse ponto de vista 

                                                           
23 Instituição educacional religiosa da rede particular de ensino da cidade de Fortaleza-Ceará. 
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e tal’. E essa dinâmica me encantou demais, sabe?! E aí você se torna mais falante, 
porque você fica com muito mais argumentos, já agrega o grupo que quer fazer 
trabalhos com você, tá entendendo? 
 
 

 

 Marcos conta-nos que, após um tempo trabalhando no referido colégio, sua 

supervisora elogiou o salto qualitativo nas suas produções, enquanto professor, antes, cheias 

de observações da gestão, agora, com qualidade bastante superior. Confessa que sentiu-se 

“cheio de orgulho” quando a referida supervisora disse-lhe que percebia em suas atividades 

“uma   intencionalidade política transformadora muito forte”, o que o professor associou à 

sua  inclinação ao pensamento de Paulo Freire, o qual tivera acesso na universidade e que o 

fez optar por tomar uma posição crítica em suas ações enquanto profissional.  

  Conta-nos ainda que lamenta não ter dado, à época da faculdade, continuidade à 

vida acadêmica, apesar dos convites e conselhos que recebera. Por já ser casado e ter filhos 

não podia abrir mão da rotina que levava naquele momento, recusando então a oportunidade. 

Em 2005, grato pelas aprendizagens que obteve no colégio Batista, mas sentindo que deveria 

explorar outras capacidades, decidiu fazer seleção para trabalhar no colégio Santa Cecília24, 

logo depois de formado, por incentivo de alguns colegas. Teve sucesso na seleção, 

trabalhando, a princípio, um expediente lá e outro no colégio Batista, mas posteriormente, 

pedindo demissão do primeiro e passando a dedicar-se somente ao segundo. Sobre essa 

experiência, relata:  
 

E aí quando eu achava que sabia muita coisa, eu cheguei no Santa Cecília e eu 
percebi que eu não sabia era nada. O meu salto qualitativo de planejamento, de 
ponto de vista, de trabalhar pra uma elite e mesmo assim, o pessoal dizer assim: 
‘Faça esse povo refletir, eles têm que ver o outro lado, eles têm que saber o ponto 
de vista da classe trabalhadora também, porque eles serão os políticos, eles serão 
os empresários, então eles têm que saber se colocar também e tal’ [...] A 
profundidade do envolvimento com educação e a própria formação continuada e os 
cursos, e os debates, e as reuniões [...] Foi tudo muito enriquecedor! 
 
 
 

 No ano de 2012, Marcos sofreu um infarto, segundo ele, devido ao sedentarismo e 

ao vício em cigarros, à época, mas também por pré-disposição genética, tendo em vista que 

seu pai infartara muito jovem. Tal acontecimento o fez refletir:  

 
Foi por pouco mesmo! Então a gente começa a repensar determinadas coisas, 
porque assim, quando eu me envolvo com um negócio, sabe, eu mergulho mesmo de 
cabeça, sou muito intenso nas coisas, e eu tinha que aprender a relaxar mais. Então 
em 2012, 2013, 2014, 2015 eu estive lá [no colégio Santa Cecília], mas fazendo o 

                                                           
24 Colégio da rede particular de ensino da cidade de Fortaleza-Ceará integrante do Instituto das Damas da 
Instrução Cristã, uma congregação belga que atua na Bélgica, na Inglaterra, no Brasil, no Zaire e em Portugal. 
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trabalho do mesmo jeito. E o pessoal dizia: ‘Marcos, menos! Desacelera’. Não, não 
dá pra mim, não, é daqui mesmo pra frente.  
 
 

 

 Quanto à carreira docente no serviço público, Marcos diz que já havia pensado em 

sair da rede particular há mais tempo: “Sabe aquele lance de dizer assim ‘olha, eu trabalho 

pras elites, mas eu sei que meu trabalho vai tomar uma dimensão maior quando eu trabalhar 

com essas mesmas ideias pra classe trabalhadora”. Disse que teve oportunidades de fazer 

outros concursos anteriores25, mas não fizera devido à questão salarial, uma vez que 

considerava-se, relativamente, satisfeito no colégio em que trabalhava. Todavia, ponderou 

melhor sobre tal questão até decidir prestar o concurso para o qual passou, afirmando-nos que 

perdeu uma quantia em considerável em dinheiro, com a migração para o sistema público de 

ensino, mas que ganhou em qualidade de vida, entre outros fatores, por estar agora 

trabalhando perto de casa, por ter uma carga horária mais flexível durante a semana, poder 

almoçar em casa, estar mais perto dos filhos, poder deixar um deles no colégio e ainda 

descansar um pouco na hora do almoço:  

 
Essa qualidade de vida não tem preço, mas se disser que eu tenho menos 
envolvimento com os alunos aqui do que com os da escola particular, isso não é 
verdade [...] A gente quando chega aqui, dizem assim: ‘Hum! Veio da escola 
particular’. É desse jeito. Ou então dizem assim: ‘Deixa passar um ano aqui pra ele 
ver como é, que aí com o tempo ele vai ver’. Porque o pessoal falta, coloca 
atestado, não sei o quê, e isso me incomoda demais, sabe, não é do meu ritmo. Vêm 
dizer assim: ‘Ah, porque lá na escola particular, ele trabalhava não sei como’. Não! 
Essa coisa de não faltar, de ter um compromisso sério com sua presença, sempre foi 
em todo trabalho que eu tive, independente de ter sido na educação ou não [...] E 
isso [tais comentários] me causou muita estranheza.  
 
 

 
2.3.2.2 O professor Cláudio  
 

 

Cláudio, natural de Parnaíba, no estado do Piauí, tem 45 anos de idade, 

divorciado, mora com seu filho de oito anos e é ex-policial militar. Graduado em Pedagogia 

pelo Centro Ecumênico Superior Piauiense (CESPI) e em Direito, pela Christus Faculdade do 

Piauí (CHRISFAPI), da pequena cidade de Piripiri, no referido estado, cursou, anos mais 

tarde, especialização em Docência do Ensino Superior, e pretende cursar ainda especialização 

em Direito Processual Penal. 

                                                           
25 Marcos assumiu o cargo de professor efetivo em janeiro de 2016, devido ao concurso público que realizara no 
final de 2015 para professor pedagogo da rede municipal de Fortaleza. 
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Durante as entrevistas, o professor optou por dar maior ênfase à parte profissional 

de sua vida, o que nos possibilitou perceber que, por meio de migrações entre diversos cursos, 

teve uma longa trajetória até chegar ao trabalho de docente na rede pública municipal de 

Fortaleza, na escola que nos recebeu como pesquisadores.  

Ingressou jovem na faculdade de Letras, na Universidade Estadual do Piauí 

(UESPI/Piripiri), e durante o período do curso foi selecionado por Portaria Normativa para 

lecionar na rede pública estadual da região de Brasileira, vizinha à Piripiri, assumindo as 

disciplinas de Matemática, Química e Física. Conta que, apesar de, à época, ser estudante da 

área de humanas, não teve dificuldades em lecionar tais disciplinas, tendo em vista que muito 

se identifica com as mesmas. Optou por trancar o curso de Letras, mas, devido à grande 

demanda da localidade, pôde continuar trabalhando como professor. Posteriormente, estagiou 

por dois anos na Defensoria Pública de seu estado e foi também selecionado para o Conselho 

Tutelar, onde trabalhou por quatro anos. Depois desse tempo, foi morar no estado de São 

Paulo, onde foi aprovado no concurso público estadual para policial militar, fato que o fez 

optar por cursar Direito quando voltou a seu estado de origem.     

 Sua estadia em São Paulo (passando pelas localidades de Santo André, Itaim 

Paulista, na Zona Leste, e Jacareí) durou de 1993 a 2009. Cláudio conta que, entre esses anos, 

iniciou o curso de Matemática, na Universidade Paulista (UNIP), mas que desistiu no segundo 

período, tendo em vista que o regime de trabalho enquanto policial não lhe permitia conciliar 

os horários.  

Quando estava de férias no Piauí, já cansado da rotina como policial em São 

Paulo, a família o convenceu a ficar. Sobre isso, conta que: 
 

Durante os primeiros três anos que eu passei lá [Piauí] eu confesso que eu achei 
que tinha feito coisa errada, tinha feito besteira porque eu abri mão de um emprego 
público, pedi exoneração. Mas depois do terceiro ano, não, que aí eu já tava 
acompanhando meus cursos e as portas começaram a se abrir. E hoje eu tenho 
certeza que foi a melhor coisa que eu fiz, ter saído, porque lá [em São Paulo] eu não 
sabia se eu estaria vivo até hoje. E eu tava estressado, né? Meus pais faleceram e eu 
não pude vir pra visita do sétimo dia, nem no dia do enterro, eu não pude vê-los, 
porque era muito longe. 
 
 

 Os cursos de que Cláudio fala são a licenciatura em Pedagogia, a qual optou por 

cursar, em vez de voltar para o curso de Letras que trancara quando se mudou para São Paulo, 

e o bacharelado em Direito, que decidiu cursar concomitantemente. Durante a faculdade de 

Pedagogia, estagiou na escola pública municipal Gil de Sousa Meneses, no município de 

Brasileira (PI) e, mesmo antes de concluir o curso, ainda no último semestre, assumiu a 
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direção da mesma. Cláudio conta que isso foi possível devido à demanda da escola, à época, 

tendo em vista que nenhum dos professores quis assumir o cargo, devido à baixa gratificação 

e às responsabilidades provenientes do cargo de gestor.      

 Ao término das duas faculdades, foi aprovado em um concurso público municipal 

para professor, mas, devido à demora em ser nomeado, decidiu “procurar horizontes”, uma 

vez que não tinha interesse em trabalhar como advogado onde morava e buscava uma solução 

que fosse boa tanto para uma área de atuação, quanto para a outra (Educação e Direito).  

 Com esse intuito, mudou-se para Fortaleza no ano de 2014, a fim de prestar um 

concurso público para o cargo do judiciário. Tentou também aprovação em concurso para o 

cargo de delegado, em 2016, mas, como no primeiro, também não obteve pontuação 

suficiente. Na mesma época, optou por tentar a seleção pública para professor substituto do 

município, sobre a qual relata:  
 

Quando eu vim pra cá [Fortaleza] eu não passei no concurso do judiciário, e nem 
passei no concurso pra delegado. Então, como eu já vinha trabalhando na área já 
há bastante tempo, da educação, e aí eu disse: ‘Bom, não custa nada fazer’. E aí eu 
fiz pra substituto e passei, aí no ano passado eu fiz pra efetivo e também passei, só 
que eu tinha uma visão negativa da educação, pelo que eu vivi lá [no Piauí]. [...] Eu 
venho de um estado que tem poucos recursos, né? Um dos mais pobres da nossa 
federação. Então eu vi que nessa área da educação eu fiquei muito decepcionado 
porque é um lugar, assim, com pouca estrutura. Até tem, mas não funciona. Aqui, 
comparado com o Piauí, isso aqui é a Inglaterra. Isso aqui é primeiro mundo. Em 
termos de salário, em termos de estrutura, em termos de apoio, de formação.26 
 
 

 

Cláudio elogia bastante o sistema público municipal de Fortaleza, no qual hoje é 

professor. Entre o que mais lhe chama atenção está o direito a um terço (1/3) da carga horária 

para planejamento, às formações continuadas e ao apoio que diz receber do município 

enquanto professor. Reconhece que o sistema não é perfeito, mas diz que, em vista do que já 

vivenciara em outro estado, sente-se muito satisfeito atualmente e acredita, inclusive, que seus 

colegas de trabalho da educação reclamam demasiadamente ou, em suas palavras,“reclamam 

de barriga cheia”. 

No que diz respeito à vida pessoal, conta-nos que divorciou-se quando o filho 

tinha dois anos de idade e, desde então, vive com ele. Atualmente a criança estuda na mesma 

escola em que o pai trabalha. Sobre isso, Cláudio comenta, já expondo seu ponto de vista 

acerca da educação: 
 

                                                           
26 Esclarecemos ao leitor que todas as informações referentes ao referido estado dizem respeito ao ponto de vista 
do entrevistado, enquanto profissional da rede municipal em que trabalhara.  
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Aqui [na escola que nos recebeu] os professores me perguntam: ‘Por que você não 
coloca seu filho numa escola particular, traz é ele pra cá?’. Eu digo: ‘ Gente, o ano 
passado teve o concurso público e os melhores professores de Fortaleza estão aqui 
[...] Os melhores profissionais da área da educação de Fortaleza estão na rede 
municipal. Eu vou colocar ele numa escola particular pra quê? Sem falar, assim, na 
questão de ser pai... Ele aqui tá debaixo da minha asa, como eu costumo dizer. Aqui 
eu tô vendo. Se eu colocar ele numa escola particular, não importa o nome que ela 
tenha, eu não vou tá lá, eu não vou tá no dia a dia com ele. Eu prefiro ele aqui perto 
de mim, porque aqui eu sei que a qualidade da educação que ele tem é boa. Esse 
ano ele é o meu aluno, ele tá no terceiro ano. Então eu não vejo porque colocar ele 
numa escola particular. 
 
 

 

No semestre anterior (2016.1), o filho o acompanhava em sua rotina 

integralmente, passando a manhã na sala de aula em que estudava, a tarde na sala de aula em 

que o pai lecionava (onde recebia atividades de reforço passadas por Cláudio enquanto os 

demais alunos faziam suas atividades normais da aula) e à noite, na sala de aula da faculdade 

do novo curso que Cláudio resolvera cursar, Engenharia Civil, no Centro Universitário 

Estácio do Ceará27. Tendo, no entanto, percebido que a rotina era muito cansativa para uma 

criança de oito anos de idade, optou por trancar a matrícula do curso no terceiro semestre, 

para retomar somente quando o filho estiver mais velho e puder ficar em casa sozinho. 

 Atualmente, é professor do filho no turno da manhã, na turma de 3º ano do 

Fundamental I, na escola em que visitamos, e, no turno da tarde, deixa-o na casa de um casal 

de amigos, brincando com os filhos deste.  

Cláudio conta-nos que, enquanto cursava Engenharia, recebeu uma proposta da 

própria instituição para lecionar na área do Direito, mas, por não ter pós-graduação na área, 

não pôde ser contratado. Foi em vista desse fato que optou pela especialização em Docência 

do Ensino Superior, ainda que seu maior interesse fosse Libras, na área da Pedagogia, e 

Direito Processual Penal, na área do Direito. Após avaliar a situação, concluiu que se cursasse 

Docência do Ensino Superior, teria uma especialização que serviria para as duas áreas, 

inclusive para ter direito à gratificação enquanto professor da rede municipal de Fortaleza, e 

assim o fez.            

 Ao ser questionado sobre que área, afinal, pretende seguir, diz que pretende ser 

delegado no período noturno (o que seria como servidor público da rede estadual) e continuar 

como servidor público da rede municipal na escola, durante o dia. Foi seguro ao dizer que 

“uma coisa não vai atrapalhar a outra”.  

                                                           
27  Organização privada de ensino superior. 
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O professor conta ainda que não teve dificuldade nenhuma quando findou a 

faculdade de Pedagogia e passou a lecionar como professor formado, uma vez que já tinha 

tido experiência na área: 
 

Eu já tinha experiência em sala de aula. Pra mim não foi nenhum segredo, eu não 
tive nenhum problema em chegar lá e... Eu não sei se ela [sua formação 
universitária] foi suficiente ou era porque eu já tinha uma experiência [...] Eu já 
tinha sido da área, então pra mim não teve nenhuma dificuldade, né? É que nem 
andar de bicicleta, você nunca desaprende [...] Eu lembro que eu tive dificuldade só 
quando eu fui a primeira vez, na época de Letras, eu lembro que eu fiquei bastante 
nervoso, assim, porque eu nunca tinha tido esse contato à frente da sala com os 
alunos. 
 
 

 

Na escola em que realizamos as entrevistas, Cláudio já havia lecionado no 1º ano 

do Ensino Fundamental I, logo quando se lotou. Declara que somente assumiu uma turma 

desse nível de ensino por falta de vagas em outras séries e por querer manter-se na referida 

escola, e que revelou à gestão que reconhecia que não tem perfil alfabetizador, mas que estava 

ali para aprender. Somente depois de alguns meses, devido à saída de uma professora, 

conseguiu sair do 1º ano e lecionar apenas do 3º terceiro ao 5º ano, com os quais se identifica 

melhor, segundo ele, pelo fato dos alunos serem maiores e menos dependentes, ente outros 

motivos: 
 

Eu consigo, na minha sala de aula, dar o meu conteúdo, fazer o meu planejamento, 
estudar pros meus concursos, fazer uma outra coisa. Geralmente eu tô estudando 
alguma jurisprudência. Eu consigo tudo isso, se eu tiver no 3º,4º e 5º ano. No 1º ano 
não tinha condições [...] Os meninos não param, a bateria deles é incrível. Eu não 
conseguia abrir meu notebook, e às vezes nem sentar.  
 
 

 

Sobre isso, comentaremos com mais detalhes na análise da prática, no capítulo 4. 
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3 NARRATIVAS E PRÁTICAS DOCENTES NA ESCOLA BÁSICA 
 

  

 Compreendendo que as narrativas, enquanto parte integrante e fundamental da 

vida e da reflexão sobre esta e sobre as práticas docentes, componentes típicas do ofício de 

professor, interligam-se no contexto complexo da escola e da sociedade contemporânea, 

discorremos acerca destes conceitos à luz de alguns importantes autores da área educacional, 

com vistas à composição de nossa base teórica, antes de adentrar efetivamente no campo da 

pesquisa. 
 
 

3.1 Narrativas docentes: Caminhos para a reflexão educacional 
 
 

Como brevemente mencionado na introdução deste trabalho, o conceito de 

narrativas, aqui utilizado, tem base nos estudos de Bruner (2001, p.117) o qual as enfatiza 

como “um modo de pensamento, como uma estrutura para a organização de nosso 

conhecimento e como um veículo no processo de educação”.     

 O autor afirma que “nós organizamos nossa experiência e nossa memória de 

acontecimentos humanos principalmente na forma de narrativas: história, desculpas, mitos, 

razões para fazer e para não fazer, e assim em diante” (1991, p. 4)28. 

É importante, logo no início deste capítulo, atentarmos para o fato de que nem 

sempre as narrativas tiveram o espaço que hoje têm nas pesquisas e ciências sociais. 

Remetemo-nos à história da ciência, no que tange a fontes de pesquisa, na medida em que 

muitas mudanças de ordem epistemológica e paradigmática foram necessárias para que seu 

modelo, antes visto como inválido, ganhasse a valorização que hoje tem.    

 Na perspectiva científica, foi a partir dos ideais da Escola dos Annales29, ou como 

sugere Burke (1992, apud Marques, 2015, p. 70), “movimento dos Annales”, que surgiram 

novas propostas de produção de conhecimento, a partir do século XX, as quais incluíam, entre 

outros pressupostos: interdisciplinaridade; novas fontes, por meio de uma nova noção do 

significado destas; novos temas para pesquisa; maior atenção às atividades humanas. Foi 

nesse contexto que a história oral e a história de vida ganharam espaço no campo da pesquisa 

em educação, permitindo maior atenção à perspectiva subjetiva ou a “questões de âmbito 

subjetivo e reflexivo relativas ao sujeito histórico” (CUNHA e CARDÔZO, 2011, p. 144, 

                                                           
28 Artigo, originalmente, publicado na Revista Critical Inquiry. Aqui, utilizamos a tradução de Waldemar 
Ferreira Netto. Ver referências. 
29 Movimento historiográfico do século XX, iniciado na França pelo historiador Marc Bloch. 



46 

 

apud AMORIM e RODRIGUES, 2015).        

 Desta forma, a pesquisa científica, mais propriamente na área da historiografia, 

evoluiu do aspecto tradicional positivista para uma história-problema, com a ampliação das 

formas de produção de conhecimento e uma nova perspectiva do “fazer histórico”, para além 

do “fato histórico”. Segundo Febvre (apud Le Goff, 2003, p. 530), grande idealizador dessa 

“nova história”, “a história se faz com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes 

existem. Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos, quando não existem”. 

Nesse sentido, na busca do entendimento do que pensam os professores acerca de 

determinada temática, e quando tais professores são os sujeitos principais da pesquisa, não há 

documento escrito que possa revelar o que somente o discurso e a reflexão proporcionada por 

meio do diálogo e da narrativa são capazes. Eis um fazer histórico que tende a ser rico e 

necessário à pesquisa atual e educacional. 

 É nessa perspectiva que o uso das narrativas na pesquisa em educação se faz tão 

necessário para a real compreensão da rotina, dos saberes, dos sabores e dissabores da prática 

docente e das impressões dos professores acerca da formação que proporcionam a seus alunos 

para uma sociedade mais democrática, ao passo que, ainda que haja documentos que nos 

deem uma ideia aproximada dessas questões, nenhum é capaz de retratar com primazia o que 

só a voz do próprio professor é.  

 Nessa direção,  
 

A perspectiva de trabalhar com as narrativas tem o propósito de fazer a pessoa 
tornar-se visível para ela mesma. O sistema social conscientemente envolve as 
pessoas numa espiral de ação sem reflexão. Fazemos as coisas porque todos fazem, 
porque nos disseram que assim é que se age, porque a mídia estimula e os padrões 
sociais aplaudem. Acabamos agindo sobre o ponto de vista do outro, abrindo mão da 
nossa própria identidade, da nossa liberdade de ver e agir sobre o mundo, da nossa 
capacidade de entender e significar por nós mesmos. Para o educador esta 
perspectiva é fatal, porque não só ele se torna vítima destes tentáculos, como não 
consegue estimular seus discípulos a que se definam a si mesmos como indivíduos 
(CUNHA, 1997)30. 
 
 

 Podemos perceber no campo da pesquisa científica, atualmente, uma maior 

valorização no que tange à “[...] análise qualitativa, resgatando a importância das experiências 

individuais, [...] e dando impulso à história cultural. Nesse novo cenário, os depoimentos, os 

relatos pessoais e a biografia também foram revalorizados [...]” (FERREIRA e AMADO, 

2006, apud AMORIM e RODRIGUES, 2015).  

                                                           
30 Publicação em revista on-line. Sem página de referência. 
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Delory-Momberger (2008, p. 37), afirma que “é a narrativa que faz de nós o 

próprio personagem de nossa vida; é ela, enfim, que dá uma história a nossa vida: não 

fazemos a narrativa de nossa vida porque temos uma história; temos uma história porque 

fazemos a narrativa de nossa vida”. Cunha (1997) corrobora ao falar da relação dialética 

existente entre a narrativa e a experiência, afirmando que “foi preciso algum tempo para 

construirmos a ideia de que assim como a experiência produz o discurso, este também produz 

a experiência. Há um processo dialético nesta relação que provoca mútuas influências”. 

Com base nesses pontos de vista, é possível admitir que a prática da narrativa, 

além dos benefícios já mencionados, contribui ainda para a construção da identidade docente, 

uma vez que se constitui como um elemento agregador do aperfeiçoamento de nossa história 

enquanto sujeitos e tendo em vista que o eu profissional está intrinsecamente ligado ao eu 

pessoal, como outrora explanado por Nóvoa (2007). A construção dessa identidade “se 

desenvolve num processo de interpretação de si mesmo”, como assevera Marcelo (2009) e as 

narrativas contribuem para tal autointerpretação, uma vez que requerem o ato da reflexão e 

resignificação da prática cotidiana. Nas palavras de Cunha (199731): 
 

 

O professor constrói sua performance a partir de inúmeras referências. Entre elas 
estão sua história familiar, sua trajetória escolar e acadêmica, sua convivência com o 
ambiente de trabalho, sua inserção cultural no tempo e no espaço. Provocar que ele 
organize narrativas destas referências é fazê-lo viver um processo profundamente 
pedagógico, onde sua condição existencial é o ponto de partida para a construção de 
seu desempenho na vida e na profissão. Através da narrativa ele vai descobrindo os 
significados que tem atribuído aos fatos que viveu e, assim, vai reconstruindo a 
compreensão que tem de si mesmo. 
 
 

 

Ademais, nas palavras de Barontini (2010, p. 171), “o sujeito que narra sobre si, 

constrói também sua identidade e reconstrói na sua história uma rede de relações 

intersubjetivas, institucionais, familiar, social etc. que caracterizam o nicho ecológico de 

desenvolvimento do sujeito”, numa perspectiva, portanto, para além do profissional. A 

construção da identidade e a reconstrução da história pessoal, no que tange ao trabalho do 

professor, independente do tempo de magistério, está constantemente em aprimoramento, 

possibilitando a renovação da prática do ensinar. Cunha (1997) assevera que “ao mesmo 

tempo em que o sujeito organiza suas ideias para o relato - quer escrito, quer oral - ele 

reconstrói sua experiência de forma reflexiva e, portanto, acaba fazendo uma autoanálise que 

lhe cria novas bases de compreensão de sua própria prática”. 

                                                           
31 Publicação em revista on-line. Sem página de referência. 
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   Tal autoanálise fornece subsídios para um novo caminhar dentro da profissão 

docente, à medida que permite ao professor atentar para uma prática que ultrapasse o 

imediatismo, permitindo-lhe um olhar de completude, em detrimento da visão simplista que, 

muitas vezes, impera na realidade do professor brasileiro, decorrente do excesso de encargos 

que lhes são atribuídos diariamente. É na abrangência desse olhar que se garante a criticidade 

e é em concordância com Paulo Freire (2011, p. 40), quando diz que “é pensando criticamente 

a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”, e quando diz que 

“quanto mais me assumo como estou sendo e percebo razões de ser de porque estou sendo 

assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-me” que compreendemos as narrativas 

como um despertar do ser, do agir, do perceber-se sujeito de ação que, pela reflexão e 

consequente criticidade, torna-se sujeito de mudança.      

 Para Hanke (2005, p. 118) “como produto arcaico da cultura humana, as 

narrativas servem, dentre outras funções básicas, para acumulação, armazenamento e 

transmissão de conhecimentos”. É nessa perspectiva que as consideramos como fundamentais 

para o desenvolvimento de uma pesquisa em educação cujas bases estejam na figura do 

professor.  

 Ademais, é no processo de formação docente que ocorre no exercício da profissão 

(considerando-a, portanto, contínua) que faz-se possível a reflexão didático-pedagógica como 

componente inerente a uma boa prática docente, requisito para um trabalho e uma 

aprendizagem significativos para professor e aluno, respectivamente. Nesse cenário, a 

narrativa funciona como um componente de ligação entre a prática e a reflexão, ao passo que 

possibilita a autoavaliação do professor e o diálogo sobre sua rotina profissional. Ao narrar 

algo de sua prática, o professor vê-se na incumbência de pensar sobre ela, organizar 

mentalmente acontecimentos e, mesmo que de forma inconsciente, ressignificá-los.  

 Por fim, se, como assegura Galvão (2005, p. 330), “nós somos, pelo menos 

parcialmente, constituídos pelas histórias que contamos aos outros e a nós mesmos acerca das 

experiências que vamos tendo”, temos nas narrativas docentes um ganho tanto para o 

professor, em sua dimensão pessoal e profissional, como, na perspectiva de reflexão 

proporcionada, para a sociedade de forma geral, uma vez que os sujeitos que narram 

desenvolvem maior criticidade, por meio da referida reflexão. O autor afirma ainda que, 

segundo Elbaz (1990), entre as razões que tornam a narrativa um método eficaz de publicizar 

as vozes dos professores está o fato de que “as histórias revelam conhecimento tácito, 

importante para ser compreendido”, além de surgirem “num contexto significativo” 

(GALVÃO, 2005, p. 331).          
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 Por esse ângulo, ao utilizar as narrativas não como uma técnica metodológica de 

colheita de dados, mas considerando-as efetivamente uma fonte de pesquisa que cresce cada 

vez mais, as perspectivas e características próprias do trabalho docente podem ser 

contempladas e, mais do que isso, valorizadas.  Moraes (2004, p. 171) afirma que: 
 

 

A narrativa de vida, usada em pesquisa, pode ser afirmada como uma alternativa de 
autoformação, na medida em que cria um espaço para que as pessoas envolvidas (na 
interação narrativa – oralização e escuta) possam rememorar, remirar e falar sobre as 
suas práticas, tentando refletir, compreender e inter-relacionar ideias e sentimentos 
que, antes, nunca haviam sido expressados e, muitas vezes, nem sequer percebidos. 
 
 

 

Larrossa (1999, p. 22) contribui dizendo que,  
 

[...] o sentido do que somos depende das histórias que contamos a nós mesmos [...], 
em particular das construções narrativas nas quais cada um de nós é, ao mesmo 
tempo, o autor, o narrador e o personagem principal [...] Talvez [...] não sejamos 
outra coisa que um modo particular de contarmos o que somos.  
 
 
 

Consideramos que, a partir das narrativas, o professor se constitui 

incessantemente sujeito consciente de si e de sua prática, unindo pontos de vista, atitudes, 

sentimentos, numa autopercepção crítica e diacrônica e, nessa perspectiva, compreendemos a 

educação do aluno como reflexos da prática docente a que este tem acesso. Sobre isso, 

discutiremos mais adiante, mas antes, por não desconsiderarmos que a escola básica sofreu e 

sofre desafios que impactam diretamente tanto na educação do aluno, como na prática do 

professor, abordamos a seguir tal realidade. 

 
 

3.2 A escola básica atual e seus desafios 
 
 

 

 A escola básica atual a que nos referimos decorre da gama de mudanças 

provenientes da democratização do ensino, o que corresponde à ampliação do acesso e à 

obrigatoriedade do Ensino Fundamental e, posteriormente, do Ensino Médio.  

 Em linhas gerais, com as mudanças ocorridas no Estado brasileiro no cenário 

político das décadas de 50 e 60, a escola, no que tange ao tipo de educação que se propunha a 

ofertar, também mudou. Antes desse período, e também antes da segunda grande Guerra 

Mundial, ocorrida em 1939, percebia-se o Estado como um Estado Educador, ao passo que 

pensava a educação “em termos de construção da nação, paz social, inculcação de valores” 

(CHARLOT, 2013a, p. 39). Após esse período, o Estado passou a ser desenvolvimentista, 
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também colocando a educação a favor de seus interesses, mas agora numa lógica econômica 

de desenvolvimento. Nessa perspectiva, e sem a lógica da globalização (que só viria a 

“aparecer” depois) ocorreu um processo de massificação escolar, o que diz respeito à grande 

expansão do acesso público à escola. A ideia era que, cada vez mais, um número maior de 

pessoas fosse escolarizado, a fim de atender à demanda da lógica econômica e social do 

desenvolvimento do país, o que gerou agrado às classes mais abastadas e possibilidades às 

menos favorecidas, como afirma Charlot (2013a) ao explanar a trajetória da mudança pela 

qual a educação brasileira passou, de acordo com o tratamento que o governo lhe dera. 

 No final da década de 70, e de forma mais específica na década de 80, o Estado 

Desenvolvimentista deu lugar ao Estado Regulador, passando a ter outro trato com a 

educação. Esta agora seguia a lógica da qualidade e da globalização, ainda uma lógica 

socioeconômica, muito embora diferente da anterior. Ainda assim, isso implicava na 

formação de alunos que atendessem à demanda da realidade do país e do mundo, em geral, o 

que significa uma formação pautada na qualificação para que esses alunos, sujeitos sociais, 

portanto, trabalhadores e consumidores, fossem capazes tanto de atender às exigências de 

produção, como de utilizar os produtos desta.  

No trecho abaixo, Charlot (2013a) retrata a situação desse momento do país onde 

novos hábitos dos seres humanos são exigidos, a despeito da classe social a qual fazem parte: 
 

O autoatendimento nos bancos e nas estações de metrô, o uso da Internet, a compra 
de brinquedos eletrônicos para os seus filhos, até a escolha do seu hambúrguer por 
combinação de várias opções ou a faxina de escritórios cheios de conexões elétricas 
exigem modos de raciocínio outros que não os antigos (CHARLOT, 2013a, p. 45). 
 
 

 

A escola, desta forma, recebe novos desafios, além de alunos com novos 

interesses, na medida em que são partes de uma sociedade com, também, novas perspectivas. 

Nessa direção, o professor é o profissional incumbido de lograr os resultados esperados pelo 

Sistema e pela sociedade, tendo que assumir, portanto, o novo perfil que estes passaram a 

exigir dele. O que importa, nesse sentido, segundo o autor supracitado, é que o professor 

encontre formas de “resolver os problemas na sua sala de aula e entregue alunos bem-

sucedidos” (CHARLOT, 2013a, p. 46).  

Decerto, as mudanças no Estado e na educação não cessam aqui, assim como a 

série de particularidades que as acompanham e os desafios que passaram a se manifestar nesse 

ínterim, como explanaremos mais adiante. É, então, nesse cenário que se encontra, entre 

outras várias questões latentes que poderíamos citar enquanto professores, a busca por uma 

prática docente que possibilite uma formação discente com a devida atenção a aprendizados 
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para além da mecanicidade ou da demasiada ênfase na competitividade e nos quantitativos 

exigidos nas avaliações a que a escola está sujeita.       

 É notório que, ao indagar sobre o panorama histórico da política e da educação no 

Brasil, percebemos, como expresso nas palavras de Barguil (2007, p. 72), que “a velocidade 

da Educação costuma ser muito menor do que as transformações na sociedade”.  De fato, não 

é difícil constatar que, apesar de tantas mudanças, a escola, de forma geral, ainda não foi 

capaz de desprender-se dos resquícios tradicionais que ainda norteiam sua estrutura, seu 

funcionamento e a prática de muitos que nela atuam. Falta-lhe, superando esses resquícios, 

abarcar o que realmente seria uma educação que contemple os preceitos de um significativo 

desenvolvimento do aluno, para uma possível e satisfatória inserção deste no mundo para 

além de seus muros, com uma formação não só para o trabalho, mas também para questões 

sociais, com autonomia e senso crítico e, desta maneira, a possibilidade de uma sociedade 

plural, democrática.   

Ademais, os muitos problemas com os quais a escola atual se depara não se 

limitam à falta de estrutura física, à desvalorização do professorado, à escassez de recursos 

(ou ao desfalque no repasse destes). Para Nóvoa (2007)32, a escola atual está sobrecarregada, 

assumindo papéis que outras instituições poderiam assumir para que a educação fosse mais 

eficaz e a escola melhor desempenhasse seu papel. Há, segundo o autor, uma confusão entre 

os conceitos de escola e o de espaço público educacional, o que causa um transbordamento da 

mesma, uma vez que tudo é a ela delegado. Somente com a fortificação e colaboração das 

outras esferas da sociedade, das outras instituições, cumprindo seus papéis educativos, 

culturais, entre outros, o espaço público da educação funcionaria de fato e a escola deixaria de 

estar sozinha.  

Nóvoa ressalta ainda que, devido a esse fenômeno da escola transbordante 

(2012), “sempre que surge um novo problema, é votada uma nova lei no parlamento e esse 

problema é lançado para dentro da escola” (NÓVOA, 2007, p.7), o que nos leva a 

compreender que esse transbordamento reflete tanto a necessidade de melhoria das demais 

instituições, uma vez que não estão assumindo seu papel da forma como deveriam, quanto o 

descaso do poder público com a própria escola, tendo em vista que frente à realidade falha 

dessas instituições, apenas delega demasiadamente novas exigências e metas à escola e aos 

profissionais que dela fazem parte, sem uma política de planejamento, tampouco de 

                                                           
32 Pensamento apresentado pelo autor em palestra realizada na cidade de São Paulo, no ano de 2006, publicado 
de forma integral em 2007, pelo Sindicato dos Professores de São Paulo (Sinpro-SP). 
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investimento, sem reuniões em conjunto com especialistas, sem, enfim, uma preocupação não 

mascarada com a educação.  O autor aponta ainda que um dos grandes dilemas da escola 

atualmente envolve a forma como a sociedade a vê, tendo em vista que: 
 
 

Grande parte dos debates e das políticas educativas hoje tende a ver a escola como 
um serviço que se presta às famílias, às crianças, menos como uma instituição. O 
que é mais grave: a agenda comunitarista por um lado, a agenda liberal por outro e 
ainda a agenda da privatização tendem a ver a escola como um serviço que se presta 
a alguém e não como um lugar onde se institui a sociedade, a cultura, onde nos 
instituímos como pessoas, onde nos instituímos dos nossos direitos próprios, e 
conseguimos, a partir daí, criar uma palavra livre, autônoma nas sociedades 
contemporâneas. É preciso recusar todas as tendências que apontam a escola como 
um serviço e afirmá-la como uma instituição (NÓVOA, 2007, p. 11). 
 
 

 

Lima (2006) afirma que é importante que a sociedade compreenda o grau de 

complexidade no qual a escola se insere nos dias atuais. E ainda: 
 

Seu raio de abrangência, de ingerência e de benefício político-social caracteriza-se 
como de longo alcance, seja pelo significativo papel que representa como célula 
componente da vida comunitária, seja pelo seu projeto educativo, cujas ações não se 
limitam ao interior da escola, visto que ultrapassam as funções formais da sala de 
aula. Para tanto, é necessário vê-la baseando-se em novas dimensões, 
compreendendo-a como um lócus político, social e cultural em permanente 
(re)construção (LIMA, 2006, p. 38). 
 
 

 

Com todas as problemáticas que envolvem a instituição escolar, umas mais 

evidentes, outras menos, a escola continua a ser, e mais a cada dia, o local no qual pode-se e 

deve-se trabalhar em prol de uma educação que dê à humanidade chances de uma vida mais 

digna, a partir de uma sociedade mais justa. Não se exclui, nesse contexto, nem mesmo se 

diminui, a necessidade do bom funcionamento de outras instituições, como explana Nóvoa, 

nem, tampouco, o fundamental papel da família de dar as bases educacionais e o exercício 

contínuo do cuidado e das virtudes que moldarão a personalidade e o caráter da criança desde 

o nascimento. Todavia, sustentamos a importância do trabalho acerca de questões dessa 

natureza também por meio da escola e de toda a comunidade que dela faz parte, uma vez que 

é nesse ambiente que o sujeito tem a chance de se deparar com relações grupais mediadas por 

profissionais, situações de conflitos, discussões, debates, vivências com outras culturas e 

outros pontos de vista, e acesso a  múltiplos saberes, especialmente na sala de aula, na medida 

em que esta “deve ser um meio social, mas um meio social ideal, sociedade-modelo, 

sociedade-protótipo; deve ser a reprodução do que seria a sociedade se fosse uma sociedade 

ideal” (CHARLOT, 2013, p. 267). 
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Sem desconsiderar as colocações de Nóvoa, mas, pelo contrário, concentrando-

nos em suas observações acerca da realidade social da insuficiência das instituições e das 

demandas da sociedade à escola na atualidade, atentemos, abaixo, para as palavras de 

Libâneo, em resposta a uma entrevista da revista Pensar a Prática, publicada no ano de 199833:  
 

PP:Professor Libâneo, num momento em que se fala muito em crise de paradigmas 
científicos, morais, éticos e na própria crise da educação, que papel a escola deve 
desempenhar no mundo contemporâneo? 
Libâneo: Meu ponto de vista é o de que o mundo contemporâneo pede uma 
participação ainda maior da escola. Se valorizávamos a escola num momento em 
que tínhamos mais certezas em relação aos seus objetivos pedagógicos e políticos, 
especialmente na luta contra as desigualdades e a marginalização social, hoje ela 
aumenta de importância. O mundo de hoje passa por transformações profundas nas 
esferas da economia, da política, da cultura, da ciência [...] (p.1, 1:1 
21,jan./jun.1998). 
 

 

Destacamos a data da entrevista para fomentar no leitor a reflexão acerca das 

mudanças que, certamente, entrecorreram nesse espaço de quase 20 anos. Mudanças de ordem 

social, política, tecnológica, educacional, atreladas entre si. Ponderemos que, se há 20 anos o 

mundo contemporâneo precisava de uma participação escolar maior, hoje a necessidade é 

ainda mais evidente.   

Libâneo (1998) propõe, na referida entrevista, quatro sugestões para a escola 

atual, com vistas a atender às propostas de uma educação emancipadora, como a que propala, 

assegurando-nos de que as quatro formam uma unidade, dependendo, portanto, uma da outra. 

São elas: preparar o aluno para “o processo produtivo e a vida numa sociedade tecno-

científica-informacional”; propiciar “meios de desenvolvimento de capacidades cognitivas e 

operativas, ou seja, ajudar os alunos nas competências do pensar autônomo, crítico e 

criativo”; formar os alunos para “a cidadania crítica e participativa”; educar os alunos, 

envolvendo toda a comunidade acadêmica numa “formação ética”. Após o detalhamento de 

como poderia se dar cada uma dessas propostas, o autor finaliza dizendo que, em resumo, 

propõe “investir na capacitação efetiva para empregos reais e na formação do sujeito político 

socialmente responsável” (1998, p. 2).  

Tais sugestões são indiscutivelmente coerentes e valiosas, tendo em vista que 

advêm de um dos maiores especialistas em educação do país, todavia, difíceis de serem postas 

em prática, e mesmo consideradas, uma vez que isso depende de um sistema governamental 

que parece priorizar dados quantitativos em detrimento da qualidade, assim como resultados 

                                                           
33 Entrevista concedida em 1997, publicada em 1998. Ver referências. 
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de avaliações de larga escala, ainda que ilusórios, mas capazes de elevar o nome do país nos 

rankings educacionais. 

Charlot (2013a), que também aborda em suas pesquisas temáticas dessa natureza, 

por sua vez, comunica que a escola atual há de enfrentar grandes desafios decorrentes da 

evolução social contemporânea, citando como primeiro, o fato de ter surgido uma nova 

relação com o saber, resultante das mudanças provocadas pela democratização escolar. Nessa 

nova relação, e sob a lógica do desenvolvimento econômico, é cada vez maior o número de 

alunos que frequentam a escola por mera necessidade de obter um diploma e assim poder 

ingressar no mercado de trabalho (pensamento medíocre e ingênuo, porém real). Tais alunos 

não encontram, na concepção do autor, sentido nem prazer na escola que têm “buscado”. 

Nessa perspectiva, Charlot faz duras críticas ao neoliberalismo e aos consequentes 

efeitos dessa política na educação, afirmando que:  
 

 

Por ser a sociedade contemporânea envolvida em um processo de globalização 
neoliberal, a educação tende a ser considerada como uma mercadoria entre outras, 
em um mercado ‘livre’ no qual prevalece a lei da oferta, da demanda da 
concorrência. Em tal situação a escola pública sofre numerosos ataques [...] A lógica 
neoliberal da concorrência tende a reduzir a educação a uma mercadoria escolar a 
ser rentabilizada no mercado dos empregos e das posições sociais e isso faz com que 
formas de aprendizagem mecânicas e superficiais, desconectadas do sentido do saber 
e de uma verdadeira atividade intelectual, tendam a predominar (CHARLOT, 2013a, 
p. 59-60). 

 
 

   
Para compreendermos melhor a crítica do autor, basta um breve olhar sobre as 

atuais reformas da educação brasileira, em especial, a camuflada tentativa de exclusão de 

disciplinas fundamentais para o desenvolvimento racional, num espaço de discussão tão 

propício como a escola, sob a mediação de profissionais licenciados e/ou bacharelados na 

área. A lógica neoliberal, ao adentrar nos ditames da educação, traz consigo a enxurrada de 

mudanças focadas no desenvolvimento da economia, mas que nem sempre está ligado ao 

desenvolvimento do aluno, do sujeito, tendo em vista que a economia não é a mesma para 

todos. A possibilidade de discussões políticas (com viés não partidário) saudáveis, debates 

acerca da situação social do país e diversas outras atividades oportunas ao desenvolvimento 

intelectual atrelado ao desenvolvimento crítico-reflexivo, perdem espaço para o 

desenvolvimento técnico, em partes, alienado, defendido pelo escudo de discursos políticos 

dissimulados. 

Ademais, apesar de conscientes do vasto conjunto de mudanças e desafios que 

englobam a escola básica atual, ainda acreditamos ser esse o melhor lugar de aprendizagens e 

oportunidades a todo e qualquer sujeito, sobretudo, aos desfavorecidos socialmente, não na 
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crença ingênua da resolução de todos os problemas, uma vez que, como afirma Libâneo, a 

escola não tem a força para tornar iguais os que a realidade social e econômica tornou 

distintos, mas, quando numa perspectiva crítica, a escola “assume um papel de ‘abrir os olhos’ 

da classe dominada para que esta tome consciência de sua dominação e lute para a 

transformação social” (LIBÂNEO, 2006, apud FRANCO, 2012, p. 92). 

Identificamo-nos ainda com Franco (2012) ao parafrasear Saviani quando diz que 

o autor alerta para o fato de que “se a criança de classe popular não contar com a escola como 

caminho e perspectiva para superar sua condição social originária, ela não terá forças de, 

sozinha, buscar meios de dialogar com a realidade social na qual está inserida” (FRANCO, 

2012, p. 80).  

Lembremos que, ao tratarmos da escola pública brasileira, devemos considerar 

diversos fatores agravantes, podendo, inclusive, tomar como base a própria escola de nossa 

pesquisa de campo, segundo o exposto na apresentação de seu PPP e, mais posteriormente, 

nos relatos dos professores. Condições como a desestruturação familiar na qual a maioria dos 

alunos se encontra, bem como a carência da comunidade, a vulnerabilidade social, a falta de 

escolaridade dos familiares do aluno, o contato com a violência doméstica, são mais do que 

suficientes para justificar o pensamento de Saviani.  

À vista disso, a escola pública atual, ainda que traga consigo tantos desafios e a 

morosidade que não gostaríamos de ver, continua sendo a esperança de uma vida mais digna, 

de uma sociedade mais igualitária. E, afora tantas dificuldades, deve honrar seu compromisso 

democrático, o qual explanamos com palavras de Charlot (2013, p.70): 
 
 

Evolução do indivíduo e modificação de suas relações com o ambiente social, ou 
ainda cultura e integração social: tal é o conteúdo mínimo da ideia de educação, tais 
são os dois aspectos [político e cultural] de toda educação, quaisquer que sejam as 
teorias pedagógicas nas quais se inspira. 
 

 

Franco34 diz que “a escola precisa mais do que nunca de pensamentos críticos e 

revolucionários”. Por esse ângulo, por reconhecermos a escola como lugar do máximo de 

aprendizagens e compreendermos que a forma como se dão essas aprendizagens pode e deve 

ter impacto tanto na mudança social da realidade do aluno de classe popular, como assevera 

Saviani, como na mudança da sociedade de uma forma geral, a torná-la mais justa, aberta ao 

respeito, adepta da empatia; por admitirmos a escola como lugar do máximo possível e não do 

                                                           
34 Prefácio escrito pela autora (p. 31), na referida obra de Bernard Charlot (A mistificação pedagógica: 
Realidades sociais e processos ideológicos na teoria da educação - 2013). Ver referências. 



56 

 

mínimo, do trivial, do básico para o exercício do trabalho, uma vez que isso basta para 

realizar atividades basais, mas para a criticidade, a mudança, é preciso mais; concordamos 

com a perspectiva de Paulo Freire quando diz, em sua obra Pedagogia da Autonomia, que 

“educar é substantivamente formar” (2011, p.35).  

Por fim, é nesse sentido do educar, do formar, que concebemos a escola e os 

profissionais que nela atuam, em especial, os professores (e obviamente suas práticas) como 

uma ponte firme para uma sociedade mais justa, mais democrática, a partir de alunos mais 

críticos, autônomos. Nesse sentido, e com foco no ambiente da sala de aula, é somente com 

uma prática docente rica, estimulante, reflexiva, não repressiva, que o aluno terá acesso a uma 

educação dessa amplitude.  

De certo, mantemo-nos firmes na busca de uma educação escolar que não se 

desligue dos valores sociais, entendidos não como valores a serem seguidos como forma de 

manutenção da ordem vigente, glorificando e enaltecendo classes sociais mais abastadas, em 

detrimento de minorias representativas, mas valores que tornam possíveis relações sociais 

saudáveis, atitudes éticas, consolidação da cidadania, desenvolvimento pessoal e, atrelado a 

este, desenvolvimento coletivo. Nessa perspectiva, concordamos com Rubem Alves35 quando 

diz que “a gente precisa mesmo é ter uma educação ligada com a vida”, e é com base nessa 

ligação, mais do que nunca, nos tempos líquidos (BAUMAN, 2009) de uma sociedade cada 

vez mais fria e carente de humanidade que “a escola tem a função de preparar cidadãos, mas 

não pode ser pensada apenas como tempo de preparação para a vida. Ela é a própria vida, um 

local de vivência da cidadania” (ALARCAO, 2001, p. 18). 

Na perspectiva de Gadotti (1992), a escola é: 
 

Um local de um sadio pluralismo de ideias, uma escola moderna; uma escola alegre, 
competente, científica, séria, democrática, crítica e comprometida com a mudança; 
uma escola mobilizadora, centro irradiador da cultura popular, à disposição da 
comunidade, não para consumi-la, mas para recriá-la. O saber adquirido na escola 
não é um fim em si mesmo, é um instrumento de luta pela transformação social 
(GADOTTI, 1992, p. 75). 
 

  

 Ademais, é sabido que o compromisso do professor com sua prática diária e, junto 

a esta, com a formação de seus alunos no que tange à dimensão que aqui nos referimos 

precisa ser permanente, mas também que o grande desafio desta se encontra na realidade 

desse profissional na escola pública atual. Atentar para suas ações, para as individualidades 

discentes, para a riqueza de detalhes a serem pensados no planejamento, assim como ter a 

                                                           
35 Fonte verbal, retirada do vídeo da entrevista concedida ao Programa Revista Digital, sem data de referência. 
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reflexão que possibilite a renovação constante de seu trabalho, bem como múltiplos olhares 

em sua própria prática, num espaço tão pouco valorizado pelo sistema e, lamentavelmente, 

pela sociedade, configura-se como um verdadeiro desafio, em meio a muitas contradições. 

Sobre isso, discorreremos mais no subcapítulo adiante. 

 
 

3.3 Os professores e a prática docente: Sensos e contrassensos 
 

 

 Antes de adentrarmos efetivamente no que sugere o título deste subcapítulo, no 

que tange à prática docente, Sacristán (2003) explica que há uma grande diversidade de ações 

que dizem respeito à educação e que, desta forma, a influenciam. Em vista disso, alerta sobre 

a necessidade de um alargamento da ideia de prática, uma vez que a mesma não se resume ao 

espaço escolar, tampouco ao espaço da sala de aula. 

 Apresentamos, a seguir, a figura que o autor se utiliza para explicarmos, sob sua 

ótica, a sistematização de diversos contextos em que estão inseridas as práticas aninhadas 

entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

Extraído de SACRISTÁN, p. 69. In: NÓVOA, 2ª ed. 2003 
 

 

A partir da figura, Sacristán (2003, p. 69) explica que, antropologicamente, no 

sistema social, existem práticas educativas que são anteriores às ocorridas nos sistemas 

educativos típicos das sociedades e suas respectivas culturas; No sistema educativo, que 

funciona de acordo com a sociedade e cultura a qual está inserido (portanto, um ambiente 
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social e cultural) e no qual se insere a escola, são desenvolvidas as práticas escolares 

institucionais, nas quais se diferenciam: práticas relativas ao funcionamento do sistema 

escolar, de acordo com sua estrutura; práticas de caráter organizativo, com base nas 

aplicações próprias da organização escolar; práticas didáticas e educativas “interiores à sala 

de aula, que é o contexto imediato da atividade pedagógica, onde tem lugar a maior parte da 

atividade de professores e alunos”; para mais, exterior ao sistema educativo, existem ainda as 

práticas consideradas concorrentes das práticas escolares, uma vez que são atividades práticas 

não exatamente pedagógicas.  

Com base nessas definições, as práticas que observamos no exercício das 

atribuições docentes na escola básica estão inseridas na categoria de práticas escolares 

institucionais, mais especificamente, práticas didáticas e educativas interiores à sala de aula, 

as quais dizem respeito à: 
 

Acepção mais imediata da prática, a qual, no entanto, não pode apreender-se sem 
uma referência às outras práticas, que lhe servem de enquadramento e de suporte. As 
práticas didáticas são da responsabilidade imediata dos professores [...] O conceito 
mais imediato de prática remete-nos para as atividades docentes realizadas num 
contexto de comunicação interpessoal36 [...] (SACRISTÁN, 2003, p. 73). 
 
 

Franco (2012) no livro Pedagogia e Prática Docente também busca explanar a 

diferença entre práticas docente, práticas pedagógicas e práticas educativas, compreendendo 

que se complementam, enriquecendo-se, mas não são iguais entre si. Sintetizando as 

principais características e iniciando do conceito mais amplo para o mais específico, a autora 

explica que as práticas educativas são “práticas que ocorrem para a concretização de 

processos educacionais”, sendo, portanto, práticas da Educação, enquanto as práticas 

pedagógicas são “práticas sociais exercidas com a finalidade de concretizar processos 

pedagógicos” (p. 152), as quais dizem respeito, de forma menos ampla, às práticas da 

Pedagogia. Segundo ela:  
 

Pode-se afirmar que a educação, epistemologicamente falando, é o objeto de estudo 
da Pedagogia; já ontologicamente, é vista como um conjunto de práticas sociais que 
atuam e influenciam na vida dos sujeitos de modo amplo, difuso e imprevisível. A 
Pedagogia pode ser considerada uma prática social que procura 
organizar/compreender/transformar as práticas sociais educativas que são sentido e 
direção às práticas educacionais. Digamos que a Pedagogia impõe um filtro de 
significado à multiplicidade de práticas que ocorrem na vida das pessoas. Digo a 
alunos iniciantes: a educação realiza-se no atacado; já a Pedagogia se realiza no 
varejo... A diferença é de foco, abrangência e significado (FRANCO, 2012, p 152-
153).  

 

                                                           
36 Grifos do autor. 
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 Por sua vez, as práticas docentes são condicionadas e instituídas pelas práticas 

pedagógicas, sendo a sala de aula organizada “pela teia de práticas pedagógicas que a envolve 

e com ela dialoga” (FRANCO, 2012, p. 159). Desta maneira, e como supramencionado por 

Sacristán, é inegável que as práticas se articulam entre si, apesar de possuírem suas 

especificidades.           

 Franco pondera que muitas são as concepções de prática docente e assevera que:  
 
 

Infelizmente, a mais usual é aquela associada à concepção tecnicista, que considera 
a prática docente como uma sucessão de procedimentos metodológicos previamente 
prescritos e planejados que devem ser executados pelo professor. Essa concepção vê 
a aula como uma sucessão de eventos linearmente dispostos, subsequentes, 
planejados e previsíveis. Segundo esse pressuposto, a aula deve ter um caráter 
instrutivo, informacional, de repasse de informações. A prática é vista como uma 
situação que independe do sujeito que a realiza, é organizada pela sequência de 
fazeres que o professor deve adquirir de fora para dentro (FRANCO, 2012, p. 184-
185). 
 
 

  

A autora afirma que essas características da prática tecnicista, apesar de 

ultrapassadas, não raro são percebidas no trabalho desenvolvido por muitos professores nos 

dias atuais. Franco observa ainda que a prática docente nem sempre é pedagógica, para isto, é 

preciso haver a intencionalidade do professor. Nessa direção, compreendemos que a 

Pedagogia, campo de conhecimento rico, específico e científico da educação, deve ser a base 

da prática docente, a fim de que seja entendida numa dimensão ampla, que ultrapasse a ideia 

do simples “fazer” desprovido de reflexão e autocrítica. É nesse sentido que a autora afirma 

que Libâneo tem como uma de suas grandes preocupações “a consideração da prática docente 

apenas como técnica, vista sem os necessários fundamentos pedagógicos que poderiam dar-

lhe consistência e adequação” (p. 95).   

 A preocupação de Libâneo faz-se oportuna, na medida em que não é raro 

observarmos nas escolas professores que não se apropriam da fundamentação teórica da 

Pedagogia e de muitos dos conhecimentos pedagógicos ali necessários para possibilitar o bom 

andamento do processo de ensino e aprendizagem. É certo que sobre tal realidade pesa o fator 

da formação superficial oferecida por algumas faculdades de Pedagogia que acabam por 

limitar o acesso dos graduandos aos conteúdos técnicos necessários para o exercício da 

profissão, diminuindo a importância dos fundamentos sociológicos, filosóficos, 

antropológicos e/ou psicológicos, o que mostra um descaso da administração dessas 

instituições para com a profissão docente, que não é aprendida em sua totalidade, nem, 

portanto, contemplada em sua seriedade. Contudo, existe também o fator da descrença do 
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professor que, mesmo tendo tido acesso a uma boa base em sua formação, passa a 

desacreditar da eficiência da leitura que fizera dos teóricos quando se depara com a 

complexidade da sala de aula. Todavia, sobre isso, falaremos mais adiante.  
 Compreendido o sentido de prática docente, faz-se necessário, junto à pretensão de 

sua análise, atentar para a situação do professor que a realiza. Este, apesar de historicamente 

nunca ter sido valorizado devidamente, no quesito financeiro, antes podia contar com o 

respeito social, uma vez que era considerado um intelectual, pessoa de cultura e sabedoria. 

Todavia, ao longo da trajetória educacional do país, não é novidade que a categoria, cada vez 

mai, sofre uma grande desvalorização, agora não apenas salarial, mas cultural. Nóvoa (2001) 

afirma que “hoje em dia é, certamente, mais complexo e mais difícil ser professor do que era 

há 50 anos, do que há 60 anos ou há 70 anos”. 

Nessa perspectiva, Hoyle (1987) considera que: 
 

Há seis fatores que determinam o [des]prestígio37 relativo à profissão docente, 
comparativamente a outras: 1) A origem social do grupo, que provém das classes 
média e baixa. 2) O tamanho do grupo profissional que, por ser numeroso, dificulta 
a melhoria substancial do salário. 3) A proporção de mulheres, manifestação de uma 
seleção indireta, na medida em que mulheres são um grupo socialmente 
discriminado. 4) A qualificação acadêmica de acesso, que é de nível médio para os 
professores dos ensinos infantil e primário. 5) O status dos clientes. 6) A relação 
com os clientes, que não é voluntária, mas sim baseada na obrigatoriedade o 
consumo do ensino (HOYLE, 1987, apud SACRISTÁN, 2008, p. 66-67). 
 
 

 

Tais fatores são reais e em alguns deles podemos ainda fazer adendos, como o 

fator de número 2, sobre a numerosidade do grupo profissional, dificultando a melhoria 

salarial. Não é difícil observar uma contradição quanto a esse fator e os discursos midiático e 

governamental, na medida em que, primeiramente, muito mais numeroso do que o 

professorado é a demanda de crianças e jovens a serem atendidos nas escolas públicas (e 

mesmo particulares, mas reportamo-nos aqui à realidade da escola pública, em específico), o 

que pode ser observado nas salas de aulas superlotadas; em segundo lugar, é justamente pela 

importância da educação que a categoria de professores, a qual precede todas as outras,  

deveria ter salários dignos e condizentes com o esforço requerido da mesma. Afirmamos 

ainda que, mais do que isso, deveriam ter salários convidativos, uma vez que muitas são as 

pesquisas e notícias que apontam a rejeição de jovens à profissão professor. Lembramos que 

muitos destes encontram-se cursando a faculdade de Pedagogia, mas com grande aversão ao 

                                                           
37 Grifos e observações nossas. 
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trabalho de sala de aula, o que é preocupante e deveria funcionar como alerta para as 

autoridades responsáveis pelos minguados salários docentes.  

Observemos ainda que Hoyle se refere ao aluno como cliente (fatores 5 e 6) o que 

nos leva a uma correspondência entre educação e mercadoria. Nesse sentido, é sabido que, aos 

olhos das autoridades, a educação não é uma “mercadoria” rentável, ao passo que exige 

grande investimento e seu efetivo retorno é a longo prazo. Mais do que isso, um investimento 

ideal para uma educação de qualidade demanda uma mudança de paradigmas e a consciência 

de que, apesar de não imediato, é este o caminho mais garantido, senão o único, para o 

crescimento de todo e qualquer país. Soma-se a isso o fato de que a educação em sua essência, 

como a que aqui defendemos, para além do tecnicismo, possibilita o exercício da crítica, do 

questionamento, da oposição, o que se torna uma ameaça aos abusos do governo, quando este 

se utiliza de corrupção e opressão para manter-se no poder. 

Charlot (2013a) explica que para que o professor não seja desvalorizado é 

necessária uma redefinição de sua função, uma vez que, entre outros fatores, frente ao acesso 

à informação facilitado pela internet, o aluno já não o vê mais como única, ou principal, fonte 

de informações. Todavia, não houve ainda um plano para que essa redefinição aconteça.  

Nesse sentido, o professor, no exercício de sua prática, (apesar de nem sempre) 

consciente de toda a realidade que aqui expomos e na qual está inserido, como parte do 

sistema educacional, como mão de obra barata desse sistema e sob o despotismo das 

orientações que deve seguir em sua função, precisa exercer sua profissão com seriedade e sob 

a pressão das avaliações externas e a vigilância da gestão que, muitas vezes, de tão 

preocupada com estas avaliações e com os recursos advindos de seus bons resultados deixa a 

desejar no quesito acompanhamento e apoio pedagógico. Esse professor deve ainda atentar 

para o desenvolvimento individual de seus (muitos) alunos (se lembrarmos que as salas de 

aula são, geralmente, superlotadas), deve dar um feedback aos pais destes, muitas vezes sob 

ameaças e desrespeito, deve enfrentar a desvalorização dentro e fora da sala de aula, deve 

custear seu próprio material de trabalho quando a escola não lhe fornece, entre outros fatores, 

deve estar constantemente atento à sua postura, renovando sua prática quando esta não se 

mostra adequada e/ou eficaz (para usar o termo da relação cliente/mercadoria). Além de tudo 

isso, no fim da jornada de cada épico ano, ainda é, costumeiramente, visto como o principal 

culpado por possíveis situações de fracasso escolar.      

 Sob esse prisma, torna-se de fácil compreensão a situação de contradição em que 

o professorado brasileiro vive no exercício de sua profissão, o que, sem dúvidas, afeta sua 

prática. Com a corrida desenvolvimentista nacional nas décadas de 60 e 70, os professores 
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passaram a ser mais pressionados, com o intuito de atender as expectativas que surgiam de 

todas as partes, uma vez que o futuro do país dependia de alunos, futuros trabalhadores, bem 

formados. Charlot (2013a, p 98) afirma que, com isso, “até as práticas pedagógicas cuja 

eficácia parecia comprovada pela tradição são questionadas e criticadas: começa a ser 

desprezado o professor ‘tradicional’”. Houve, além da necessidade de repensar a prática 

tradicional, uma desestabilização da profissão docente e a consequente exigência de uma 

“repaginada” nessa profissão: 
 

Essas novas exigências requerem uma cultura profissional que não é a cultura 
tradicional do universo docente; o professor, que não foi e ainda não é formado para 
tanto, fica um pouco perdido. O professor deve ainda pensar de modo ao mesmo 
tempo ‘global’ e ‘local’. Há de preparar os seus alunos para uma sociedade 
globalizada e, também, de ‘ligar a escola à comunidade’. (CHARLOT, 2013a, p. 
100). 
 
 

 

Há um evidente choque de realidade, onde muito é exigido e pouco oferecido ao 

professorado. Ao longo de tantas mudanças, o autor afirma ainda que o professor ganhou o 

que podemos chamar de uma pseudoautonomia, ao passo que hoje em dia tem certa 

independência profissional em sala de aula, mas é responsabilizado por mais fatores. “A 

injunção passou a ser: ‘Faça o que quiser, mas resolva aquele problema’” (p. 99), sendo 

necessário para isso, um domínio de diversas capacidades. “Vigiam-se menos a conformidade 

do professor com as normas oficiais, mas avaliam-se cada vez mais os alunos, sendo a 

avaliação o contrapeso lógico da autonomia profissional do docente” (p. 100). Nesse sentido, 

“a autonomia dos professores exprime-se dentro de regras bastante definidas” (SACRISTÁN, 

2003, p. 72) . 

Junte-se a isso o fato de que, com a banalização moderna dos termos 

“construtivista” e “tradicional”, sobre os quais todos opinam sem mesmo compreender seus 

reais significados, os professores são correntemente julgados em suas atitudes, muitas vezes 

sem uma análise do conjunto que as engloba, de forma que, pequenas ações como aplicações 

de provas e/ou uma aula expositiva são suficientes para acusá-lo de ser tradicional. Da mesma 

forma, o próprio professor, devido às confusões conceituais desses termos, preocupa-se 

demasiadamente em mostrar que tem uma postura construtivista, mesmo sem compreender ao 

certo o que isso significa e frente às exigências de uma escola e um sistema educacional que 

não o ajudam a ser (CHARLOT, 2013a).  

Charlot diz que esses trabalhadores da contradição, como os define, frente a 

tantos paradoxos, trabalham intrincados em “tensões e contradições arraigadas nas 
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contradições econômicas, sociais e culturais da sociedade contemporânea” (2013a, p. 102). 

Ademais, por vezes, também se contradizem por si próprios, quando discursam sobre uma 

ideia, mas suas práticas proferem outras. Garrido (2002) aponta algumas dessas incoerências: 
 

 

Desejamos um aluno crítico, mas não valorizamos as respostas divergentes. 
Preocupamo-nos com a compreensão, mas nossas avaliações cobram, sobretudo, a 
reprodução da matéria. Reconhecemos a importância das práticas sociais no 
desenvolvimento intelectual, mas mantemos nossos alunos trabalhando e produzindo 
individualmente (GARRIDO, 2002, apud LIMA, 2006, p.33). 
 
 

 

A questão da incoerência entre o que se diz e o que se pratica na sala de aula é 

fator prejudicial no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que enfraquece a relação 

entre o professor e o aluno, na medida em que afeta a credibilidade de suas palavras, 

diminuindo, assim, a confiança no que é dito, ainda que isso ocorra involuntariamente.  

Nessa direção, Paulo Freire fala da corporação das palavras por meio do exemplo, 

uma vez que o professor que realmente ensina “nega, como falsa, a fórmula farisaica do ‘faça 

o que mando e não o que eu faço’”. Esse professor sabe que “as palavras a que falta a 

corporeidade do exemplo pouco ou quase nada valem” (FREIRE, 2011, p. 35).  

Contribuindo com a perspectiva de que discurso e prática devem estar de acordo, 

Gallo (2004, p. 20) assevera que: 
 

 

A formação do aluno jamais acontecerá pela assimilação de discursos, mas sim por 
um processo microssocial em que ele é levado a assumir posturas de liberdade, 
respeito, responsabilidade, ao mesmo tempo em que percebe essas mesmas práticas 
nos demais membros que participam deste microcosmo [a escola] com que se 
relaciona no cotidiano. 
 
 
 

No vasto mundo que é esse microcosmo de que o autor fala, muitos são os 

membros com os quais o aluno se relaciona durante sua vida escolar, enquanto criança e 

jovem. Nesse sentido, ao se requerer do aluno determinada formação, postura e/ou mudança 

de atitude, deve-se compreender que sua efetividade depende da existência real de uma 

comunidade escolar comprometida com os preceitos que prega, e o professor, parte dessa 

comunidade, é a figura com a qual o aluno mais convive, mantendo uma relação que, boa ou 

ruim, muito influi em todo o processo educativo. 

Afora o cenário de constantes mudanças, contradições e infindas exigências com 

as quais o professor se depara em seu cotidiano profissional, é oportuno ressaltar o fato do 

trabalho do professor ser um trabalho investido (TARDIF, 2002), na medida em que investe 

nesse trabalho o que é como pessoa, agregando seus valores, suas vivências de mundo, a 
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forma como pensa e age, sua personalidade, em si. Trata-se de um investimento pessoal, o 

qual é real e necessário, na perspectiva de Tardif, devido à interatividade que o ato de ensinar 

exige, sendo a personalidade do professor um importante componente de sua prática. Nas 

palavras do autor: 
 

Aquilo que nos parece ser a característica do trabalho investido ou vivido é a 
integração ou absorção da personalidade do trabalhador no processo de trabalho 
quotidiano enquanto elemento central que contribui para a realização desse processo. 
[...] Nesse tipo de atividade, a personalidade do trabalhador, suas emoções, sua 
afetividade fazem parte integrante do processo de trabalho: a própria pessoa, com 
suas qualidades, seus defeitos, sua sensibilidade, em suma, com tudo o que ela é, 
torna-se, de uma certa maneira, um instrumento do trabalho. Nesse sentido ela é um 
componente tecnológico das profissões de interação. Essa tecnologia emocional é 
representada por posturas físicas, por maneiras de estar com os alunos (TARDIF, 
2002, p. 142). 
 
 

 

Nessa direção, Langford (1989, apud Sacristán, 2003) afirma que o professor, no 

momento de intervir pedagogicamente, é influenciado pela forma como pensa e age nas 

diversas situações de sua vida, ponto de vista com o qual concordamos e associamos à 

pertinência do uso das narrativas na pesquisa e no despertar de sua reflexão, uma vez que, ao 

narrar sobre a prática, raciocina, reflete, certamente, despertando para modos de melhorá-la, e, 

ao intervir pedagogicamente, é influenciado pela forma de agir/pensar, possivelmente 

ressignificadas, devido às narrativas. Trata-se, desta forma, de um ciclo, no qual narrativas e 

práticas se ligam entre si e possibilitam melhorias mútuas nos caminhos educacionais que o 

professor percorre em seu ofício. 

Franco (2012, p. 189) afirma que a partir da consciência sobre a própria prática o 

docente pode realizar inovações nesta que devem ser vistas como reajustes de trajetória. Cabe 

ressaltar ainda que, pela amplitude e importância de sua profissão, admitimos que o professor 

trabalha com a produção de sentido (Vasconcellos, 2009), todavia, configura-se como um 

desafio cotidiano produzir sentido quando o mesmo sequer o encontra no exercer diário de 

seu trabalho, fato cuja culpa pertence não só ao sistema por vezes arbitrário, mas à sociedade 

quando não só deixa de apoiá-lo, mas o critica quando o mesmo vai à luta por seus direitos, 

quando o humilha, o taxa, o reprime. 

Sob esse prisma, o professor não somente deve estar atento para não sucumbir à 

rotina, desenvolvendo uma prática guiada pela mecanicidade de repetições irrefletidas, como 

deve estabelecer uma boa relação com seus alunos, a ponto de conhecê-los em suas 

necessidades individuais e atendê-las. É com base nessa realidade que Franco afirma que: 
 

 

Um professor que sabe qual é o sentido de sua aula para a formação do aluno, que 
sabe como sua aula integra e expande a formação desse aluno, que tem consciência 
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do significado da própria ação, esse professor dialoga com a necessidade do aluno, 
insiste na sua aprendizagem, acompanha seu interesse, faz questão de produzir 
aquele aprendizado, pois acredita que este será importante para o aluno (FRANCO, 
2012, p. 160). 
 
 

 

Não depositamos na figura do professor a utopia de uma mudança radical e 

imediata da sociedade, como se desconsiderássemos o contexto desfavorável no qual atua. 

Não o vemos como “herói, santo, militante” (CHARLOT, 2013a) e sabemos as barreiras que a 

burocracia escolar (e, como não dizer, política) impõe, mas concordamos com o que Gallo 

(2014), enquanto professor, declara: 
 

O que podemos fazer é pouco, mas a pequena ação transformadora no espaço em 
que somos autônomos pode ter uma repercussão e um resultado maior do que o que 
imaginamos; sem dúvida, no mínimo conseguiremos mais do que insistindo na 
pálida apatia conformista que nos reduz a meros ‘reprodutores da mesmice’ 
(GALLO, 2014, p. 38). 
 
 

 

 Portanto, é nesse sentido que a possibilidade se faz factual, a partir desse pouco 

que se torna muito e funciona como um sim, à revelia da sociedade que diz não. É na sala de 

aula que, a partir de uma prática mais reflexiva, surge a chance de contribuir e requerer dos 

alunos, atitudes que possibilitem uma sociedade mais justa, humana, plural, democrática. 

 Ademais, por ser nesse cenário de contradições onde buscamos uma formação 

para a democracia, pensar as carências e os embaraços tão presentes no cotidiano da escola 

atual, na sociedade contemporânea, no espaço da sala de aula repleta de “novos sujeitos”, 

significa valorizar a prática docente e reconhecer a formação discente que dimana a partir dela 

como crucial para o desenvolvimento intelectual, mas também cidadão, social, pessoal do 

aluno.   

Sob esse prisma, é basilar compreender como esses profissionais, como membros 

tão fundamentais no processo de ensino e aprendizagem e na construção e mudança da 

sociedade, exercem sua prática, como (e se) refletem sobre, como lidam com as expectativas 

sobre esta, quando se fala em escola, educação, mudança, sociedade. Para isso, é buscando 

vivenciar com ele o cotidiano de seu trabalho, conhecendo a forma como exerce sua 

profissão; ouvindo suas inquietudes e histórias construídas a partir de sua realidade; 

contribuindo, assim, para a ressignificação do sentido deste trabalho por meio do ato da 

narrativa, que a primazia da prática se faz possível, à medida que é questionada, 

acompanhada, pensada. 
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4 ENTRE DISCURSOS E PRÁTICAS: CAMINHOS E CONTRADIÇÕES NA 
   SALA DE AULA 

 

 

Neste capítulo, buscaremos apresentar e analisar os dados coletados no campo da 

pesquisa, quais as percepções docentes que permeiam as práticas e, atreladas a estas, as 

convicções e ações que possibilitam uma educação capaz de contribuir para uma sociedade 

plural.             

 Ao buscar nas narrativas docentes a expressão dos sentimentos dos professores, de 

seus pontos de vista e sentidos, aproximamo-nos, enquanto pesquisadores, da educação por 

eles oferecida, em seu real sentido, dentro da escola e, não obstante, da realidade em que essa 

educação se realiza, assim como da formação que os alunos têm acesso, a partir da discussão 

entre o que os docentes pensam, narram e praticam. Ressaltamos que, como assinala Freire 

(2011, p. 101), “tão importante quanto o ensino dos conteúdos é a coerência na classe. A 

coerência entre o que digo, o que escrevo e o que faço”.   

 Sabemos que é no momento da ação em sala de aula que o professor expressa seu 

conhecimento teórico, seu posicionamento político (referindo-nos aqui à política não 

partidária), suas paixões e desencantamentos com seu trabalho, sua postura frente à realidade 

social, seu compromisso ético e pedagógico, ou a falta dele, no caminhar da aprendizagem de 

seus alunos, seu respeito ou não pelas particularidades destes. Todavia, como afirma Franco 

(2012, p. 164), “para conhecer o sentido das práticas, é preciso adentrar no seu âmago, e este 

precisa ser buscado nos diálogos com as representações elaboradas de cada sujeito”.  

 Em concordância com esse pensamento, e como, anteriormente, destacamos, 

buscamos, primeiro, conhecer os professores, tanto em suas histórias, já apresentadas, como 

em suas convicções e experiências, para somente depois adentrarmos em suas salas de aula. É, 

portanto, nessa ordem que fazemos essa apresentação, a seguir. 

 
 

4.1 Caminhos docentes na escola básica 
 
 

 

 Entre diálogos e observações, foi-nos permitido compreender os caminhos que os 

dois professores pensam ser satisfatórios, ou mesmo ideais (sempre dentro de suas 

convicções), as certezas que demonstram perante a possibilidade de situações conflituosas do 

cotidiano escolar (ou mesmo fatos, na medida em que algumas dessas situações já foram por 

eles vivenciadas) e os caminhos que trilham no dia a dia da sala de aula, na busca de uma 

sociedade melhor para se viver, a partir da educação que promovem. 
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  Antes de adentrarmos na realidade observada nas salas de aula de Marcos e 

Cláudio, é oportuno salientar que o momento em que a escola nos recebeu diz respeito a um 

período de avaliações externas e internas, o que se caracteriza como mais tensões, correrias e 

pressões.  
 
 

4.1.1 Caminhos pensados: As entrevistas 
 
 
 

 Sobre as concepções docentes acerca da prática, da escola e da educação, tanto 

constituídas a partir da formação que receberam e recebem, quanto das experiências, 

profissionais ou não, que vivenciaram e vivenciam ao longo de suas vidas38.   

 
 

4.1.1.1 As respostas do professor Marcos 
 
 

 No questionamento acerca das disciplinas que atualmente leciona e a afinidade 

para com elas, Marcos nos respondeu de forma enfática e sempre fazendo um resgate de suas 

lembranças da época estudantil, além de ter deixado claro a importância que vê em tais 

disciplinas para a educação de seus alunos: 
 
 

 As minhas disciplinas de afinidade, e quando eu digo afinidade, é o que eu gosto 
mesmo muito, são as de linguagens, embora você possa ter linguagem em todas as 
disciplinas - aqui pro Fundamental I seriam as de Língua Portuguesa, História e 
Geografia. Sempre usei minhas habilidades pra tratar a linguagem de modo geral, 
mas sempre ligada à Língua Portuguesa. Por que eu tenho essa afinidade com 
Língua Portuguesa, com a linguagem, com a comunicação? Foi a conquista de um 
professor que eu tive, quando eu fui pro 5º ano, na época Fundamental II. Esse 
[professor], em especial, conseguiu me cativar e extrair aquela paixão. Credito a ele 
ter passado a gostar mais dessa disciplina [...] Gosto mais da parte de 
comunicação, do entender e se fazer entender, que não é fácil [...] Quando você está 
lendo, interpretando, eu acredito muito nisso de tomadas de decisão. Então, assim, 
qual o meu ponto de vista? Sou muito de tomar partido, saber que naquela história 
tô a favor de quem, me relacionando mesmo. É aquela relação dialógica com o 
autor. E quando é um texto informativo, uma notícia e tal, faço a mesma relação, só 
que com a realidade, né? Tudo isso são níveis altamente aprofundados de leitura. 
‘Qual foi a intenção do repórter de escrever isso?’ Investir na criança, você poder 
plantar sementes pra que elas possam criar esse ‘desconfiômetro’ das coisas que 
estão lendo, que é a leitura com mais profundidade, e isso repercutir lá na frente, eu 
acho extremamente bacana.  

  

                                                           
38 Alguns dos trechos que se seguem das falas dos professores optamos por mantê-los mesmo não sendo 
diretamente respostas às questões apresentadas na entrevista (ver apêndice), mas desencadeamentos das mesmas, 
uma vez que, por se tratar de entrevistas semiestruturadas, deixamos os sujeitos sentirem-se livres para dialogar 
conosco. Também tendo em vista que suas falas retratam os problemas da educação atual e de seus ofícios 
enquanto professores, contribuindo, portanto, para a compreensão de seus pontos de vista acerca do que 
buscamos observar ao longo da pesquisa.  



68 

 

 O professor diz ainda que, enquanto PRA, sente falta das disciplinas de História e 

Geografia que são onde, a seu ver, há a possibilidade de “ficar muito mais crítico, acabar 

com falsos heróis, derrubar mitos: ‘brasileiro é muito acomodado’. Somos não, se a gente for 

buscar na Historia, nós fomos muito enganados, mas acomodados não. E esses períodos de 

luta... enfim. É tão bom!”. 

 Sobre a percepção de Marcos acerca do novo aluno que chega à escola atual, 

afirma: “Eu consigo manter vários olhares sobre isso. A primeira coisa é que eu não tenho 

receio desse novo aluno, porque tem colegas que têm. É como um engessamento da prática: 

O tipo de professor que eu tive e o tipo de professor que eu tenho que ser”.   

 O entrevistado se refere ao comportamento que percebe em alguns professores 

que têm insegurança perante tantas informações trazidas por esse novo aluno, o que se 

configura como uma prática “engessada” no sentido de que faz o docente pensar que só 

porque teve professores que agiam de uma forma, deve também dar suas aulas da mesma 

maneira, ainda que os tempos sejam outros e o aluno, a escola, também. Ainda respondendo a 

mesma questão, continua: 
 

Uma coisa que faço muito com meus alunos é dialogar. Eles trazem muito de suas 
vivências, de seus medos. Você não tem noção do que eu escuto em sala de aula. 
Tem professor que diz: ‘Meu aluno talvez saiba mais do que eu’. Existe essa 
insegurança. Eu sou muito tranquilo com isso. Mas tem outra coisa: Muitas vezes 
ele [o aluno] tem a quantidade, mas não tem a qualidade, então ele só tem a 
quantidade de informação, é muito raso [...] Eles sabem, têm maior facilidade, a 
informação é muito rápida, mas se você pedir pra eles dizerem o porquê, ou o que 
acham da situação, a própria opinião das informações que trazem é muito rasa, ou 
é maniqueísta, ou então é um ponto de vista só sob uma determinada ótica. Cabe a 
nós ficar com medo desse aluno ou aproveitar a bagagem que ele tá trazendo.      
[...] Uma das maiores dificuldades que eu tenho, provavelmente porque isso não 
vem de uma forma muito mais sistematizada desde as series iniciais, é fazer a 
predição (eu não dou o conceito logo). Isso é extremamente cansativo porque você 
fazer com que eles façam esse exercício de dizer o que eles pensam, completar 
conceitos, estruturar pensamentos até verbalizar e, a partir do pouquinho de um 
aluno, juntar com o pouquinho do outro pra eles entenderem que tudo o que foi dito, 
visto, vivenciado, vai ficar mais fácil pra eles aprenderem, fazer relações e tal, isso 
dá um trabalho tremendo.  
 
 
 

 Marcos expressou ainda sua opinião acerca da relação que se estabelece entre esse 

novo aluno e a escola dos dias atuais, tomando por base sua turma de 5º ano: 
 

Há coisas que têm que ser revistas: Se você pegar a taxa de evasão escolar porque 
a escola não é um atrativo (eu tô falando primeiro do espaço físico) é muito pouca. 
Os meus alunos, todos, gostam de vir pra escola, mas daí a gostar da sala de aula, 
sendo cobrado disciplinarmente, tendo que se adequar a um conteúdo, entrar nas 
regras sociais, aí realmente isso é mais difícil pra eles. Então, na medida em que eu 
chego pra propor uma aula que não seja desafiante, é um exercício de paciência 
muito grande pros adultos, imagine pras crianças.  
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 Associamos a fala de Marcos ao pensamento de Charlot (2013a) acerca do novo 

perfil de aluno que a escola tem recebido, como brevemente mencionado no capítulo 2, os 

quais gostam do ambiente escolar, mas pouco se interessam pela sala de aula. Nesse sentido, o 

professor se mostra consciente frente à situação da nova relação do aluno com a escola e o 

saber, e consciente também da importância de uma prática capaz de tornar a aula um 

momento significativo para esse aluno e, assim, um momento de real aprendizagem. 

 Ao perguntarmos qual sua visão acerca do que os alunos pensam sobre a figura 

que o professor representa e sobre o papel desse profissional atualmente, nos responde 

dizendo o que o inquieta: 
 

É difícil responder isso sabe por quê? Hoje o professor tá sendo colocado numa 
posição em que tem que ser pai, mãe, assistente social, padre, juiz, assistente de 
saúde, psicólogo. São coisas que a rotina da sala de aula está exigindo do 
professor. [...] Eu não sei se eu tô sendo exagerado ou apaixonado demais, mas o 
meu ponto de vista é assim: Onde é que tá a humanidade do povo? Humanidade no 
sentido de quem é que me ensina a aprender a lidar com o outro; a dizer que tem 
coisas que não se deve fazer; o que é errado; como faço pra poder respeitar o 
negro, a mulher, o idoso, a criança, o homossexual; que tem hora pra tudo... Tudo 
tá chegando pra escola. Então, acho que não só os alunos, mas a sociedade acha 
tudo isso, ou espera do professor tudo isso, porque não tem de onde tirar mais nada. 
E estamos nessa situação porque outras instituições estão falidas, no meu ponto de 
vista. 
 
 
 

 Marcos, ainda que não saiba, compartilha do mesmo ponto de vista de Nóvoa 

(2012), explanando, em poucas palavras, o fenômeno chamado pelo autor de escola 

transbordante, do qual falamos anteriormente.    

 Para responder o que considera que uma boa aula deva ter, Marcos exemplificou 

com um momento vivenciado na turma de 5º ano, quando estudavam sobre poluição e, para 

contextualizar o conteúdo, falou da situação do Rio Maranguapinho39, questionando os alunos 

sobre sua atual situação e sugerindo um trabalho de pesquisa, não obrigatório, mas que valeria 

uma nota 10 que substituiria a necessidade de fazer a prova da etapa, desde que contivesse 

registros em fotos e/ou vídeo.  
 
 

É tão difícil pra eles o exercício dessa iniciativa, né? Porque, de todos, um fez. Um! 
E ele não fez muita coisa, sabe? Mas o pouco que ele fez foi tão bacana! Foi 
extremamente simples, sabe? Mas você via o menino falando com toda propriedade, 
e todos sabendo do que ele tava falando porque são todos vizinhos. Então, ele 

                                                           
39 Maior afluente do Rio Ceará, nasce no município de Maranguape e corre pela zona Leste de Fortaleza, numa 
das áreas mais pobres e com bairros de grande densidade demográfica, como o bairro onde se localiza a escola 
da pesquisa. 
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trouxe dois vidrinhos, um com água limpa da Cagece40 e outro com a água do Rio 
Maranguapinho. Preta. E ele chamou a mãe e filmou o ambiente, onde ele aparece 
dizendo: ‘Olha como está o estado do rio etc’. Eu chamei os meninos quando ele me 
trouxe isso no pen drive e a gente foi pra biblioteca pra que todos assistissem. Eu 
acho que não dá nem 20 segundos de vídeo, mas a discussão a partir daquilo dali 
levou foi tempo e nesse dia tinha uma turminha de 2º ano na biblioteca e até eles se 
sentiram na liberdade de dar seu depoimento também. Esses meninos nunca vão 
esquecer sobre essa questão do Rio Maranguapinho. Eu poderia ter sistematizado 
melhor, eu deixei a liberdade deles fazerem, mas eu tava pedindo uma coisa que 
eles não têm pra dar. 
 

  

 Marcos se refere à prática de pesquisar em seu real sentido, buscando dados, 

fazendo registros, construindo o conhecimento, refletindo sobre a realidade, compartilhando 

com os colegas e mesmo com a gestão da escola, que se prontificou a assistir. Conclui 

dizendo que “uma boa aula é quando ela consegue instigar nos alunos essa sensação, essa 

vontade de buscar o conhecimento por parte deles, de pesquisar, de entrevistar, de sair do 

local comum, de não, simplesmente, receber o conteúdo, mas vir a buscá-lo”.   

 Sobre a escola básica atual, o professor demonstrou uma opinião bem crítica e 
fundamentada: 
 
 

O que eu mudaria na escola de um modo geral é essa coisa de ela hoje ter que 
abarcar uma responsabilidade para além da educação, porque aí é energia demais 
pra uma instituição só. O que eu mudaria, não só nessa escola, de forma geral, eu 
queria que realmente a gente trabalhasse por projetos, que a gente trabalhasse uma 
grade curricular com ações que fossem a partir de práticas, mas assim, de modo 
radical, tipo uma oficina de marcenaria e, a partir dali, aprender Matemática, 
medidas, sabe? Enfim, num ambiente desse você pode trabalhar tudo. E incluir 
também os registros desses momentos com os meninos, ter um jornalismo na escola 
pra que eles aprendam a produzir informação e ao mesmo tempo aprendam a 
criticar o que escutam, porque isso é muito importante. Eu usaria a escola pra que 
fosse um local de produção do conhecimento. A gente tá muito mais como receptor, 
então quando um [aluno] consegue se projetar, dá um sucesso medonho, imagine aí 
uma geração inteira. Então a escola seria um lugar a partir de projetos com coisas 
práticas, sei lá, no 4º ano o jornal, no 5º a marcenaria etc. é mais ou menos nesse 
aspecto. 
 
 
 

 Marcos, complementando sua ideia, explicou ainda como funcionaria uma escola 

ideal, a qual seria realmente capaz de transformar a realidade dos alunos. Em suas palavras, 

haveria a real busca da produção de conhecimentos, e não simplesmente a absorção de um 

conhecimento imposto, haveria a conquista desse conhecimento, além de um “espaço para as 

artes, o lúdico, a beleza. Nessa comunidade, que eu vejo muita coisa triste, os padrões 

estéticos poderiam ser mais trabalhados na escola”.  

                                                           
40 Companhia de água e esgoto do Ceará. 
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 Referente à aprendizagem do aluno para a vida em sociedade, o professor fala um 

pouco do trabalho que desenvolve na sala de aula com seus alunos, focando nas relações de 

grupo, a fim de exemplificar seu ponto de vista: 
 
 

A sala de aula, assim como a família, é uma célula social, né? Então, por exemplo, 
quando eu escolho trabalhar em grupo eu, estrategicamente, coloco aqueles que em 
hipótese alguma podem trabalhar juntos, ou porque são amigos demais ou porque 
são inimigos, conflituosos. Então uso o bom senso e coloco em grupos diferentes. 
Eles dizem: ‘E a gente não escolhe? A gente não tem o direito de escolher?’. ‘Tem! 
Eu gosto do espaço democrático. Você também tem o direito, mas você vai escolher 
pro outro. Quem dos seus colegas seria muito bacana se tivesse no grupo da 
Maria?etc.’. É difícil, é cansativo. Esse exercício é um exercício democrático. Aí eu 
escolho outros alunos, estrategicamente, pedagogicamente, que vão ou 
complementar ou diminuir os conflitos naquela relação que eles colocaram [em 
cada grupo]. Aí tem um problema: Os últimos, que não foram escolhidos, que são 
realmente aquelas crianças que têm pouca afinidade, são os esquecidos. Esses têm o 
mérito de poder escolher quais os grupos que vão ficar. Eles se sentem ótimos, com 
isso. Você vendo as diferentes pessoas que estão ali no mesmo grupo, tem uns que 
não se toleram, tem uns que são mais individualistas, egocêntricos, que não veem o 
sentido do trabalho em grupo, você tem que romper essa barreira pra poderem 
aprender a esperar o tempo do outro, enfim, vai sempre mediando. 
 
 

 

 Em sua visão sobre qual é o papel da escola, o professor afirma: 
 
 

Tem uma coisa que a cada ano nas discussões, nas formações e tal, eu vejo muito. 
Aquela frase que diz assim: ‘A educação é da família, a escolarização é da escola’. 
No meu ponto de vista já caiu a ficha de que não adianta pedir de quem não tem pra 
dar, de modo geral. O que que eu penso? Vamos fazer o que é possível da escola: O 
que a gente pode fazer pra organizar o mínimo de disciplina? Que tipo de aluno a 
gente quer formar? Isso não pode tá só no papel, não. Tem que ter uma tomada de 
posicionamento. E lá na minha prática eu tenho que dizer assim: ‘Olha, se você 
tiver nessa situação aqui, qual a decisão que você vai tomar?’. E ele [o aluno] tem 
que refletir isso daí do mesmo jeito que ele tem que aprender a somar dois mais 
dois. Então essa questão dos valores tem que se dar desde a Educação Infantil. As 
crianças quem vão ensinar aos pais porque não tem mais o que esperar da família, 
não. E esse problema agrava muito mais porque a escola também não sabe seu 
limite. Além das coisas que vão trazendo pra escola, ela também abarca mais do 
que deveria. É trazer esses pais pra escola pra poder ensinar e entrar no comum: 
‘O que a gente pode ensinar? Até aqui. O que vocês podem fazer? Até aqui’. Essa 
vinda dos pais pra escola tem que caminhar junto com a educação. Ter um trabalho 
de proximidade, de formação também pra isso. E não é fácil. 

 

 

 

Nessas palavras, observamos a identificação do pensamento do professor com o 

pensamento da gestão, em especial, do diretor, quando falou-nos da importância de trazer a 

comunidade para dentro da escola, de envolvê-la nos projetos e mesmo conflitos da 

instituição. Entendemos, portanto, que o perfil de aluno que o professor busca formar, é o 

mesmo pretendido pela filosofia da escola, expresso nas falas dos gestores e em seu Projeto. 

Ao ser questionado quanto a sua relação com os alunos, afirma que é boa relação, 

ao passo que é pautada na sinceridade: 
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Uma das coisas intuitivas que eu consegui fazer com os meus alunos foi um vínculo 
que eu tento entender direitinho como é isso, sabe? Eu não sei se é o discurso, a 
prática, porque eu dou puxões de orelha também, não literalmente, né? Eu digo 
assim, são chamados à consciência. E, às vezes, eu sou muito firme com eles e tudo, 
mas sabendo dosar [...] Eu procuro ser o máximo verdadeiro com eles, e o que é que 
eu consigo com isso? No meu ponto de vista, eu consigo com que eles entendam o 
que é uma pessoa que eles podem confiar. Quando eu digo assim: ‘É muito mais 
fácil eu chegar e fazer um questionário e passar uma nota pras vocês do 
questionário, mas isso será que dá pra perceber se é realmente a nota que você 
merece?’. Aí eles sabem. Eu sinto nos meus alunos um querer bem, porque essa 
coisa intuitiva que eu coloquei na minha prática, a afetividade, essa coisa do afeto 
mesmo, eles percebem que eu me preocupo com eles. Eu acho que todo aluno 
percebe isso. Percebe quando tem um compromisso, uma intencionalidade e aquele 
professor que chega e tanto fez como tanto faz [...] Isso gera uma confiança, mas 
não é uma confiança só na autoridade [...] Eu achava que esse tipo de reação 
[pautada na afetividade] ia ser diferente quando eu chegasse aqui na escola pública. 
Foi um preconceito meu achar que as crianças iam ser mais brutalizadas, os pais 
mais ignorantes, alguma coisa desse tipo, mas, pelo contrário, todo mundo reage da 
mesma forma quando você olha no olho, é educado, dá ‘bom dia’, ‘boa tarde’, ‘boa 
noite’. Seja criança ou não. [...] Eu não tenho 100% de certeza do tanto que eu 
atingi esses meninos positivamente nesse vínculo, mas eu tenho a convicção que, de 
alguma forma, eles foram atingidos. De uma forma bacana. Em maior grau ou 
menor grau. 
 
 
 

 No que tange às satisfações e insatisfações com relação à profissão, Marcos diz: 
 

Quando eu vejo o retorno afetivo de meus alunos eu acho que é a principal 
satisfação que, não só eu, qualquer professor tem, sabe? O reconhecimento, quando 
um pai lhe elogia ou um aluno chega a verbalizar sobre isso. Aquelas noites mal 
dormidas, aquelas provas, tudo compensa. Insatisfação, em primeiro lugar a parte 
salarial. Em segundo, que já é causa uma da outra, a desvalorização do 
profissional. Eu acho que é isso. 
 
 
 

 Quando perguntamos ao professor se ele faz uso de alguma teoria educacional em 

sua prática, o mesmo demonstrou ser convicto da importância do conhecimento das teorias 

para a realização de um bom trabalho em sala de aula, mostrando-se empolgado em falar 

sobre o assunto, em citar teóricos normalmente estudados durante a graduação em Pedagogia. 

Afirma que: 
 

O Sociointeracionismo41, eu acredito demais nisso daí, não só na minha forma de 
mediar essas discussões com os meninos, principalmente na predição, mas também 
o fato de colocá-los em grupos pra que um possa auxiliar o outro pra dar um salto. 
As teorias piagetianas eu acho que são super válidas, me norteiam demais, apesar 
de ser 5º ano e você ver com muito mais evidências os conceitos que o Piaget dá, lá 
na Educação Infantil. E, principalmente, as teorias do Piaget em relação ao 
desenvolvimento moral42, eu penso muito nisso daí. Skinner, eu gosto de Skinner43, 

                                                           
41 Teoria da aprendizagem desenvolvida pelo psicólogo russo Lev Semenovitch Vygotsky, que tem como foco a 
interação social. 
42 Segundo a Teoria do Desenvolvimento Moral do biólogo e psicólogo suiço Jean William Fritz Piaget, a 
moralidade infantil se desenvolve em três fases: anomia, heteronomia e autonomia. 
43 Burrhus Frederic Skinner, psicólogo norte-americano que teve como foco de estudos o behaviorismo 
(comportamentalismo) e a ênfase na aprendizagem por meio de estímulos e reforços. 
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quando eu faço meu quadro de estrelas44, premio meus alunos.                               
[...] O trabalho em grupo, o quadro, são estratégias que eu aprendi ao longo do 
percurso, a partir das teorias.  
 
 

 

 Sobre as práticas e recursos que o professor utiliza em suas aulas, relata: 
 

Costumo fazer acolhidas com uma oração, uma tomada de consciência. Às vezes, 
eles [os alunos] vêm com um questionamento, ou alguém conhecido deles levou um 
tiro, e a gente discute sobre a violência, sobre um mundo de paz, o que é preciso pra 
gente não se envolver com esse tipo de coisa. Então abrimos a discussão. 
 
 

 

 Conta ainda que gosta de estratégias como seminários, e que acha muito 

interessante a forma como os alunos veem esse tipo de trabalho (“eles estudam pra ter algo a 

dizer pra todos”), mas afirma que é algo bastante difícil, pois os mesmos não têm esse hábito. 

Costuma, durante as apresentações, participar de maneira a incentivá-los e a desenvolver sua 

autoestima, apoiando-os, questionando-os acerca das figuras coladas nos cartazes que trazem, 

da opinião sobre o que escreveram nesses cartazes. Diz que usa essas estratégias para que eles 

adquiram autoconfiança. Costuma também fazer correções na lousa, atividades em que coloca 

os alunos como monitores; atividades práticas de pesquisa; debates em grupos; arte; leitura 

compartilhada e outros tipos de trabalhos que se realizam por meio de grupos (“faço grupos 

em todas as situações possíveis”). Por fim, sobre os recursos, diz que gostaria de e usar muito 

mais do que tem usado, mas por ser seu primeiro ano ali, ainda está se orientando e se 

organizando para isso. 

 
 

4.1.1.2 As respostas do professor Cláudio  

 

 À pergunta sobre quais as áreas ou disciplinas com as quais mais se identifica, 

Cláudio responde que são Matemática e Português, mas que, por estar atualmente como PRB, 

lecionando, portanto, as disciplinas de Geografia, História e Orientação Cristã, está distante 

das mesmas, apesar de, quando possível e/ou quando solicitado pela gestão, realizar aulas de 

revisão de Português e, principalmente, de Matemática, carência maior dos alunos, 

 Ao ser questionado sobre a relevância das disciplinas que atualmente leciona para 

a vida de seus alunos, afirma ser de fundamental importância, “até porque você precisa 

conhecer sua própria historia, o que a gente mostra ali, o que os livros trazem, são a nossa 

                                                           
44 O Quadro de estrelas a qual o professor se refere é uma metodologia que utiliza em suas aulas como forma de 
pontuação e premiação dos alunos para incentivar a participação e a autoestima dos mesmos. Ver ANEXO A 
(p.133). 
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origem e eles precisam conhecer. O passado se torna presente. Um povo sem história não é 

nada”.  

 Cláudio expõe sua percepção sobre o novo aluno que a instituição escolar passou 

a “receber” há uns anos, afirmando que: 
 

Teoricamente, o aluno é mais questionador porque, como ele já tem uma 
informação inicial, ele questiona até o que você diz. Empiricamente era pra ser 
assim, mas não acontece aqui. Assim... de outras escolas que eu venho eu era 
questionado, não sei se porque eu era mais do Fundamental II, eu trabalhava mais 
com adolescentes. Os meus alunos aqui são mais crianças mesmo, porque pro nosso 
entendimento jurídico, criança é até 12 anos incompletos, 12 completos já é 
adolescente e os meus não estão nessa faixa ainda, nem os do 5º ano. E então eles 
não questionam. Mas o que eu vejo é a questão da própria família, do meio em que 
eles estão inseridos, porque são famílias carentes, muitos deles não têm acesso à 
internet, ou ao computador, apesar de hoje a gente ver isso com mais frequência, 
mas eles ainda não têm essa portabilidade. O aluno deveria ser questionador, mas 
aqui não é porque, no meio em que ele ta inserido, há muita pobreza, miséria 
mesmo, então ele não tem o acesso que deveria ter. Eu passo atividade de pesquisa 
e muitos deles não fazem. Eles não têm internet e a família não tem dinheiro pra 
eles irem na lan house.  
 
 

 

 Faz ainda considerações sobre o senso crítico dos alunos, afirmando que este: 
 

Não despertou ainda. Já era pra ter. Teoricamente, a escola seria o lugar. Inclusive, 
tem até uma estrutura aqui pra isso. Nós temos uma sala com laboratório de 
informática que não funciona. Todos os computadores estão desmontados. Antes de 
eu chegar aqui eu acho que funcionava, mas se você for ver lá você vai ver só tudo 
empilhado [...] Questão burocrática. Todo mundo passa a bola e ninguém resolve e 
aí foi desativado.   
 
 

 

 Cláudio não soube dizer o que os alunos pensam sobre a figura e o papel do 

professor hoje, ainda que já tenha ocorrido, segundo ele, um momento em sua sala de aula em 

que “quatro ou cinco” tenham afirmado que querem ser professores. Todavia, deu ênfase ao 

que ele próprio acredita ser papel do professor: 
 

Empiricamente falando, ele [o aluno] tem o conhecimento, mas esse conhecimento 
precisa ser organizado. É como se fosse uma caixa e você enchesse de palavras. Pra 
ele montar um texto ou uma frase ele vai ter que organizar aquelas palavras. Então 
é aí onde entra o papel do professor, que vai filtrar essas informações que o aluno 
tem, vai aprimorar aquelas quando precisam e tentar tirar aquelas desnecessárias, 
porque eles acumulam muita informação que são úteis e outras inúteis. Então, o 
papel do professor é esse, é gerenciar o que eles têm de informação. Você vai 
passar as informações que eles precisam durante o ano, e aí sobre determinados 
assuntos eles já têm um certo conhecimento, você só vai aprimorar. Quando eles 
não têm, aí você começa do zero e aquilo que é desnecessário você tenta tirar, até 
porque o conhecimento é que nem um copo d’água, pra você encher você tem que 
derramar. O que já tem lá que não serve você derrama pra você poder encher com 
o conhecimento que é útil.  
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 O professor acredita que os alunos, em geral, referindo-se também ao “novo 

aluno” outrora aqui citado, têm interesse pela sala de aula, apesar de lembrar-nos que “não dá 

para generalizar”. Associou o interesse à assiduidade dos mesmos:  
 
 

Mesmo os alunos que não rendem são assíduos. O não rendimento não tá nem 
associado a não ser assíduo. A gente percebe que eles tão presentes fisicamente, 
mas se a gente analisar todo o contexto da obra, eles não aprende por outros 
fatores externos. São alunos que têm problemas na família, de todos os tipos. 
Aqueles que a gente percebe que têm ainda uma vontade e têm aquela luzinha que 
tá quase apagando, a gente tenta acender. Agora tem uns que... Eu tenho uns dois 
que eu não sei mais o que faço pra acender, porque a luz apagou. Ainda bem que é 
a minoria, mas você percebe, em boa parte deles, a vontade de aprender. A gente 
procura dar exemplos que se não tiver estudos não tem pra onde ir.  

  

 

 

Ao ser perguntado sobre o que considera uma boa aula/uma boa prática e que 

características, em sua opinião, um bom professor deve ter, foi bastante direto: 
 

 

Acho que isso é uniforme. É quando você percebe que o que você mostrou pra eles 
foi entendido. O sentimento do dever cumprido. Não é nem a forma como você 
planejou, nem, sei lá... O interessante aí é você perceber que eles entenderam 
porque, às vezes, você faz uma explanação aí você pergunta: ‘Alguma dúvida?’. 
Ninguém responde. ‘Todo mundo entendeu?’. Aí todo mundo balança a cabeça. 
Então você vai pra prática. [...] Todo mundo entendeu! Aí eu coloco a questão na 
lousa e chamo de um por um. Digo: ‘Como é que vocês entenderam se vocês não 
conseguem fazer?’ Então a minha alegria, a minha satisfação é ver que aquilo que 
eu mostrei, eles entenderam [...] As minhas disciplinas atuais são mais teóricas. Eu 
entro, peço pra eles fazerem a leitura, faço a explanação, e quando eu pergunto e 
eles me respondem, não do jeito que tá no livro, mas com as palavras deles, eu 
percebo que eles entenderam. É gratificante, mas eu também não forço.  
 
 

 

Ainda sobre o que considera uma boa aula, o professor diz que em seu dia a dia, 

na turma do 5º ano, costuma se utilizar da leitura compartilhada dos textos dos livros, apesar 

de nem todos colaborarem, tendo em vista que ficam inibidos na hora de ler. Gosta de fazer 

uma “mistura” com o lúdico, “umas brincadeiras, umas comparações”, e percebe que, dessa 

maneira, os alunos compreendem melhor. Acredita que a criatividade e a ludicidade são as 

características principais que um bom professor deve ter:  
 

‘Feijão com arroz’ todo dia enjoa. Uma hora você vai ter que mudar. Você não 
pode ser taxativo e passar sua vida inteira do pedagógico com o mesmo raciocínio, 
com a mesma linha, você vai conseguir atingir a maioria, mas vão ficar os excluídos 
que não vão conseguir compreender aquela sua linguagem, então você vai ter que 
modificar, se não você não consegue atingir os 100%.  
 
 

 

Ao ser questionado se há algo que gostaria de mudar em sua prática, responde-nos 

que não, dizendo apenas que acha que se o laboratório de informática funcionasse, poderia 

ajudar em suas aulas:  
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Meu intuito é que ele [o aluno, de forma geral] se interesse. Que ele pesquise, não 
importa a fonte, que seja escassa ou não, mas que ele tenha o hábito, que ele crie o 
hábito de ir lá pesquisar, porque ele vai ter que ler. Então todo esse conjunto aí vai 
doutrinar ele pra leitura, pra escrita. 
 
 
 

Ainda referente à mesma questão, mas agora sobre o que mudaria na escola em 

que trabalha, Cláudio diz que discorda de algumas ações da gestão, como o fato de o aluno 

poder entrar atrasado habitualmente. Conta que, na posição de gestor, a qual almeja 

futuramente, modificaria algumas regras da escola e instauraria a prática de palestras, uma vez 

por mês: 
 

Uma coisa que eu vejo aqui que não tem é palestras para os pais. Eu faria palestras 
para falar sobre a violência, fazer uma reunião com os pais junto com as crianças 
para falar sobre o Estudo da Criança e do Adolescente, a lei Maria da Penha, a 
violência doméstica. Orientar, né? Toda essa situação que eu acredito que eles 
passem em casa, porque estão inseridos aqui na periferia, onde a violência fica 
mais aflorada. Então, eu vejo vários tópicos na área do conhecimento jurídico que 
poderiam tá orientando essas famílias.  
 
 
 

Ainda sobre o que mudaria na escola em que trabalha, deixando claro seu 

interesse pela gestão e algumas estratégias que utilizará quando dela fizer parte, nos diz: 
 

Eu to falando aqui como professor e como operador de Direito [...] Livro de 
conduta! Eu teria uma atazinha na minha sala pra registro. Alunos indisciplinados, 
uma, duas, três vezes: acabou! Pode sair da escola! As menininhas, elas recebem o 
uniforme da escola, mas é com a bermuda no joelho, quando você vai ver a menina 
tá com dois dedos de shorth porque em casa ela pediu e a mãe foi lá e cortou. Eu 
chamaria a mãe e diria: tá aqui outro shorth, se você cortar eu tiro sua filha da 
escola. Já anotava no livro, porque sem disciplina não funciona! Nada sem 
disciplina funciona [...] Eu usaria a própria norma, eu me apegaria ao Direito 
Administrativo, eu não tenho conhecimento de como são as Diretrizes aqui do 
município, mas eu iria procurar. Lógico que as minhas decisões e atitudes são 
embasadas na legalidade. O que me desse possibilidade eu iria fazer porque nós 
temos vários alunos que vieram expulsos de outras escolas e essa aqui eu nunca vi 
expulsar ninguém.  
 
 

 

Nesse momento, a fala do professor nos parece se apresentar na contramão da 

política de “resgate” que, segundo o diretor Thales, a escola busca realizar, na medida em 

que mostra-se insatisfeito com o fato de nunca ter visto ali uma expulsão.  

O professor lamenta o fato de que, nas reuniões de pais e professores, geralmente, 

compareçam os pais dos alunos que não têm problemas em sala, quando gostaria que os 

demais pais fossem assíduos (“Eu queria a mãe dos que dão trabalho porque eu queria fazer 

um ‘ajuste de conduta’”): 
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Eu trago a realidade da sala pra eles [...] Eu digo: ‘Olha, é engraçado. Quando é 
interesse de vocês, quando é conveniente, a mãe aparece na escola, pra pegar uma 
declaração ou o que for. O diretor aqui é muito bonzinho porque eu já fui diretor e 
eu dizia pros pais:’Eu vou explicar aqui só um pouquinho pra vocês como é que 
funciona’ [...]. Então eu falava [quando diretor, no estado do Piauí] do Estatuto da 
Criança45, falava das obrigações: ‘Vocês tão pecando, vocês tão falhando aqui. É 
dever de vocês, depois do Estado, então se vocês não cuidam, ta aqui o problema, 
bem aqui [na lei]. Aqui [na escola da pesquisa], antes, tinha uns casos de umas mães 
com problemas de alcoolismo e até maus tratos. Então eu falava: ‘Vocês acham que 
é só colocar a criança na escola e vir receber o Bolsa Família46? Eu como diretor, 
eu já teria tomado providências. Eu não vou fazer isso porque eu não vou passar 
por cima da hierarquia’ [...] Mas eu falava mais pra chamar a atenção deles: ‘Ou 
vocês fazem um ajuste de conduta, começam a trazer essas crianças pra escola, ou 
eu vou peticionar pro Ministério Público todos os responsáveis das crianças 
faltosas’. Eu faço mais pra amedrontar. 
 
 
 

Sobre os aprendizados que os alunos adquirem na sala de aula que podem 

contribuir para a vida em sociedade, o professor considera que: 
 

 

A socialização é a principal. Ele vai aprender a conviver com os outros, né? 
Aprender a dividir, a compartilhar. Acho que além dos livros é isso que ele aprende 
aqui na escola. A questão da responsabilidade, que ele tem deveres, que ele tem que 
respeitar os funcionários aqui da escola, o corpo docente. Ele aprende que não 
pode jogar o lixo no chão, ele aprende que quando ele vai ao banheiro ele tem que 
fechar a torneira. Então são ensinamentos que ele vai levar pra vida inteira. 
 
 

Referente ao que seria o papel da escola, Cláudio diz que a “a escola poderia 

funcionar como uma extensão da família. É uma arma que serve para mudar a sociedade”, 

mas o que acontece é que tem funcionado como um “depósito de criança”. Nessa direção, o 

professor nos dá um exemplo do que ocorre na realidade que acaba por barrar o real papel da 

escola: 
 

O aluno passa quatro horas na escola e passa 20 em casa. Então lá, na casa, a mãe 
e o pai têm que ensinar regras, disciplina, hierarquia, limites, porque se ele não 
tiver nada disso lá, quando ele chegar aqui na escola ele vai achar que vai se 
comportar do jeito que se comporta em casa. Então a escola e a família têm que ter 
sintonia. É difícil essa sintonia porque a maioria não tem regras. Tem aluno que 
chega aqui e dorme em sala de aula. Pergunto: ‘Por que você tá com sono?’. ‘- Tio 
eu tava assistindo filme’. ‘Que hora você foi dormir?’ ‘- 1hora da manhã’. ‘E seus 
pais?’. ‘- Tavam dormindo’. Ou então tava no computador...  os pais não sabem o 
que ele tava fazendo no computador, que tipo de site estava mexendo. Aí você 
questiona isso pros pais eles começam a rir. Eu trago a realidade da sala pros pais 
[...] 

 

                                                           
45 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
46 Programa de transferência direta de renda, destinada a famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, 
instituído no governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 2003, a partir de programas anteriormente 
criados. 
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Sobre sua relação com os alunos, conta que é boa e formal, apesar de, nem 

sempre, conseguir conciliar, da maneira como gostaria, os problemas externos ao trabalho dos 

problemas internos: 
 

Na sala de aula, se eu sou o professor, às vezes eu brinco, a gente conta piada, mas 
é uma coisa que eu separo. Eu tenho afinidade com eles como o docente e o 
discente, só. É uma relação mais formal, mas nada que seja taxativo. Eu tô aberto. 
Tá com problema e precisa conversar? Pode ser um problema familiar, um 
problema do próprio aluno, um problema que eu posso ajudar juridicamente, uma 
orientação [...] Tem um problema que eu me policio e eu preciso melhorar, eu sou 
muito fechado. Eu já vim com diversos problemas pra sala e às vezes eu peco, eu 
exteriorizo um pouquinho que eu não tô legal, tipo assim, a minha paciência. Eu 
confesso que às vezes eu misturo. Não é fácil [separar o pessoal do profissional].  
 
 

 
O que Cláudio expõe nos remete à afirmação de Nóvoa (2007) sobre a 

indissociação entre eu profissional e o eu pessoal, outrora mencionada. 

Quando questionado sobre as satisfações e insatisfações com a profissão, Cláudio 

mostra-se bem satisfeito, uma vez que, como explanado anteriormente, na apresentação dos 

sujeitos da pesquisa47, já fizera parte de uma rede pública cujas dificuldades eram bem 

maiores: 
 

A minha forma de trabalhar, ela é natural. Eu não almejo nenhum reconhecimento 
de ninguém. A minha consciência já me diz. Se eu tô fazendo um bom trabalho, se 
alguém vai reconhecer ou não isso pra mim é indiferente, eu não busco 
reconhecimento de nada. O que não dá é alguém chegar e criticar o meu trabalho, 
porque pra criticar vai ter que saber mais do que eu, e vai ter que apontar onde tá o 
erro. Não é só chegar e criticar. Diga onde que tá o erro. Se você provar que aquilo 
que eu tô fazendo tá errado, eu ‘tiro o chapéu’ pra você. Ainda não passei por essa 
fase de insatisfação. Até porque eu vim em uma ascensão. O que aparece aqui [rede 
municipal de Fortaleza] é fichinha. Tiro de letra. Quanto maior o desafio, maior a 
conquista. 
 
 

 

Questionamos ao professor qual ou quais das teorias que estudara na graduação 

mais norteia(m) sua prática, ao que Cláudio foi bastante sincero, aproveitando para expor de 

forma elogiosa sua opinião acerca das formações oferecidas atualmente pela prefeitura de 

Fortaleza: 
 

Desses nossos colegas [os teóricos] que a gente estudou, eu acho que hoje os tempos 
são diferentes, né? Eu não aplico a maioria dessas normas aí, a maioria eu nem 
lembro, pra ser sincero. Eu já tenho uma didática, uma pedagogia que eu vejo que 
funciona. Eu vejo muitas experiências novas nas formações, acho de uma extrema 
importância, muita coisa lá me ajudou a me aprimorar. A formação me deu essa 
abertura, ou porque eu ouvi experiências similares dos colegas ou porque 
diretamente com a formadora eu já tirava dúvidas. Suporte muito bom. Eles lá 
mostram mais atividades que você pode usar em sala.  

 

                                                           
47 Ver capítulo 2, Subcapítulo 2.3.2.2, na p. 41. 



79 

 

 Cláudio, durante a entrevista, se utilizava muito de termos como “doutrinar”, 

“condicionar”, “moldar”. Dizia: “Se você não condicionar agora quando criança, você vai 

condicionar quando?”. Ao perguntarmos em que sentido ele estava falando, disse-nos que se 

tratava de valores:  
 

Você tem que agregar valores em todo momento na criança. A criança tá numa fase 
de formação de caráter. Ou você faz a intervenção e mostra pra essa criança os 
verdadeiros valores ou espera que a vida mostre pra elas. Que são valores 
deturpados, né? A criança tem que ter um referencial. A rua não pode ser o 
referencial dela. Tem que ser aqui. Você vai montar a base da criança e essa base 
tem que ser sólida, né? Tem que ser uma base de concreto porque se você montar de 
barro na hora que molhar, cai. 
 
 

 

Ao ser questionado sobre as práticas e recursos que utiliza em suas aulas, Claudio 

diz que faz leitura compartilhada, correções na lousa, chamando os alunos à frente para 

participarem, atividades de pesquisa e, às vezes, atividades em dupla. Conta que costuma usar 

a televisão disponível na sala do 5º ano para passar para os alunos videoaulas da antiga TV 

escola, quando há nestes os mesmos assuntos que ele está abordando em sala. Na ocasião, 

baixa as aulas da internet e as salva em seu pen drive. Indagamos se os alunos costumam 

gostar dessas videoaulas, ao que o professor respondeu que “para quem presta atenção, fica 

mais fácil entender o tema da aula”.  

 
 

4.1.2 Conflitos cotidianos: As situações-problemas 
 

 

Neste subcapítulo, expomos de maneira resumida48 as situações-problemas 

direcionadas aos professores, destacando nossos objetivos ao apresentar-lhes, assim como 

suas respostas e nossas considerações frente a estas. 

 

1) A primeira situação-problema aborda o preconceito. Para esboçá-la, elencamos a questão do 

desrespeito de um aluno para com outro com necessidades especiais. Buscamos compreender 

como os professores se posicionam perante uma situação que envolve preconceito, ainda que a 

mesma ocorra fora de sua sala de aula e seja de que natureza for. 

 

PROFESSOR MARCOS: 

 “Sim. Sempre. Faço discussões a respeito. Tomada de consciência”.  

                                                           
48 Ver, em APÊNDICE C, as situações-problemas na íntegra, pp. 127-128. 
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 Marcos conta que já houve uma situação parecida com a que lhe apresentamos e 

que, na ocasião, fez uma assembleia com os alunos, onde colocou duas folhas anexadas na 

parede com as frases ‘Eu critico’ e ‘Eu parabenizo’ e sugeriu situações-problemas envolvendo 

diversos conflitos sobre os quais os alunos deveriam discutir em grupos e opinar. No espaço 

do ‘Eu critico’ os alunos não poderiam dizer nomes porque somente as atitudes poderiam ser 

julgadas, não as pessoas. Foi-lhes dado o prazo de uma semana a 15 dias para que pudessem 

refletir sobre as situações. No fim do prazo, o professor disponibilizou um espaço na aula para 

a discussão das “votações” e o compartilhamento das ideias e sentimentos em relação às 

temáticas apresentadas em cada espaço das folhas anexadas. Marcos diz que todos se sentiam 

vítimas de alguma situação que passaram no ambiente escolar, tendo, inclusive, alguns que 

choraram. Conta-nos que se utilizou do momento para explicar o que é bullying e agressão, 

apresentando vídeos na biblioteca e produzindo textos com os alunos. Por fim, afirma: “É 

importante que eles aprendam a verbalizar as coisas que magoam e, depois disso, façam com 

que o outro escute [...] Antes uma coisa que era velada, agora já não é mais. Resolveu o 

problema do bullying? Não, mas já deu um passo pra isso”. 
 
 

PROFESSOR CLÁUDIO:  
 

Eu acho que a intervenção do professor independe da sala de aula porque se é 
dentro do ambiente escolar, a qualquer momento ela é oportuna. Se chegar ao meu 
conhecimento um tipo de comportamento como esse a gente vai conversar. Eu não 
vou julgar nenhum, porque o que ele fez depende do que ele pensa até, do que ele 
acha. Às vezes a pessoa faz sem saber. Se você perceber que ele [o aluno] tem uma 
tendência a ser discriminatório, você vai tentar corrigir porque se ele já chega na 
escola com esse tipo de pensamento ou comportamento é porque ou ele tem apoio, 
ou não tem orientação. Aqui você vai conversar, vai explicar e já serve até como um 
debate, uma matéria a ser discutida.   
  
 

 Segundo o professor, já houve em sua sala uma situação que envolvia a 

discriminação racial, que também ocorreu no momento do intervalo. Na ocasião, sugeriu uma 

atividade extraclasse sobre o preconceito. Trabalhos em cartolinas com desenhos e escritos 

foram confeccionados e o tema discutido em sala com o apoio do diretor.  
 

 

CONSIDERAÇÕES: 
 

 Com as respostas a esta situação-problema e os respectivos relatos de experiências 

dos professores, observamos que tanto Cláudio quanto Marcos acreditam que devam se 

posicionar perante uma situação de preconceito, independente de ocorrer sob seus olhos, no 

ambiente da sala de aula, ou durante o intervalo, ambos compreendendo, inclusive, que um 
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aluno pode agir com preconceito devido à falta de orientação, por vezes, não 

intencionalmente.          

 Todavia, ainda que com o objetivo de explorar a questão do preconceito, o 

professor Cláudio, ao se utilizar da pesquisa (“atividade extraclasse”), não propiciou aos 

alunos uma real situação onde pudessem vivenciar uma discussão de forma plena, tendo em 

vista que, de acordo com sua ideia de pesquisa (elucidada anteriormente, durante a entrevista) 

os alunos são solicitados a escrever “de próprio punho” utilizando fontes como a internet e 

outros livros, que não o utilizado em sala. Não há a exigência, tampouco o esclarecimento, da 

importância da elaboração de um resumo escrito pelo próprio aluno, como forma de sintetizar 

e compreender o que foi lido e/ou copiado. Entendemos que, apesar da compreensão do 

professor de que algumas situações são boas oportunidades para trabalhar a importância de 

um tema, como, no caso, o preconceito, sua forma de fazer isso poderia contribuir mais para a 

autonomia e o desenvolvimento da consciência dos alunos. 
 

2) Na segunda situação-problema, analisamos a postura dos professores perante a imposição de 

uma regra, determinada pela gestão escolar para ser cumprida pelos alunos. Buscamos 

compreender como os professores orientam seus alunos diante de uma insatisfação coletiva 

frente a alguma nova regra escolar. 

 

PROFESSOR MARCOS: 
 

 Para responder tal situação, o professor explica que no ambiente escolar, de forma 

geral, há algumas regras nas quais ele não vê lógica (como a regra de não poder mascar 

chicletes durante a aula) e que, por isso, há um tempo, permitia que fossem “quebradas” no 

interior de sua sala de aula. Todavia, ultimamente, tem atentado melhor para essa questão, 

uma vez que sua atitude acarretava numa forma de burlar as regras que não concordava, o que 

ia de encontro ao que esperava de seus alunos quando preparava um quadro avaliativo ou o 

sistema de códigos e regras que costuma usar em suas salas de aula. Explica que, atualmente: 
 

Não é pela importância ou não da regra da direção, já não cabe julgamento se é 
justo, ou bobo, ou importante o que tá em jogo [...] É mais assim: vem uma regra, 
eu lamento que essa regra não tenha tido uma discussão pra ser justificada, porque 
as aprendizagens elas se tornam muito mais fáceis de lidar, todos os processos, 
quando elas são significativas. É tão crucial eu aprender a somar, diminuir, porque 
eu sei que no meu dia a dia vou usar, né? Na mente da criança ela vê um resultado 
muito prático a partir daquilo ali. Agora, tente dizer pra criança que não pode 
mascar chiclete ou chupar bombom em sala [...] Eu me apeguei a essa construção 
pra poder fazer um julgamento mais complexo do que é colocar uma norma e fazer 
ser cumprida. Agora, claro, quando essas regras e essas normas são justificadas. 
Essas coisas precisam ser discutidas [...] É crucial porque eles querem entender o 
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porquê e você tem que ter uma justificativa plausível pra dizer que aquilo é 
importante, então o aprofundamento dessas discussões eu acho extremamente 
necessário pra que os meninos entendam porque eles têm ou não que obedecer 
aquilo dali.  
 
 

 

PROFESSOR CLÁUDIO:  
 

 O professor afirma que explicaria que nas instituições há uma hierarquia e que, se 

a lei não for inconstitucional, ela deve ser cumprida, por mais absurda que ela possa parecer. 

Diz que, para que os alunos entendessem, iria explicar bem o porquê de o diretor ter 

instaurado tal regra: “Se me questionarem, vou explicar o ponto de vista da gestão e o deles 

que, como discentes, têm que aceitar. ‘Manda quem pode, obedece quem tem juízo’. Eu sou 

muito positivista, se tá na lei não se questiona, se cumpre”.  
   
 

CONSIDERAÇÕES:   
 

 Podemos observar aqui que ambos os professores buscariam explicar para os 

alunos o motivo da nova regra ter sido instaurada, crendo, portanto, que na medida em que os 

alunos compreendem o motivo da existência de determinada regra, torna-se mais fácil segui-

la. Entretanto, a maneira de cada professor explicar para os alunos a importância/necessidade 

de seguir uma regra se difere entre si e merece ser discutida. Cláudio demonstra, pela maneira 

que orienta seus alunos, uma concepção da predominância de uma moral heterônoma, com 

pouca ou nenhuma chance de superação, na medida em que nega aos alunos a possibilidade 

do questionamento, da reflexão e da discussão saudável dentro do que lhes são imposto.  

 Marcos, pensando numa dimensão maior, a de que ao longo da vida os alunos, 

apesar de gora ainda crianças, terão de seguir regras que nem sempre concordarão, optou por 

cobrar deles a postura que julga ser correta (a de segui-las) mesmo quando discorda da regra 

em si, como no exemplo de mascar chiclete em sala. Tal atitude é fundamentada na convicção 

da necessidade de, desde cedo, compreender que, ainda que os alunos nem sempre 

concordem, precisarão seguir regras ao longo da vida, certamente, mais compreensível do que 

a convicção expressa pelo professor anterior. Todavia, sob nossa análise, defendemos que 

faltou, por parte de ambos, a consciência da importância de um diálogo com os alunos que, a 

partir do espaço escolar e das regras que o compõe, sendo justificadas ou não, fossem 

discutidas questões de natureza social e democrática, contextualizando a vivência com as 

regras e sua importância, validade, imposição ou não. Uma boa oportunidade para uma 

discussão mais a fundo sobre direitos e deveres cidadãos.  
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3) Na terceira situação-problema, acerca da infração de uma regra da sala de aula/da escola, 

buscamos compreender como os professores agiriam se um de seus alunos, tido como um dos 

mais estudiosos, tivesse a atitude atípica de, pela primeira vez, colar durante a prova e qual 

seria sua conduta com tal aluno.  

 

PROFESSOR MARCOS:  
 

Isso por mim não passaria sem ter uma tomada de consciência na sala. São essas 
coisas que eu não deixo passar, de você chegar e olho no olho. O menino que é 
estudioso e você chegar com essa abordagem e dizer: ‘Olha, fiquei sabendo de uma 
historia que, se for verdade, que não me interessa saber se é verdade ou não, mas, 
se for, vai me deixar muito decepcionado, por conta de seu caráter e você usar de 
um artifício tão bobo, tão banal’. Eu iria mais pela questão de ser tocado 
emocionalmente, acho que o resultado é muito maior, a conversa franca. Eu acho 
que quando você é franco e consegue atingir o aluno (ou qualquer pessoa, né?) 
quando você consegue atingir, ele vai dizer: ‘Eu não quero decepcionar essa pessoa 
[no caso, o professor] de novo’. E a gente vai buscando, né? Agora, tem escola que 
é aquele negócio, é quartel. Vai fiscalizar já preparado pra pegar o delito ou algo 
assim, sabe? Eu não, eu reconheço que eu já sou mais tranquilo quanto a isso.  
 

 

PROFESSOR CLÁUDIO:  
 

Em caso confirmado, anularia a nota e depois veria as circunstâncias em que 
aconteceram os fatos. Até porque na prova eu sou muito taxativo, eu já explico: No 
dia da minha prova, ninguém conversa, ninguém olha pro lado, ninguém vai ao 
banheiro, ninguém bebe água e ninguém pede nada emprestado.  
 

 

CONSIDERAÇÕES: 
 

 Muito importava-nos aqui o detalhe de ser a primeira vez que o aluno cometeria 

esse tipo de ação (por isso a palavra atípica) e, mais ainda, o fato de não ser de seu feitio tal 

atitude, uma vez que compreendemos que, por meio do diálogo, o mesmo poderia passar a se 

utilizar mais do artifício da “cola” ou refletir sobre e optar por não mais realizá-lo. Com base 

nisso, admitimos que somente o professor Marcos atentou para o referido detalhe e utilizou-se 

justamente do diálogo para frisar a “tomada de consciência”, necessária para a não repetição 

do ato considerado errado. É interessante observar que as ações que um professor disse não 

gostar frente à aplicação de provas são, exatamente, as ações que o outro realiza. Nesta, como 

em outras falas, é possível verificar as concepções opostas dos dois professores. 
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4) Nesta situação-problema, abordamos a temática das diferenças religiosas comuns no 

ambiente heterogêneo da escola. Buscamos compreender como os professores agiriam perante 

a necessidade e o pedido de um aluno, passando por um momento difícil, e a manifestação 

contrária dos demais alunos de crenças diferentes. 

  

PROFESSOR MARCOS: 
 

Esse tipo de situação aí, pras turmas de 5º, 4º, 3º ano, é mais difícil de acontecer. 
Eu costumo fazer acolhida com oração. É uma oração que a gente chama de 
filosófica. Aprendi com uma professora de Filosofia. Começo assim: ‘Chamando 
Deus de Pai, o filho que nos une, o Espírito Santo para nos dar força...’ É cristã, 
mas ao mesmo tempo ela é reflexiva: ‘...Meu bom Jesus, ilumine a nossa aula para 
que dela possam surgir boas atitudes para com o meio ambiente, para com os 
nossos pais, para com as nossas mães, para com os nossos professores e os nossos 
colegas. Ilumina também as crianças que não têm as mesmas oportunidades que nós 
temos’. Pelo teor dessa oração você vê que ela tem o compromisso cristão e tem 
também o social. Eu acho que ela tem uma dimensão extremamente importante pro 
tipo de indivíduo que a gente quer formar [...] Tem uma coisa que eu chamo atenção 
entre eles, é sobre a palavra macumba. Qualquer coisa que os meninos falem que se 
refira ao sobrenatural, à mágica, já é macumba. Pra eles, essa palavra é 
extremamente pejorativa, se não um motivo de chacota. Explico que é uma 
discriminação que ficou no senso comum, mas que tem toda uma questão cultural e 
histórica.  

  

 

 

 Marcos conta ainda que em algumas situações, recebendo os pais, começa as 

reuniões fazendo essa mesma oração, mostrando para eles como é a acolhida em sala com 

seus filhos e que, até então, não teve nenhuma rejeição, nem da parte dos alunos, nem da parte 

dos pais. Revela também que quando fica sabendo que determinado aluno está triste por algo 

ou que alguém faltou à aula por algum motivo específico, convida a turma a fazer a oração do 

Pai Nosso, uma vez que a mesma não diz respeito a nenhuma religião em especial, deixando 

todos livres para que participem somente se quiserem. O professor frisou que o tempo todo 

retoma esse assunto do respeito às diferenças religiosas e às crenças. 
 
 

PROFESSOR CLÁUDIO:  
 

Liberdade, todos nós temos. Estamos num país laico. E aí eu vou explicar pra eles. 
Ninguém é capaz de compactuar com a religião de ninguém, né? Cada um tem a 
sua, mas é a questão do respeito que a gente tem que separar. Se nós temos ali um 
colega que pediu, sem problema. Se naquele momento eu seria solidário a ele, eu 
passaria para os demais, é uma questão de educação, de respeito.  No momento de 
solidariedade, eu vou ser, é questão de ser humano né? É só um momento, passado 
o momento eu volto a ser católico [religião do professor]. Eu diria: ‘Vamos fazer 
aqui uma oração. Quem não acha a oração importante não participa, quem tem 
opinião divergente não participa, apenas silencia e respeita o momento do colega, 
só isso’.   
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 Cláudio, apesar de não deixar explícito na resposta à situação-problema 

apresentada, contou-nos em outro momento que não costuma fazer acolhida, mas que quando 

costumava era somente nas turmas de primeiro e terceiro anos, nas turmas de quarto e quinto 

não, pois “já estão grandinhos, já”. Sobre como era a acolhida, basicamente, diz que era a 

oração do Pai Nosso : “Na sala, a gente entrava e fazia uma oração normal, o Pai Nosso. 

Não é da Igreja Católica, tá na Bíblia”. 
 
 

CONSIDERAÇÕES: 
 

 Apesar de ambos terem citado a mesma oração, pelo fato de ser ela universal, 

portanto não limitada a uma determinada religião, observamos que a questão abordada pela 

situação-problema é vista com maior amplitude pelo professor Marcos, de forma que o 

mesmo não a restringe a momentos puramente pontuais do dia a dia da sala de aula, mas a 

explora em seu sentido amplo, abordando questões de natureza parecida sempre que são 

cabíveis, como no exemplo citado por ele, acerca da macumba. Cláudio, por sua vez, também 

demonstra solidariedade para com a dor do aluno, todavia, apesar de deixar os alunos livres 

para escolherem se querem ou não participar de um momento dessa natureza, não se utiliza 

deste para trabalhar a questão da intolerância religiosa, do desrespeito com outras culturas, 

entre outras questões que poderiam ser pensadas e discutidas com vistas a uma tomada de 

consciência, se preciso fosse.  

 

5) Esta situação-problema trata da questão da homossexualidade, do bullying e da postura de 

rejeição pela própria família d aluno. Buscamos, com tal situação, compreender como os 

professores agiriam em caso de bullying explícito e da não aceitação da condição sexual de 

determinado aluno quando a própria família compactua com a intolerância.  

 

PROFESSOR MARCOS: 
 

Eu faço um trabalho de conscientização com os alunos [...] Como lidar com isso? 
Só tem um jeito. Até pra me preservar também porque são temas tão polêmicos que, 
dependendo do tipo de abordagem que você fizer, isso pode ser entendido de outra 
forma pela criança e pode chegar em casa de outra maneira. Então, ou vai dizer 
que o professor tá discriminando, ou apoiando.  Isso é muito sério. Infelizmente, só 
temos as atitudes a partir do bom senso de apagar um incêndio, fazer uma 
discussão a respeito da lei, da diversidade, dizer que as pessoas são diferentes e 
pela diferença da humanidade é que a humanidade se torna interessante. Foi um 
caminho que eu escolhi [o bom senso], mas não foi uma formação que teve na 
faculdade ou ‘uma escola’ chegou e disse: ‘Vamos trabalhar esse assunto, vamos 
discutir entre nós, professores, como é pra fazer esse tipo de abordagem’. Nunca! 
Então, é o bom senso, são as leituras e seu caráter. Você vai assim trilhando. 
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 Marcos diz que diz que já observara que tal assunto é muito mais tabu na escola 

particular do que na pública e diz também saber que ao dizer isso pode soar como um 

preconceito ou senso comum, mas que vê esse tipo de questão mais aberta, e mesmo mais 

precoce, na comunidade mais carente, citando exemplos dos próprios pais e mães de alguns 

alunos que frequentam aquela escola. Reconhece também que é difícil quando tem que fazer 

esse tipo de discurso afirmando que:  
 
 

Você [professor] também tem que se imbuir da vontade de romper com os seus 
próprios preconceitos, seja do discurso sexual, seja da moral, das condutas, tá 
entendendo? [...] A forma como eu falo pra eles é de um jeito, assim, que planta 
uma semente que eu espero que chegue em casa pra que isso também seja pros pais. 
Se puder um só pai refletir sobre isso pra mim já tá ótimo. 
 

 

PROFESSOR CLÁUDIO: 
 

Bom, aí já é um problema mais grave, né? Porque de onde ele tinha que ter o apoio 
ele não tem, ele tem a discriminação. Aí, pode até partir de mim, mas é um ato mais 
da gestão. Eu, professor, não posso tá chamando a mãe. Eu passo o problema pra 
gestão e se o filho deles [pais] é assim eles têm que respeitar. No Piauí eu não tinha 
essas coisas, mas aqui em Fortaleza é um absurdo. Todo ano eu tenho em várias 
salas essa tendência homossexual. Eu iria chamar e explicar, que é uma questão de 
liberdade sexual.  

  
 

 O professor conta que na turma de quinto ano observada já teve uma situação em 

que o aluno é quem constrangia a turma, tendo em vista que fazia questão de ser chamado de 

termos que o identificassem com o sexo feminino, brincava bastante sobre isso, ia às aulas 

com apetrechos femininos e mandava bilhetinhos para os meninos. “No contexto da obra, era 

ele quem constrangia os outros”, mas conta que, como todos se davam bem, não tinham 

problemas. De toda forma, chamou a mãe do aluno para saber se a mesma tinha conhecimento 

de tal situação e mostrou-lhe os bilhetes, dizendo: “Eu tô comunicando não é pra senhora 

espancar, bater no seu filho. É a opção dele, que a senhora tem que conviver”.  

 No diálogo, lembramos da amplitude dessa questão, uma vez que as opiniões que 

dizem respeito à temática por parte dos pais, da sociedade e mesmo da comunidade escolar 

são bastante variadas. Cláudio acredita que a família, por ter tido oportunidade de passar mais 

tempo com a criança, sabe a educação que deu, uma vez que conhece o ambiente em que 

convivem, podendo (a família) saber se o que desencadeou a situação foi influência, o meio, a 

criação, uma “tendência” natural ou não. “Nada que uma conversa não resolva. É questão de 

orientar. Você não pode ser contra, você tem que respeitar. E passar esse entendimento pra 

família”. 
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CONSIDERAÇÕES: 
 
  

 Marcos é coerente em lidar com um assunto ainda tão polêmico se utilizando do 

bom senso e o fazendo com cuidado, como observamos, mesmo na maneira de falar sobre o 

assunto para não expressar sua opinião pessoal sobre. Ressaltamos, em sua resposta, dois 

pontos principais: devido a uma lacuna na formação docente, ainda não há um efetivo 

“preparo” do professor para lidar de uma forma pedagogicamente correta com questões dessa 

natureza na escola; a temática da diversidade sexual e o do bullying decorrente dela, apesar de 

constantemente presente no ambiente escolar, ainda não é tratado com devida atenção pela 

gestão e pelo grupo de professores, o que não contribui para um apoio de suas práticas frente 

a situações-problemas como a acima apresentada, tampouco para o diálogo com a família do 

aluno e a comunidade na qual se insere. E, por fim, destacamos o caráter reflexivo com o qual 

Marcos trata sua prática, o que lhe serve de base de apoio para lidar com questões que não se 

sente muito preparado.          

 O professor Cláudio, ainda que com seu discurso não tão adequado na forma de 

levar o assunto até os pais e por meio de uma prática que não se utiliza tanto da reflexão, 

também orienta os alunos da necessidade do respeito entre si e, mesmo acreditando que a ação 

de dialogar com a família do aluno sobre tal questão deve partir da gestão escolar, não se 

isenta de comunicar aos pais sobre a situação e orientá-los.   

 
 

6) A última situação-problema, tem como tema central a Ditadura Militar49, envolvendo, 

portanto, temas referentes à política e aguçando as concepções ideológicas dos professores. 

Objetivamos, com ela, compreender como os dois agem frente a uma discussão que abrange o 

cenário escandaloso da política atual do país, independente de relações partidárias, mas 

visando a importância por eles dada à orientação sobre democracia/ações democráticas ou 

antidemocráticas na formação de seus alunos do 5º ano.   

 

PROFESSOR MARCOS: 
 

Isso tem muito a ver com o tipo de planejamento que você propõe. Um pensamento 
de esquerda como eu tenho, pra você chegar e falar mal da Ditadura e tudo é muito 
fácil, mas com o tempo e a maturidade a gente entende que na sala de aula a gente 
tem que ter o controle de nossas paixões, tá entendendo? Tem que ter um pouquinho 
mais de reflexão e tal, então quando a gente traça o planejamento pra abordar, 

                                                           
49 Regime político ocorrido no Brasil no período de 1964 à 1985, no qual o país ficou sob comando de regimes 
militares. 
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principalmente, esses temas polêmicos, é importante você se embasar, pelo menos, 
no caso da Ditadura, historicamente. Eu costumo trabalhar esse tipo de assunto, o 
período da Ditadura Militar, não só porque é chocante saber da violência e tal, mas 
porque foi um dos períodos de maior efervescência cultural e, além disso, as 
questões políticas, a luta, as pessoas que acreditavam tanto nesse ideal que eram 
capazes de se armar pra lutar contra. Mas, por exemplo, eu ia fazer essa 
abordagem, eu começava50 com o livro ‘Era uma vez um tirano’, ou ‘O reizinho 
mandão51’, sabe? Porque pra você trabalhar a Ditadura e o fato que ela cerceia 
seus direitos democráticos, eu sempre achei melhor trabalhar a partir de como as 
crianças absorvem essa coisa do que é o cercear dos direitos de sua liberdade [...] 

  

 
 

 Segundo Marcos, a partir da leitura desses livros infantis e da discussão acerca 

dos assuntos que surgem por meio do texto e também da interpretação das figuras ele 

consegue trabalhar conceitos como ditadura, tirania, envolvendo os alunos com base nos 

acontecimentos corriqueiros da escola vivenciados entre eles próprios, mostrando-lhes que, 

mesmo sem perceber, eles, por vezes, também agem como tiranos em relação aos colegas, 

entre outras associações que surgem nos momentos de discussão. Sobre a compreensão que os 

alunos alcançam, diz que:  
 

Parece que você tirou umas cortinas, abriu as janelas pra eles e deixou o sol entrar. 
A partir dessas situações do dia a dia é que você faz com que suas ideias sejam 
impostas, dá pra você aumentar o nível disso com profundidade pra que eles 
cheguem, já no quinto ano, a entender o que foi de negativo a Ditadura e porque 
não é uma coisa que a gente queira de volta. Aí dá pra trabalhar sem essa coisa de 
dizer ‘eu sou contra’ ou ‘eu sou a favor’. E esse maniqueísmo que estamos vivendo 
agora, a gente tem que tirar muito dessa situação, até porque a extrema direita ta se 
reerguendo em função desse maniqueísmo e da ignorância política. 

 
PROFESSOR CLÁUDIO: 
 

Isso já aconteceu. Nós falamos sobre Ditadura. Eu pedi pra eles fazerem um 
trabalho de pesquisa, né? Até porque o livro [utilizado em sala de aula] tá muito 
restrito. Fala só por cima, dos cinco generais que assumiram o Brasil de 64 a 85, 
que ficaram no poder, mas são muito superficiais as informações. Aí eu pedi que 
eles fizessem algo mais aprofundado, estudassem, fizessem uma pesquisa sobre 
realmente o Regime Militar. Aí eu citei o Coronel Ulstra52, pedi que citassem o 
Marighella53, o Fidel Castro54, o Che Guevara55. E eu fui falar pra eles, depois que 

                                                           
50 Marcos se utiliza aqui do tempo passado porque, por estar atuando com as disciplinas de Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências, não tivera nesse ano uma aula específica sobre a temática, muito embora costume 
esclarecer e discutir com os alunos conceitos relativos à mesma, nas retomadas acerca das regras estabelecidas 
em sala. 
51 Era uma vez um tirano: livro de fábula, de Ana Maria Machado (2003); O reizinho mandão: livro de Ruth 
Rocha (2013). Ambos pela Editora Salamandra. 
52 Carlos Alberto Brilhante Ulstra. Ex-coronel do Exército Brasileiro que atuou como chefe do Destacamento de 
Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) um dos órgãos de repressão que 
atuava na Ditadura Militar. Falecido em 2015. 
53 Carlos Marighella. Político, guerrilheiro e escritor brasileiro. Foi um dos principais nomes da luta contra a 
Ditadura Militar. Falecido em 1969. 
54 Fidel Alejandro Castro Ruz. Revolucionário que liderou a Revolução Cubana (1959) e ex-presidente de Cuba 
que ficou por 49 anos no poder até renunciar, em 2011, vindo a falecer, por motivos de saúde, em 2016. 
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eles trouxeram as informações, o que a História conta e o que a História não conta.  
Porque eles veem muita televisão, veem a Globo aí enaltecendo o Fidel Castro. 
Fidel Castro é um assassino na história do mundo. Pra quem já viu ele executando 
pessoa... O coronel Ulstra mandaria prender. Como é que chama um assassino 
daquele de mito? Isso é um retrocesso na nossa democracia. Isso eu pus pros meus 
alunos, eu só não trouxe os livros, os vídeos que eu tenho acesso pra mostrar pra 
eles, porque é muito pesado pra eles. Não vou mostrar isso pra uma criança. [...] 
Que Socialismo é esse que o Fidel Castro pregou? Discuti o que não está nos livros 
porque a Globo mostra muita baboseira. A Globo quando quer derrubar ou 
enaltecer um ela tem os meios pra isso. Falei da Dilma56 [...] Uma pessoa dessa 
merece um voto? Como é que eu vou apoiar uma ladra? O que eu falei tá escrito na 
História. Na minha opinião, existe a ‘estória’ e a história. O que está nos livros e o 
que não está. Não dá pra exigir muito deles porque eles ainda não têm essa 
maturidade pra assimilar na íntegra o que a gente fala. [...] Isso é história minha? 
Não, isso é verdade! Inclusive eu, quando eu fui militar, fui treinado pra combater 
gente como a Dilma. Pessoas como ela. Pessoas comunistas e guerrilheiras [...] 
Falei de lá [do período da Ditadura] até aqui. A gente discutiu. O diretor gostou do 
tema e quis fazer uma visita, então foi lá na sala para conversar com os alunos. Foi 
ter esse momento com eles e falou sobre a repressão, a violência. Tinha alguns 
trabalhos muito bons. Que foram feitos em folha mesmo. Eu até separei porque 
estavam muito bons. Tinha uns três que tavam muito ricos em informações. É mais 
ou menos como se eu quem tivesse feito aqueles trabalhos. Não sei se foram mesmo 
eles, até porque quem me entregou um deles foi uma especial. Eu acredito que ela 
tenha tido ajuda da família, mas ela tem uma caligrafia muito bonita. É linda a letra 
dela. Veio com duas folhas de papel almaço, cheio de detalhes. 

  

 

 

 Por conhecermos o posicionamento político da gestão, perguntamos ao professor 

se o diretor, ao conversar com os alunos, falou algo que, sem querer, ou sem saber, tenha sido 

contra o que Cláudio lhes falara antes, ao que respondeu: 
 

Ele falou, mas eu entendi como brincadeira porque ele chegou lá e: ‘Fora Temer’57; 
‘Temer tomou o lugar de Dilma’. Eu já tinha falado pra eles e explicado como 
aconteceu, porque Temer não tomou o lugar de ninguém, aquela presidência caiu 
no colo dele de graça [...]  
 
 

 

 Quisemos, então, saber se a situação ficou constrangedora frente aos alunos. 

Segundo o professor, não. Disse que apenas riram e alguns disseram ao diretor: “Ela tava 

roubando”.  
 
 

CONSIDERAÇÕES: 
 
 

 Há muito o que discorrer acerca destas respostas. Podemos aqui observar que 

ambos responderam o questionamento proposto de maneira enfática e, para tal, se utilizaram 

de experiências já ocorridas em suas respectivas salas de aulas, muito embora durante essas 
                                                                                                                                                                                     
55 Ernesto Rafael Guevara de La Serna. Argentino, companheiro de batalha de Fidel Castro na Revolução 
Cubana e membro de seu governo. Falecido em 1967. 
56 Dilma Vana Rousseff. Ex-presidente do Brasil. Iniciou seu mandato em 2011, sendo reeleita em 2015 e 
sofrendo Impeachment em 2016, por meio de um golpe político da oposição. 
57 Famosa manifestação de desaprovação ao governo do atual presidente Michel Miguel Elias Temer Lulia, ou, 
como é publicamente conhecido, Michel Temer. 



90 

 

experiências Cláudio tenha se utilizado de suas indignações políticas e, ao que demonstrara, 

partidárias, enquanto Marcos tenha tido mais cuidado no “controle das paixões”, como o 

mesmo dissera.  

 De qualquer maneira, é interessante observar o tipo de orientação a que uma 

turma tem acesso e a outra não, na medida em que o professor Marcos se utiliza de recursos 

pedagógicos como livros adequados à idade dos alunos e que propiciam a discussão da 

temática num âmbito contextualizado, não só sobre a política no sentido que envolve a 

Ditadura Militar, mas das relações cotidianas, compreendendo ainda, a importância 

fundamental de se trabalhar questões dessa natureza, frente à situação política enfrentada pelo 

país atualmente. Demonstrando, com isso, a consciência da importância de sua prática para a 

formação de seus alunos que, ainda que crianças, fazem parte da sociedade e podem torná-la 

melhor.  

 Quanto à resposta de Cláudio, na qual podemos vislumbrar sua prática, além de 

demonstrar pouca confiança no trabalho dos alunos e, mesmo pouca seriedade no trato com os 

mesmos, na medida em que, tem quase certeza que não foi ele que fez, mas não busca 

dialogar de uma forma efetiva para que isso se resolva. Nesse sentido, a pesquisa não é 

trabalhada da forma como poderia.  

 No que tange à temática em si, é notório o fato do professor não conseguir 

“controlar suas paixões”, utilizando o termo usado por Marcos, moldando seus alunos a 

pensarem da maneira que pensa, no que diz respeito, nessa situação em especial, à sua opinião 

frente ao dicotômico cenário político brasileiro atual. Não se trata de ser neutro, tendo em 

vista que a prática não pode ser neutra (FREIRE, 2011), mas de dar espaço e escolha aos 

alunos. Desenvolver seu senso crítico para que, a partir deste, possam fazer suas escolhas 

fundamentadamente.   

 Ademais, ressaltamos que afora a abordagem pouco pedagógica (considerando a 

idade dos alunos) do assunto, a questão do palavreado utilizado pelo profissional demonstra 

não só sua indignação, mas a intolerância com a qual lida com posicionamentos diferentes do 

seu no que tange ao cenário político, o que apenas enaltece a bipolarização e pouco contribui 

para a superação da conjuntura atual.  

 
 

4.1.3 Caminhos trilhados: As práticas 
 
 

 

Sobre os caminhos que os professores trilham no cotidiano de seu ofício, na 

escola e, principalmente, nas salas de aula que observamos.     
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 A seguir, os apresentamos juntamente às nossas considerações envolvendo as 

leituras realizadas durante a pesquisa bibliográfica ao longo do processo investigativo, assim 

como as associações ao que foi respondido pelos professores nas entrevistas e situações-

problemas a eles apresentadas anteriormente, identificando possíveis contrassensos em suas 

práticas.  
 

  

4.1.3.1 A prática do professor Marcos 
 
 

 

A primeira aula a que tivemos acesso, na turma de 5º ano B, foi da disciplina de 

Ciências, cuja proposta era revisar alguns experimentos realizados pela turma ao longo do 

ano. Na ocasião, havia seis grupos de três alunos e cada um desses grupos era responsável por 

um experimento diferente, sendo os temas: magnetismo; camadas da Terra e vulcões; funções 

do coração; usinas hidrelétricas; poluição; circuitos elétricos.  

Apesar de se tratar de conteúdos já estudados em sala, o professor optou por uma 

revisão prática, na medida em que buscou nos alunos uma participação ativa ao máximo, não 

só pelo fato de ter escolhido o formato de experimentos, com objetos concretos e confecção 

de material, mas por ter sugerido que cada um trouxesse de casa o material que pudesse, como 

por exemplo, moedas, caixinha de papelão, isopor (mesmo reaproveitado de outros trabalhos), 

entre outros.  

O professor elencou dois critérios para a escolha dos temas a serem revisados na 

referida aula: a dificuldade que parte da turma demonstrou ao estudar o conteúdo, à época, e a 

empolgação e alto nível de interesse de boa parte dos alunos ao se depararem com os referidos 

conteúdos na primeira vez.  

Notemos, com isso, a presente característica de um planejamento participativo, 

tendo em vista que, como explica Passos (2012): 
 

Dar ao planejamento uma perspectiva participativa garante que a ação a ser 
vivenciada, não seja esteja centrada na concepção de uma única pessoa ou de um 
grupo específico, valorizando apenas sua percepção da realidade, discriminando e 
excluindo outras leituras possíveis. Os alunos dão constantes evidências de sua 
percepção sobre o desenvolvimento do ensino aprendizagem [...] 
(PASSOS,2012,p.2). 
 
 

 

Vale ressaltar que, apesar de tratar-se de conteúdos a serem revisados, podendo o 

professor, sem maiores problemas, ter apenas retomado brevemente a leitura das páginas do 

livro e solicitado uma nova leitura como tarefa de casa aos alunos, preferiu optar por uma 

revisão em classe para que houvesse a oportunidade do trabalho grupal, uma vez que acredita 
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nas atividades de grupo como facilitadoras no processo educativo, com uso da discussão e da 

participação maior entre os alunos.  

Em determinado momento da aula, o grupo de alunos responsável pelo tema 

Magnetismo, mostrou-se insatisfeito porque sua atividade não era tão divertida como as 

demais, uma vez que não havia a necessidade de pintura, como explicaram. O professor, 

atento à reclamação e na intenção de motivá-los, tentou mostrar-lhes a importância daquele 

tema ajudando-os a enumerar as propriedades do ímã (utilizado no momento) e, em tom de 

empolgação, dizer-lhes como tais propriedades soavam interessantes e curiosas aos alunos dos 

outros grupos. Entretanto, com um dos alunos mostrando-se ainda insatisfeito, Marcos, apesar 

de não ter ali material disponível, disse ao mesmo que o grupo poderia trazer, na aula 

seguinte, os materiais que encontrassem para que pudessem realizar algum daqueles outros 

experimentos. Presenciamos, nessa ocasião, a postura democrática do professor frente à 

reivindicação de seu aluno, o que mostrou total coerência com todo seu discurso durante as 

entrevistas.  

Observamos que, durante o tempo de produção dos alunos, Marcos passava nos 

grupos orientando os trabalhos, tirando dúvidas que surgiam e elogiando acertos e tentativas, 

demonstrando cumplicidade e confiança com a turma, sem exceção de ninguém. Um detalhe 

importante a ser ressaltado é que os alunos eram, mais do que orientados, habituados a prestar 

monitoria entre si (o que condiz com o que o professor falara em resposta à pergunta que o 

fizemos sobre suas práticas). Quando precisavam chamar o professor, deveriam, antes, 

verificar se a dúvida do colega do grupo poderia ser tirada entre eles, fazendo valer o real 

sentido do trabalho coletivo. Nesse sentido, para além de simplesmente juntar mesas e ter um 

momento mais divertido, ocorria, de fato, uma rica troca de conhecimentos e experiências. 

Ao término das atividades, os trabalhos ficaram em sala para serem apreciados por 

outros alunos que tivessem a oportunidade, e vimos, sem esforço algum do professor, todos os 

grupos limpando o que haviam sujado, juntando os papéis recortados, organizando as mesas e 

carteiras, de forma que nos pareceu indiscutível que tais ações de zelo, organização, 

proatividade, já faziam parte da rotina daquela turma, não sendo, portanto, um recente acordo 

a ser cumprido porque receberiam alguém de fora em sua sala. 

Numa outra tarde, quando a atividade principal era a aplicação de uma prova de 

Matemática, o professor, após dialogar com os alunos descontraidamente e retomar os 

combinados, escreveu na lousa a agenda do dia e, em seguida, distribuiu as provas. Na 

ocasião, observamos que a prova tinha o tamanho reduzido para a metade de uma folha de 

papel A4, isso, devido à falta de papel na escola, tendo sido, tendo sido, então, confeccionada 
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com material próprio do professor. Marcos optou por reduzir a fonte escolhida para digitar a 

prova, em vez de economizar no número de questões ou na qualidade das mesmas.    

À medida que os alunos iam terminando, iam pegando o livro “Arca Literária58”, 

recurso didático que auxilia o professor na formação de leitores. Nesse momento, o professor 

corrigia as provas dos alunos que iam terminando e já dava um feedback a cada aluno, 

individualmente chamado a sua mesa, elogiando acertos e sugerindo um estudo mais 

aprofundado de determinados assuntos. Logo em seguida, quando o sino do recreio tocou, 

questionamos a Marcos se é de seu feitio fazer outras atividades em sala de aula, quando sente 

que tem essa possibilidade, ao que o professor afirmou que não, pois não há condições, 

apenas, às vezes, aproveita para a correção e o feedback de provas, mas, ainda assim, não 

costuma fazê-lo, uma vez que percebe que os alunos ficam muito curiosos e isso pode 

atrapalhá-los. 

Na volta do recreio, juntos, professor e alunos refaziam a organização das mesas 

em grupos para a nova atividade, quando dois alunos entraram na sala brigando, aos socos e 

chutes. O professor, repreendendo-os, mandou-lhes sair e se dirigirem à direção, tirando 

pontos dos grupos aos quais os garotos pertenciam e ouvindo murmúrios dos demais alunos 

integrantes do referido grupo. Poucos minutos depois, o coordenador entrou na sala com os 

dois alunos e pediu-lhes para se desculparem, primeiro entre si, depois com os colegas e com 

o professor. Este último mostrou-se decepcionado com a atitude que presenciou e buscou 

retomar, com toda a turma, uma reflexão sobre o diálogo e a 'não violência, justificando a 

retirada dos pontos. 

Havíamos observado, ao entrar na sala pela primeira vez, dois quadros fixados na 

parede, confeccionados em papel comum. Tratava-se de “quadros avaliativos”. Um deles era 

o quadro de pontuação dos grupos e estava semipreenchido com desenhos de estrelas59. O 

outro, um Quadro de valores60 com critérios a serem observados para a pontuação diária dos 

alunos. Sempre que o professor precisava se ausentar da sala, ou sempre que alguma situação 

que exigia retomada das regras acontecia, os critérios eram relidos em conjunto com turma e 

professor. Tratava-se dos valores que mais precisavam de reforço no dia a dia, devendo, 

portanto, receber maior atenção, tendo em vista que eram fundamentais para o bom 

funcionamento da aula (responsabilidade, respeito, saber-ouvir, participação). Nesse sentido, 

                                                           
58 Coleção Arca Literária, produzida e fornecida pela Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza-Ceará, cujo 
foco é a reflexão sobre a leitura. 
59 Tal quadro, que nomeamos “Quadro de estrelas”, somente podia ser preenchido pelo professor, o que era feito 
com base nas atitudes dos alunos (avaliados nos grupos, tendo em vista que a pontuação não era individual) 
60 O referido quadro servia de base para a pontuação dos grupos no Quadro de estrelas.  
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ambos os quadros funcionavam como um medidor, cujos alunos poderiam atentar para atingir 

uma boa pontuação que, ainda que não fosse aprovar ou reprovar ninguém, trazia-lhes 

determinação e autoconfiança, uma vez que se sentiam satisfeitos consigo mesmos quando 

atingiam o máximo de pontos.   

O Quadro de valores havia sido tomado como base pelo professor na 

autoavaliação que fizera com os alunos, semanas antes de nossas visitas, funcionando, desta 

forma, como material auxiliar para uma avaliação qualitativa contínua, a partir da lista de 

atitudes que os alunos poderiam tomar no dia a dia da sala de aula, em conjunto, a fim de 

desenvolverem-se numa perspectiva pessoal e social. Sobre tais autoavaliações, relatou-nos 

que quando chamou cada aluno para conversar individualmente e perguntar que nota 

julgavam merecer, levando em consideração comportamento, relação com os colegas, 

dedicação aos estudos, entre outros critérios, todos eles atribuíram a si uma nota menor do que 

a que  o professor acreditava merecerem realmente.    

A atenção do professor a questões dessa natureza nos remete a uma valorização 

quanto a outras dimensões da educação de seus alunos, que não só a de caráter cognitivo, o 

que concorda com seu discurso acerca de uma prática que se preocupa com o “tipo de aluno 

que se quer formar” como explicou durante a entrevista. 

Ademais, percebemos a empolgação e a seriedade com a qual os alunos, e mesmo 

o professor, lidavam com os referidos critérios, o que funcionava também como algo lúdico 

para eles, na medida em que, ao término da contagem, o que ocorria bimestralmente, na 

maioria das vezes, o professor presenteava o grupo, como forma de reconhecimento de seus 

méritos. Tal ação, segundo ele, além de impulsionar a autoconfiança, como já destacado, 

despertava a consciência da importância de se trabalhar em grupo (uma vez que tudo era 

avaliado com base nas ações coletivas). A premiação variava, tendo sido a última, bonitos 

estojos jeans dobráveis para guardar lápis e canetas, como pudemos observar nas mesas do 

grupo vencedor. Em outra ocasião, a formadora de professores da SME que acompanhava o 

grupo do qual Marcos fazia parte, como ele nos conta, sabendo dessa atitude do professor, 

quis contribuir doando bonecas de plástico que tinha em sua casa para o mesmo distribuir 

entre as meninas. 

No restante da tarde, a aula foi de Matemática e o professor se utilizou de 

situações-problemas, que se aproximam da realidade dos alunos, para exemplificar o exposto 

no livro de uma forma que, não só contextualizava o conteúdo com a vida na comunidade em 

que estão inseridos, como mostrava aos alunos o uso da Matemática nas situações cotidianas, 
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para que os mesmos vislumbrassem significados na referida disciplina, comumente tida pelos 

alunos no Ensino Fundamental como difícil e/ou inútil. 

Observamos algumas atitudes lúdicas do professor na forma de se reportar aos 

alunos, como quando estavam fora de seus lugares e o mesmo queria reestabelecer a ordem e  

dizia “todo mundo em seus lugares, no cinco, quatro, três...”, onde todos contavam juntos e 

corriam para se organizar, como se participando de um jogo, no qual nenhum queria perder. 

Presenciamos a atitude de Marcos frente à situação de um aluno que, como nos 

relatara depois, “aprendia num ritmo um pouco mais lento que os demais”. O professor 

questionava se o mesmo estava compreendendo as explicações, inseria-o nos momentos de 

participação, mas de forma decorosa, sem expô-lo, tendo em vista que o aluno costumava 

mostrar-se tímido frente aos outros colegas que, costumavam, rapidamente, entender os 

conteúdos. Verificamos que o professor passava pelo garoto olhando, discretamente, suas 

anotações, perguntando se havia ainda dúvida ou mesmo auxiliando-o sem que o aluno 

precisasse dirigir-se a ele, uma vez que evitava fazê-lo por sentir vergonha. Nesse momento, 

identificamos mais uma vez a harmonia entre o discurso e a prática do professor no que tange 

ao cuidado com os sentimentos dos alunos. 

Durante a aula, Marcos precisou se ausentar da sala por uns minutos. Na ocasião, 

pediu a atenção dos alunos para explicar-lhes que precisava sair para pegar um material e 

retomou os combinados de sala, recordando as regras elencadas desde o início do ano61.  

Presenciamos, ainda, uma aula de Artes. Na ocasião, a sala estava organizada em 

um grande grupo, com todas as mesas em pares e encostadas de frente uma para a outra, 

formando um grande retângulo. Neste, os alunos confeccionaram cartões natalinos com papel 

e recortes de revistas, umas levadas por eles, outras retiradas do estoque da escola. A ideia era 

que fossem confeccionados diversos cartões, para serem distribuídos para colegas, 

professores, familiares, e a única orientação era que escrevessem ali frases positivas. 

Enquanto todos faziam seus recortes e suas colagens, conversando animados com a atividade, 

o professor estava em sua mesa também fazendo seus cartões, ao mesmo tempo em que 

conversava com os alunos, como um deles, empolgado com o momento de arte 

compartilhado.  

                                                           
61 No início do ano, professor e alunos, em conjunto, elencaram as regras que norteariam a convivência naquela 
sala de aula e, com o professor na função de escriba, confeccionaram em um papel madeira um quadro de 
combinados, contendo a assinatura de todos da turma. Pelo fato da escola ter sido pintada havia pouco tempo, o 
quadro foi retirado, mas as regras continuaram a ser constantemente relembradas, segundo o professor. 
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 Em mais um momento de observação da prática, agora ocorrida em um dia de 

sábado letivo, reservado para o pagamento de eventuais faltas, o professor optou por fazer 

uma “atividade diferenciada”, como forma de garantir a presença dos alunos, segundo ele, 

bastante escassa em dias de sábado. Na ocasião, iniciou a aula com visível empolgação, 

fazendo com que seus alunos sentissem-se satisfeitos por estarem ali, promovendo, como 

acolhida, um momento de diálogo e descontração onde falaram acerca do que e/ou do quanto 

sentiam que haviam mudado naquele ano. Nesse momento surgiu o assunto ‘recuperação’, ao 

que o professor, frente a alguns alunos tristes e preocupados com sua situação, aproveitou 

para lhes falar de uma forma não negativa, tampouco ameaçadora, que quem estivesse nessa 

condição não deveria se desesperar, uma vez que teriam a chance de recuperar o que 

precisavam para que pudessem ficar aptos à aprovação. Com isso, os alunos, certamente, não 

passaram automaticamente da tristeza para a alegria, mas voltaram para suas casas com um 

ponto de vista mais abrangente acerca da recuperação. 

 Em seguida, durante um momento de pintura entre os alunos, o professor 

aproveitou para desenhar e pintar, em folhas de papel A3, quatro “situações conflituosas” que 

seriam o material para a atividade lúdica que preparara, a saber, o jogo “Caça ao tesouro”62, 

no qual os alunos deveriam buscar e seguir pistas pelos ambientes da escola (na ocasião, 

quase vazia, por se tratar de um sábado) que os levariam às situações elaboradas, uma para 

cada grupo. Neste, deveriam ser eleitos um representante para escrever a resposta e outro para 

lê-la em voz alta, contemplando a decisão tomada em conjunto que resolveria as situações 

conflituosas. Os desenhos e as questões nas folhas de A3 envolviam suposições que o grupo 

deveria resolver da maneira que julgavam ser melhor. Tais resoluções deveriam ser discutidas 

oralmente entre os alunos, mas também descritas para a turma “com riqueza de detalhes”, 

como orientou o professor. As situações contemplavam questões como bulying, racismo, 

preconceito, inimizades63.     

 A atividade configurou-se como um grande momento pedagógico voltado para o 

debate e a discussão grupal organizada acerca de questões cotidianas não só no ambiente 

escolar, mas na sociedade, de forma geral. Percebemos, ali, as convicções que Marcos nos 

mostrara em todas as respostas dadas nas entrevistas anteriores à observação, sendo, 

prazerosamente, postas em prática. 

                                                           
62 Jogo que consiste em encontrar um “tesouro” através de dicas escritas em pistas previamente escondidas em 
diferentes locais. 
63 Ver as situações conflituosas e gravuras elaboradas pelo professor em ANEXO A, pp. 129-132. 
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 Para além da discussão proporcionada e da exposição das opiniões discentes, o 

professor aproveitou ainda a atividade para desenvolver e explorar situações de ensino, na 

medida em que tirou dúvidas dos alunos explicando, por exemplo, os conceitos de melanina, 

biotipo, miopia, que faziam parte das situações e dos desenhos por ele criados.   

 É interessante ressaltar que o professor, atento à realidade e aos conflitos da turma 

ao longo dos dias trabalhados com ela, como forma de evitar constrangimentos, teve o 

cuidado de escolher situações similares a outras já ocorridas outrora, deixando claro para a 

mesma que ninguém deveria citar nomes e, caso recordassem de algum acontecimento 

parecido, deveriam apenas utilizar os nomes fictícios, escolhidos para os personagens da 

atividade.     

 Acompanhamos todo o momento e, convictos de que tratavam ali de assuntos 

sérios, para além de um simples jogo, os alunos organizaram-se em círculos de discussões 

onde cada um opinava e justificava seus porquês, numa situação democrática onde um debate 

saudável acontecia e o respeito era posto em foco, tendo o professor como mediador e 

parceiro. 

 As atividades do referido dia foram encerradas com um banquete de salgadinhos e 

refrigerantes e a distribuição de uma pequena lembrança, a saber, uma foto da turma com seu 

professor Marcos e a outra professora (PRB), além de dois chocolates. Tudo simples, mas 

uma verdadeira festa àqueles alunos carentes, alguns deles não só de recursos financeiros, mas 

do cuidado e do acolhimento que somente ali encontravam.  

 Salientamos ainda que a maneira como Marcos conduzia as situações de 

estranhamento entre os alunos transformava o que poderia tornar-se um conflito entre eles em 

oportunidade de reflexão e paciência, fazendo-os optar pela convivência pacífica. Em vez de 

dar broncas e alterar a voz, calmamente chamava a atenção perguntando-lhes: “Tem conflito 

ou tem solução?”, possibilitando, nesta simples atitude, uma maneira de inseri-los nas 

resoluções de seus problemas, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de sua autonomia 

e de sua maturidade. Tal atitude, mais uma vez, confirma o que Marcos demonstrou na 

entrevista e nas respostas às situações-problemas que lhe propusemos. Podemos citar também, 

como exemplo, a maneira como se dirigia ao aluno inquieto para que este voltasse a seu lugar 

(“quero ver você ajudando seu grupo”), ou o momento em que determinado aluno levantou-

se do grupo e ficou em pé próximo ao grupo de tema “Vulcões”, ao que os colegas deste 

reclamaram ao professor pedindo que o mandasse sentar. A resposta do docente veio calma, 

ao questionar por que o mandaria sentar, quando o colega apenas estava admirando o trabalho 

deles, uma vez que o mesmo estava muito rico e, por isso, despertava o interesse. Tal maneira 
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cuidadosa do professor de tratar pequenas situações, atentando para os detalhes que permeiam 

as relações humanas em sua turma, mostrou-se como base para o clima harmônico que 

presenciamos. 

 Temos, no trecho abaixo, algumas palavras de Marcos que nos permitem 

compreender o trabalho que realiza em sua sala de aula:  
 

Eu sou de tomar posições e viso às ideias democráticas. Eu me sensibilizo com essa 
questão das minorias, digamos assim. Tento colocar esse discurso do respeito 
acima de tudo, de lutar pelos direitos. Então, por ser imbuído desse pensamento, 
tem sempre alguma coisa nesse sentido, tem sempre uma pitada que diz assim: 
‘Acorde, pense! O que é melhor?’. 
 
 

 

 O que nos mostra isso, senão uma preocupação em tornar a sociedade um lugar 

melhor, a partir da sua prática e da forma como age com os alunos em sala de aula, de suas 

ideias democráticas (que se tornam concretas no espaço da aula, como bem observamos), de 

seus posicionamentos e sua sensibilidade, como nos diz acima? O professor, atentando, assim, 

para questões, muitas vezes, despercebidas no trabalho em sala, concebe seus alunos, ainda 

que não saiba, como veiculadores de atitudes sensatas, respeitosas, para promover a 

pluralidade. Nesse sentido, transpondo para além dos muros da sala de aula e da escola, a 

educação do ser, que chegue à casa, à comunidade, à sociedade, melhorando-a, 

transformando-a.   

 Ademais, cabe salientar que testemunhamos em todas as circunstâncias acima 

descritas, que o foco de Marcos não era na disciplina em seu sentido puramente tradicional, de 

obediência, de ordem, exigindo de seus alunos estarem o tempo todo sentados, calados, 

robotizados. Seu foco era, sim, numa autodisciplina, no sentido de determinação e 

persistência, na pretensão de que cada um se envolvesse nas atividades, no manejo e no 

cuidado com o material coletivo, com o trabalho, individual ou coletivamente, produzido. 

Nesse sentido, e em especial nos momentos de grupos, testemunhamos alunos não calados, ao 

contrário, muito falantes, mas de forma contextualizada, observada, avaliada pelo professor 

que, atentamente, mediava cada passo. Com base nessa percepção, julgamos interessante 

ouvir do professor o que pensava sobre disciplina, ao que nos disse: 
 

Eu acredito que a gente só pode pensar em trabalhar a disciplina quando a gente 
tem, assim, um conceito de disciplina. Que tipo de sujeito você quer formar? Você 
tem que ter noção do que é e pra que é que aquela regra existe. De que forma que 
essa conduta tá sendo, digamos assim, exigida, transmitida, cobrada, pra você ver 
que tipo de efeito tem sobre as crianças. Como eu acredito realmente que isso é uma 
coisa que se aprende, do mesmo jeito que se aprende qualquer outro conteúdo de 
qualquer matéria, a gente tem que colocar na sala de aula as crianças nessas 
situações, pra que elas possam vivenciar isso daí e, a partir do momento que houver 
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uma quebra da norma que foi combinada, ter uma discussão a respeito, tá 
entendendo? Chamar sempre pra verbalização, pra saber como ela entende isso e 
se adéqua a essas normas. Quem tem essa noção e quer formar esse sujeito 
autônomo tem que pensar nisso. Que ele chega na escola sem noção, ou com muito 
pouca, e vai ficar respeitando a regra pela regra, sem questionar, que é a 
heteronomia, né? Ou precisar sempre da pessoa do vigia, do professor, do 
coordenador, pra instituir aquela ordem, digamos assim, militar, né? Ou então ele 
vai ser colocado em situações em que ele mesmo vai se organizar pra poder fazer 
aquele cumprimento independente de tá ou não a pessoa pra filmar, ou fotografar, 
ou fiscalizar, e esse tipo de coisa. E esse tipo de aprendizado eu acredito que ele 
leve pra casa dele, leve pra rua, leve pra convivência. Quando ele for motorista, vai 
parar no sinal vermelho, vai respeitar as normas de trânsito e as normas sociais de 
modo geral. Ou tudo isso ou não, né? Pode ser que não, porque o conhecimento 
também não atesta. O próprio Piaget não conseguiu encerrar isso com muita 
propriedade. Porque você vê os nossos políticos, todos tão bem formados, tão 
capacitados e, no entanto, a moralidade e a ética totalmente desprezíveis. 
 
 

O professor se baseia na teoria de Jean Piaget, anteriormente mencionada, acerca 

do Desenvolvimento moral da criança64, para nortear sua prática no que tange à disciplina, 

compreendendo esta, como tão facilmente notável em seu ponto de vista acima exposto, e em 

suas aulas que observamos, como mais do que “algo a ser seguido sob risco de punição”.  

Nessa direção, ao falar da importância que atribui a tal desenvolvimento nos 

alunos, confessa que: 
 

É muito complexa a prática voltada pra formação da autonomia. Eu acredito que a 
formação pra autonomia é extremamente cansativa e trabalhosa, mas acho que é 
essencial pra viver em sociedade. É porque nós não temos essa formação que nós 
temos a corrupção, que nós temos as leis que não são cumpridas, a não ser quando 
vigiadas. Você tá entendendo? Enfim, é lamentável. [...] Se projeta muito o saber ler 
e escrever e tal, mas o que é tão importante quanto, que é o desenvolvimento moral, 
não. Ninguém se preocupa com isso. Ninguém tá colocando lá nos objetivos o 
respeito às regras e tal, porque a gente [professor] também tem que pensar nos 
conteúdos e nas atitudes, pelo menos eu planejo assim65.        
Não é fácil, no dia a dia, você estar o tempo todo atento e ver a reação de cada 
aluno. Essa questão é tão difícil porque vai do tipo de concepção que você tem de 
mundo, do tipo de sujeito que você quer formar.  

  

 
 

 Por fim, e considerando a falta de olhares pedagógicos que observa acerca da 

importância do desenvolvimento moral do aluno, assevera que, enquanto professores, “temos 

que fazer uma ruptura fortíssima dentro de nós, como ser humano, como cidadão e, ainda, 

como profissional. Sobretudo como profissional”. 

 
  

                                                           
64 Para maior aprofundamento, ver obra O Juízo Moral na criança (PIAGET, 1994). 
65 Os professores têm um caderno de planejamento organizado de forma básica padrão, sugestão da SME, porém, 
podem se utilizar de outro modelo. Marcos, trazendo suas ideias das escolas que trabalhara anteriormente, realiza 
um planejamento mais rico, detalhado, atentando, inclusive, para os conteúdos atitudinais, os quais referem-se à 
formação de valores e atitudes. Para maior aprofundamento, ver a obra A prática educativa: Como ensinar 
(ZABALA, 1998).   
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4.1.3.2 A prática do professor Cláudio  

 

Nossa primeira observação na sala de Cláudio se deu numa aula de revisão dos 

conteúdos de Geografia para a avaliação que ocorreria dali a dois dias. A sala estava bem 

organizada em filas e os alunos em silêncio para a chamada, a qual o professor realizava todos 

os dias, no início da aula. A proposta foi que abrissem os livros e, a partir de uma leitura 

compartilhada, onde cada parágrafo era lido por uma fila de alunos, o professor fazia 

intervenções relembrando o que haviam discutido anteriormente em sala, dialogando com a 

turma.                                                                                                                                    

 Logo em seguida, o professor, ainda sentado, solicitou que os alunos abrissem 

determinada página do livro onde havia sugestão de questões para revisão, ao que quase a 

totalidade da turma disse já ter realizado aquela atividade por ordens dele próprio. Cláudio 

negou que houvesse mandado responder tal página, uma vez que não se lembrava de tê-lo 

feito e, independente da alta porcentagem de alunos que, convictos, diziam-lhe que ele estava 

enganado, o professor os advertiu, dizendo estarem errados por terem, em seu entendimento, 

feito sem sua ordem. Aparentemente contrariado, encerrou o assunto mandando-os fechar o 

livro e iniciando uma revisão aleatória de conteúdos de Matemática. Sob os olhares confusos 

da turma, disse apenas: “abram o caderno em vez de ficar olhando pra mim”. 

Na revisão, então improvisada, o professor, inicialmente, pôs na lousa duas 

questões de quatro itens cada, sendo a primeira composta por contas de divisão e 

multiplicação e a segunda por contas de porcentagem.  Voltando a sentar-se, pegou seu 

notebook e seu headphone, dando um tempo para que os alunos tentassem resolver as 

questões propostas, individualmente.   

 Observamos que boa parte dos alunos, apesar de permanecer sentada, não fazia a 

atividade, seja porque não conseguia (verificamos que muitos tentavam), seja porque 

aproveitava que o professor não estava prestando atenção. Após alguns minutos, Cláudio 

questionou se haviam terminado e, diante da negativa da maioria, questionou quem não estava 

conseguindo, ao que 11 alunos levantaram a mão (no dia havia um total de 22 alunos em 

sala).  

Como forma de ajudá-los, o professor resolveu na lousa a primeira questão, 

fazendo-lhes questionamentos, instigando-os, de maneira interativa. Todavia, observamos que 

a maneira como o docente solicitava a participação dos alunos não contribuía para que a 

mesma ocorresse espontaneamente, uma vez que aparentavam sentir-se coagidos, em especial, 

aqueles visivelmente mais tímidos. Como exemplo destes, podemos citar Felipe que, quieto, 
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sentado próximo à parede, não desviou a atenção da atividade em nenhum momento, mas, 

apesar de muito tentar, não conseguiu resolvê-la.       

 Ao ser questionado pelo professor se havia acertado a questão, o garoto 

permaneceu calado, apenas fitando-o. Uma aluna vizinha, esticando o pescoço para verificar 

seu caderno, respondeu por ele, dizendo que todas as questões estavam ainda em branco, ao 

que o professor, querendo saber diretamente do garoto, manteve-se insistente na pergunta. Em 

síntese, o centro das atenções naquele momento já havia se tornado Felipe, o qual, cada vez 

mais envergonhado, respondia ao professor apenas acenando com a cabeça. Cláudio, ainda 

assim, perguntou-lhe se ele gostaria de ir à lousa e, não obtendo também uma resposta de 

imediato, apenas um olhar amedrontado, disse não saber “o que uma pessoa calada diz”, 

exigindo uma resposta positiva ou negativa do aluno, porém verbal, obtendo, finalmente, um 

acanhado “não”.  

O professor achou por bem acrescentar mais uma questão à lousa, assim como 

advertir os alunos de que, se não estudassem a tabuada, de nada adiantaria ele tentar “enfiar” 

na cabeça deles as respostas. Após mais um tempo, quando foi novamente corrigir a questão 

no quadro, chamou de novo Felipe à lousa, decidido a ajudá-lo em suas dúvidas, ensinando-o 

mais de perto. O garoto foi, ainda que com as mãos trêmulas, como pudemos observar. Dois 

colegas o zombaram e logo foram repreendidos pelo professor, o qual, pacientemente, e tendo 

agora o aluno de frente para a lousa, explicou-lhe um dos itens da questão (agora sobre casas 

decimais) em voz alta, para que, assim, a turma também pudesse acompanhar o raciocínio.  

A situação acima narrada reflete muito da prática do professor Cláudio, ainda que 

admitamos que o mesmo, certamente, não tinha a intenção de assustar o garoto, apenas ajudá-

lo. Todavia, a forma como se dirigia a ele, a despeito do jeito reservado de ser do aluno, 

constrangia-o, ao exigir dele uma posição imediata perante a turma, deixando-o 

desconfortável e, desta maneira, interferindo negativamente em sua aprendizagem.                          

 É necessário que o professor, em sua prática, atente para dimensões que vão além 

da assimilação de conteúdos, tendo em vista, inclusive, que uma eficaz aprendizagem depende 

de variadas dimensões. O ofício de professor, por ser interativo, requer a capacidade de saber 

proporcionar boas relações em sala de aula, o que está intrinsicamente ligado a uma 

importante característica desse ofício, que é a dimensão afetiva. Como explica Tardif (2002, 

p. 130), “uma boa parte do trabalho docente é de cunho afetivo, emocional. Baseia-se em 

emoções, em afetos, na capacidade não somente de pensar nos alunos, mas igualmente 

perceber e sentir suas emoções, seus temores, suas alegrias, seus próprios bloqueios afetivos”.  
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Nessa perspectiva, a maneira do professor de se reportar a um aluno cuja timidez e 

insegurança fazem parte de sua personalidade, a qual chega a ser, como presenciamos, motivo 

de zombaria entre alguns colegas, nos parece funcionar como um estorvo no processo de 

ensino-aprendizagem desse aluno, indiscutivelmente, bloqueando-o, em vez de facilitando-o. 

 Ademais, para além da cena de insistência para com esse aluno, em outra situação, 

verificamos, também, que o professor dirigiu-se ao mesmo de maneira pouco amigável (“Por 

que você não fala? Ela é sua secretaria? Fale alto”), não demonstrando sensibilidade, ou 

mesmo respeito, pela timidez, quiçá o medo, de Felipe.  

Ainda sobre a relação estabelecida com os alunos, observamos que Cláudio 

falava-lhes dando broncas, mesmo quando a intenção primeira era de aconselhar (“Se vocês 

não têm boa memória, anotem o que eu digo”; “Quando eu perguntar se você terminou você 

responde ‘sim’ ou ‘não’, e não ‘mais ou menos’”), e, mais ainda, se utilizava de ameaças 

(“Podem conversar, mas lembrem-se que eu estou com a caneta e a prova na minha mão”; 

“Vocês querem ficar de recuperação? O que eu coloquei aqui [notas da prova] eu posso tirar. 

Eu tenho autonomia pra colocar e tirar”).  

Vale atentar aqui para a questão da recuperação, tendo em vista que, oposto ao 

que presenciamos na sala de aula do outro professor, apresentado anteriormente, este não 

apenas não se mostrava sensível, ou mesmo atento à importância da desmistificação da 

recuperação tão somente como algo extremamente ruim, como se utilizava da situação para 

fazer ameaças, com palavras e ações que, pedagogicamente, não agregam de maneira positiva 

na aprendizagem do aluno.  

A existência de uma relação de poder entre professor e aluno é real, obviamente, 

tendo em vista que há uma hierarquia que deve ser respeitada, todavia, constatamos, a partir 

de momentos observados da prática e da entrevista com Cláudio, que o mesmo, por vezes, 

confunde autoridade com autoritarismo, prejudicando não só sua relação com a turma, mas 

todo o processo de aprendizagem desta, em especial, dos alunos mais sensíveis e tímidos, 

como veremos mais adiante. Apesar de não se tratar de algo mais grave, e mesmo de não ser 

intenção do professor, as pequenas ameaças e ironias aconteciam no decorrer da aula com 

bastante frequência, minando o que poderiam ser oportunidades de vivências prazerosas entre 

o docente e sua turma. 

Verificamos uma situação ocorrida enquanto Cláudio entregava aos alunos 

trabalhos corrigidos da disciplina de História: Determinada aluna, ao receber seu trabalho com 

uma nota abaixo do que esperava, demonstrou surpresa e dirigiu-se ao professor para 

questionar e entender o porquê daquela nota, todavia, recebeu como resposta apenas a 
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justificativa, em tom pouco gentil, de que tal nota se devia ao fato do trabalho estar errado. 

Frente à bronca, a aluna olhou novamente para o trabalho e, em tom quase inaudível, 

questionou “como assim?”, em seguida sentando-se, visivelmente sem entender no que havia 

errado, tampouco concordar com a nota que lhe foi atribuída.  

Na perspectiva de uma prática democrática, e utilizando a referida situação como 

exemplo, entendemos que o professor, ao não trabalhar o feedback,  nem proporcionar, no 

momento da entrega de trabalhos, um espaço de socialização entre os colegas, de “tira-

dúvidas”, de discussão dos pontos mais relevantes ou de retomada dos tópicos em que os 

alunos sentiram maior dificuldade, veta-lhes a chance de exercitar algo que durante todo o 

decorrer de suas vidas será necessário enquanto membros sociais: o direito de questionar o 

que julgam ser injusto, a abertura ao debate saudável. Nesse sentido, verificamos que o 

professor não atenta para a importância de fazer de sua sala um ambiente social, tal qual o 

explanado por Charlot (2013a)66, de um protótipo de sociedade ideal. 

Numa outra aula, também da disciplina de História, na qual, em dado momento, o 

professor relembrou os alunos sobre a relação dos índios com os espanhóis e os portugueses, 

brincou dizendo que “os espanhóis eram mais 17167, mais malandros” e deu um exemplo de 

como teria ocorrido a chegada dos portugueses, fazendo “comparações”, como havia nos dito 

que gostava de fazer, durante a entrevista. Não identificamos, todavia, nenhum momento de 

ludicidade, como também nos dissera fazer parte de sua prática. Nessa lógica, verificamos que 

há, na verdade, uma lacuna por parte do professor na compreensão desse conceito.   

 A linguagem do Direito, como ficou claro tanto na entrevista como no momento 

da aula, faz-se presente na fala do professor sempre que possível, ainda que de forma natural, 

o que nos remete ao conceito de trabalho investido, de Tardif (2002), anteriormente 

explanado, uma vez que o professor agrega a seu trabalho suas vivências de mundo e de 

valores.   

Próximo ao término de determinada aula, quando Cláudio deveria realizar um 

reforço de Língua Portuguesa68, optou por uma atividade de ditado e classificação de sílabas. 

Com a sala organizada em habituais fileiras e o silêncio dos alunos, visivelmente atentos ao 

que o professor dizia, surgiu uma dúvida compartilhada quando o mesmo pronunciou a 

                                                           
66 Subcapítulo 3.3 (Os professores e a prática docente: Sensos e contrassensos), na p. 57. 
67 Referência ao artigo nº 171 do Código Penal Brasileiro, o qual trata de estelionato. Popularmente usado como 
gíria para se referir a alguém mentiroso, não confiável (DECRETO-LEI Nº 2.848/1940). 
68 Como antes mencionado, por ser PRB, o professor era incumbido de dar aulas de reforço das disciplinas 
ministradas pelo PRA, como forma de buscar melhorias no desempenho dos alunos. 
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palavra “maxixe69”, ao que Cláudio apenas falou brincando (mas em tom sarcástico): “Vocês 

moram no Nordeste e não sabem isso?”. A partir daí, houve, entre os alunos, um momento de 

descontração, com risos e especulações sobre o que significaria tal palavra, para eles, tão 

engraçada. O professor permitiu-se participar do momento, mas para finalizar o assunto, disse 

apenas que deveriam “deixar a culinária pra depois” e continuar o ditado, perdendo assim 

uma boa oportunidade de, de maneira contextualizada (uma vez que, apesar de não ser de 

origem brasileira, o maxixe é bastante consumido na Região Nordeste), explicar o que, afinal, 

significava a palavra e, com isso, tornar aquele momento mais significativo e interessante para 

os alunos. 

Outro momento da aula de Cláudio que merece destaque foi quando o professor 

passou como atividade de classe a elaboração de uma redação, ao que os alunos questionaram 

se poderiam escolher o tema, tendo o mesmo concordado em aceitar sugestões. Foram 

sugeridos os temas “animais” e “Natal”, sendo este último o escolhido pelo professor. A 

exigência era que escrevessem 20 linhas ou mais e que fizessem silêncio para que pudessem 

se concentrar. Durante a produção, Cláudio permaneceu sentado, concentrado nas suas 

atividades referentes à advocacia, como já havia demonstrado ser algo corriqueiro. Quando os 

alunos começavam a conversar, chamava-lhes a atenção garantindo que ia ler as redações “de 

uma por uma” (fazendo tal ação soar como uma punição) assim que finalizasse o que estava 

fazendo, o que, em seu entendimento, em nada prejudicava o bom funcionamento da aula. 

Frente a isso, verificamos que o tempo pedagógico do professor não é bem 

aproveitado, uma vez que o mesmo se utiliza do horário de aula para se dedicar a outras 

funções, como nos contou logo no início de nossa entrevista (e como os gestores haviam 

revelado, também em suas entrevistas) e reafirmando, novamente, ao término de uma das 

aulas observadas: 
 

[...] Eu consigo estudar, eu tenho gravadas aulas de concursos e também, às vezes, 
eu consigo fazer minhas peças do escritório. Isso também quando tô planejando. 
Meu um terço (1/3) uso pra outra coisa, uso pra trabalhar, porque eu já planejo na 
sala de aula. [...] Na minha sala não tem barulho. Eles tão na atividade deles e eu tô 
na minha.  
 
 

 

Observemos que, para uma sala de Ensino Fundamental I não haver barulho e 

para alunos na faixa de 10 anos de idade ficarem sozinhos em suas atividades enquanto o 

professor faz outras de seu interesse (geralmente com fones de ouvido) totalmente 

                                                           
69 No caso, tratava-se da hortaliça, não da dança. 
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desvinculadas da dinâmica da aula, não é possível haver muitos momentos de interação entre 

aluno e professor e,  quando sim, não de forma satisfatória à promoção de uma aula rica.   

Ao questionarmos se a gestão tem conhecimento de tal atitude e se concorda com 

a mesma, afirma: 
 

Diário? Plano de aula? Tá tudo aqui. Os alunos estão todos sentados fazendo a 
atividade, eu já expliquei. Então assim, se eu estou devendo alguma coisa na escola 
dentro das minhas atribuições, pode me cobrar, mas se eu não tô devendo nada, no 
meu horário que eu estou aqui eu me acho no direito de fazer outra coisa. 
 
 

 
Não queremos entrar no mérito da discussão sobre ser direito ou não do professor 

concursado utilizar-se de seu tempo de trabalho para exercer outras funções que não as que 

lhe foram atribuídas no ato de sua posse, todavia, interessa-nos abordar a situação, uma vez 

convictos de que, pelo menos nas aulas em que presenciamos, tal ação empobrece a prática 

docente e, consequentemente, o momento pedagógico, a aprendizagem dos alunos.  

 Uma vez que a eficácia da prática não se dá por produção, ao contrário do que o 

professor demonstrou-nos pensar, e tendo em vista o que assevera Franco (2012, p.185), 

quando diz que “a prática docente não se subsume ao exercício acrítico de procedimentos 

didáticos e /ou metodológicos”, a realização das atividades referentes à aula e, mais do que 

isso, a atenção às necessidades dos alunos que nela estão, requerem o tempo e a atenção do 

profissional em sentido integral.  

Para ilustrar essa questão da pouca atenção do professor e do limitado tempo que 

dedica às atividades de sala, voltemos à situação supracitada da redação, quando faltando 

apenas 14 minutos para o término da aula, e já com algumas turmas do andar de baixo da 

escola deixando suas salas (certamente, provocando grande barulho), o professor terminou 

suas atividades pessoais e mandou que um aluno lesse a redação em voz alta. Ao término, 

elogiou-o e sugeriu que algum outro se voluntariasse. O voluntário, cuja primeira frase da 

redação dizia ser o Papai Noel “um velho que dá presentes”, finalizou a leitura quase sem 

poder ser ouvido (por conta do barulho das turmas, agora vizinhas a sua, descendo as escadas) 

recebendo somente um vago elogio do professor, disfarçado de feedback, uma vez que o 

mesmo não tinha como ouvir na íntegra o que o aluno lera e, àquela hora, nem mesmo havia 

mais tempo para tal.               

 Compreendemos que esta teria sido uma boa oportunidade para o professor 

trabalhar com a turma a questão do respeito ao idoso, tomando por base o termo “velho”, o 

qual, ainda que utilizado sem malícia pela criança, como bem sabemos, fora inadequado. 
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Teria sido, ainda, uma ocasião favorável para proporcionar a todos um momento de 

socialização de ideias, a partir da leitura das redações, despertando o prazer pelo ato de 

escrever e de ler, uma vez que o tema contribuiria para tal, por ter sido escolhido pelos 

próprios alunos. Inclusive, sobre tal escolha, ressaltamos ainda que, apesar da abertura do 

professor em aceitar sugestões, a realização de uma rápida votação para eleger o tema, entre 

os sugeridos, teria sido um ato democrático apreciável, uma vez que, ainda que na sutileza de 

um momento pedagógico tão rápido, Cláudio deu uma oportunidade aos alunos de terem 

“voz” ativa na atividade, mas calando-a em seguida, na medida em que não abriu espaço para 

uma votação ou decisão em conjunto, e na medida em que apenas sua decisão final 

prevaleceu. Possivelmente, se houvesse mais tempo dedicado à realização de atividades como 

estas, os alunos teriam acesso a aulas que contribuíssem mais para seu desenvolvimento não 

só cognitivo, mas afetivo, pessoal, cidadão.  

Ademais, o professor mostrou-se pouco flexível na medida em que, entre outros 

motivos, todas as regras que norteavam sua turma foram por ele impostas e direcionavam-se 

somente aos alunos. Como exemplo, temos a regra do não uso do celular na sala de aula que, 

apesar de ser uma norma geral da escola, questionamos a Cláudio como se dava essa questão 

em sua turma, ao que foi enfático ao dizer que não admitia nenhum aluno com celular: “Na 

minha sala, celular só o meu. Eu sou o professor”.       

  Fizemos tal pergunta pelo fato de, em dados momentos, termos presenciado o 

professor tanto utilizar o celular para responder mensagens, quanto sair de sala para atender 

ligações, o que nos leva a concluir que não era interessante para ele trabalhar através do 

exemplo, ou da discussão de direitos. Fato este que nos remete às palavras, anteriormente 

citadas, de Paulo Freire (“faça o que eu mando, não o que eu faço”), em sua crítica à 

incoerência docente, uma vez que o que se ensina deve ser confirmado pelo que se faz, pelo 

exemplo, de forma que a prática não contradiga o discurso e, com isso, afete a credibilidade 

do professor frente aos alunos. 

 Havia certa satisfação na maneira como o professor dizia ser ele quem mandava, 

ele quem podia, remetendo-nos a um tipo de relação na qual, por vezes, a obediência se dá 

não pela existência do respeito, ou mesmo a compreensão de sua necessidade devido a 

questões hierárquicas, mas por receio, o que nos remete mais uma vez à Freire (2011, p. 89), 

agora quando diz que “segura de si, a autoridade não necessita de, a cada instante, fazer o 

discurso sobre sua existência, sobre si mesma”. 

 Chamou-nos a atenção durante as aulas de Cláudio, o fato de, em nenhum 

momento, termos presenciado a formação de grupos. Devido a isso, a critério de compreensão 
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nossa, para uma melhor análise, optamos por questionar ao professor sobre o assunto, ainda 

que tal pergunta não estivesse no roteiro que norteou a entrevista. Posto isto, apresentamos, 

abaixo, um recorte do diálogo que tivemos sobre a prática ou não de trabalhos grupais em 

suas aulas:  
 

Entrevistador: Você costuma fazer grupos de alunos em suas aulas?  
Cláudio: De trabalhos, quando é pra fazer trabalho. Eu não trabalho assim, porque 
eu acho... Eu acho não, eu tenho certeza, que não funciona. O aluno sozinho ele 
conversa, né? Que dirá junto. No meu tempo que eu estudava eram as mesinhas de 
madeira que você estudava junto com o colega, mas naquele tempo tinha disciplina, 
o respeito com a professora era maior. ‘Falou tá falado’ [...] Primeira coisa quando 
assumo as turmas: Numa semana já escolho os ‘abençoados’, já vejo quem são e 
começo a separar. Depois eu sempre intercalo com menino e menina, e aí eu faço 
quatro fileiras. Geralmente não dá certo porque tem mais meninas, mas tento, pra 
evitar as conversas. E aí sentam. Eu digo: ‘Cada um aqui é cadeira cativa. Até o 
final do ano vai sentar no mesmo lugar’.  
Entrevistador: E quem senta atrás não reclama por nunca ficar na frente? 
Cláudio: Não, não tem esse negócio de reclamar, não. Na minha sala quem 
reclama sou eu. Manda quem pode. O que eu difiro é problema de vista. ‘Alguém 
tem problema de não enxergar?’. Aí eu ponho pra frente.  
Entrevistador: E as mães nunca reclamaram? 
Cláudio: Não, a mãe pode reclamar, nunca reclamou e se reclamar não vai mudar 
nada. Na minha sala quem manda sou eu. Tem muita mãe: ‘Ah, eu queria que meu 
filho sentasse na frente’. Não, minha senhora, seu filho vai sentar onde eu acho. Eu 
sei o que eu faço aqui dentro, a senhora não sabe. Às vezes eu ponho os mais 
danadinhos perto de mim, eu boto colado na minha mesa que fica mais fácil de eu 
controlar. Mas às vezes tem aquele bonzinho, eu fico com dó, aquele bonzinho que 
eu queria perto de mim. Mas se eu colocar o bonzinho é desnecessário, a afinidade 
maior tem que ser com os perdidos, né?Que eu tô tentando salvar. O bonzinho já tá 
salvo, é uma benção, o bichinho faz as atividades, em casa, em sala, não perturba. 
Porque tem um conversar normal. Impedir que uma criança abra a boca durante 
quatro horas é impossível, né? Você tem que ser flexível, mas desde que essa 
conversa não atrapalhe seu trabalho. Aquela criança que você tá de cinco em cinco 
minutos chamando a atenção dela, mandando ela se calar? Não, aí é hora da 
intervenção. Se não você vai perder a moral na sala.  E eu volto a repetir: Sem 
disciplina não se consegue. Não tem, não funciona. Esse negócio de passar a mão 
na cabeça não existe, isso aí é metodologia desses psicólogos. Isso não existe não.  
 
 

 

A partir do diálogo supracitado, obtivemos mais do que uma simples resposta 

sobre o trabalho com grupos de alunos, tendo em vista que o professor nos mostra que muito 

da sua compreensão de prática, de aula, de aprendizagem, de escola, tem foco na disciplina, 

muitas vezes concebendo-a como um fim em si mesma. Desta maneira, qualquer atividade 

que fuja do que compreende ser essa disciplina, como uma atividade grupal que proporciona 

momentos de diálogo entre os alunos, parece ser vetada. Outro ponto que chama a atenção e 

esteve presente, tanto em seu discurso, quanto em sua prática, é a constante autoafirmação de 

sua autoridade, assim como a maneira que se refere aos alunos de comportamento mais 

“difícil”, utilizando-se da palavra “perdidos”, nos remetendo a uma possível desistência de 

sua parte no trabalho com os mesmos. Por fim, verificamos, ainda, no diálogo, que, mais uma 
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vez, Cláudio mostra indiferença para com as teorias educacionais que norteiam a prática 

docente, em geral.  

Ademais, durante nosso acompanhamento às aulas do professor, verificamos que 

ele raramente se entregava de maneira efetiva às atividades realizadas em sala de aula, por 

vezes, inclusive, ausentando-se da sala por duas ou três vezes, o que, certamente, tornava mais 

difícil para a turma, manter o foco nas atividades propostas para classe. Verificamos, também, 

pouquíssima sintonia entre a turma e o professor, além do fato de que, enquanto os alunos 

respondiam as atividades propostas, o docente passava as notas para o diário, ou corrigia 

provas, ou ficava em seu computador, ou falava-lhes do local onde estava, sem passar pelas 

mesas para realizar qualquer tipo de acompanhamento ou mediação mais de perto. Com base 

nisso, menos do que esperávamos pudemos observar das aulas em que estivemos presentes, 

uma vez que não havia muita atitude do professor, a não ser a falta de atitude, tendo em vista 

que o mesmo permanecia a maior parte do tempo sentado e distante da realidade ali da sala, 

apesar de ter convicção de que nada passava despercebido aos seus olhos, visto que quando as 

conversas começavam a aumentar, intervia com uma bronca, um sarcasmo, uma ameaça.  

É notório o fato de Cláudio ver a sala de aula apenas como lugar de ensino, mas 

não de aprendizagem, não concebendo esse rico espaço de atuação como local de troca de 

saberes entre aluno-aluno, tampouco entre aluno-professor, e não concordando, portanto, com 

a perspectiva de Freire (2011, p.25) de que “quem ensina, aprende ao ensinar”, tendo em vista 

que não demonstra ter humildade para acreditar que poderia aprender com seus alunos, nem 

mesmo que precisa melhorar sua prática.  

 Como o professor havia deixado claro desde o início das entrevistas, existe uma 

descrença (senão aversão) por parte dele em relação às teorias pedagógicas, o que pudemos 

confirmar em sua prática. Há, nesse sentido, uma pauperização dessa prática na medida em 

que suas ações ficam na margem de meras atitudes desvinculadas de um fazer pedagógico, 

sem, portanto, uma base teórica de apoio. Saviani (2007, apud Franco, 2012, p. 88) afirma 

que é preciso o profissional ultrapassar o nível do saber opinativo, a doxa, e alcançar um nível 

maior, o da episteme.  

O que observamos na prática de Cláudio nos remete a esse saber opinativo, na 

medida em que afirma já ter, por si só, sua própria didática, sua “própria pedagogia”70. Para 

ilustrar, podemos citar a maneira como o professor vê na disciplina o único mecanismo capaz 

de fazer funcionar qualquer processo em sua sala de aula, quiçá na escola, na vida em 

                                                           
70 Ver nas respostas do referido professor à entrevista, p. 78. 
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sociedade, todavia, concebendo-a apenas como imposição, o que é demonstrado, inclusive, na 

forma como a exige de seus alunos e como se refere a ela. Nesse sentido, toda sua prática 

parece ser cravada em seu próprio saber opinativo, descartando facilmente, ao que parece, 

todos os estudos já realizados por grandes teóricos que fundamentam a Ciência da Educação e 

não chegando, assim, a um conhecimento mais elaborado que, certamente, transformaria não 

só sua prática, mas a educação que seus alunos recebem por meio dela, e, por fim, a 

sociedade, da qual esses alunos são parte. 

 
 

4.2 Algumas considerações 
 
 

 Consideramos oportuno destacar alguns pontos após a totalidade do que foi 

conversado e observado, e antes de partir para as considerações finais.  

 Algo que julgamos positivo é o fato dos dois professores se utilizarem dos 

aprendizados que obtém nas formações pedagógicas de suas áreas de conhecimento, ocorridas 

a cada 15 dias, como mencionado anteriormente. Certamente, dentro dos objetivos de tais 

formações, seu intuito não é ser o único momento de estudo e de ideias para o planejamento 

individual do professor, como parece ser o caso de Cláudio, todavia, frente à grande demanda 

de atribuições desse profissional, é reconfortante ver que as formações são vistas como algo a 

somar, para além de mais uma obrigação docente.  

 Observamos, enquanto fator negativo que precisa ser revisto na escola, que os 

professores não têm acesso ao laudo dos alunos que frequentam o AEE, o que mostra uma 

lacuna entre os profissionais que fornecem o apoio especializado, entre a gestão escolar e 

entre os professores que recebem esses alunos em sala. Como exemplo, podemos citar o fato 

de que havia, na sala de Marcos, desde o início do ano letivo, uma aluna com laudo, cuja 

situação ainda não haviam lhe explicado formalmente. O docente não sabia nem mesmo a 

idade da aluna, tampouco a história e suas reais dificuldades. Essa falha na comunicação 

interna da escola se configura como um empecilho, cujo principal prejudicado é o aluno, uma 

vez que dificulta a real inclusão em sala de aula, na medida em que incluir é bem mais do que 

inserir, o que não é possível sem que o professor conheça as necessidades do aluno. 

 Apesar de tal situação não condizer com as concepções dos sujeitos entrevistados, 

principalmente os gestores, há sinais indicativos de que, em meio às cobranças avaliativas 

externas, o aluno com necessidades especiais, quando com laudo, seja apenas um mero 

ocupante de espaço, uma vez que é dispensado das avaliações, não contando, portanto, para a 

medição do rendimento da escola. Nesse sentido, observamos que parece ser insuficiente o 
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interesse dos professores e gestores frente à aprendizagem desse aluno “pós-diagnosticado”, 

se considerarmos que, se o mesmo não conta para os resultados, não há uma efetiva 

preocupação, ou um empenho, para que seu avanço cognitivo aconteça realmente. Nas 

palavras de Cláudio, ao falar das avaliações, esse aluno “nem flui, nem contribui”. Contudo, 

essa é uma questão mais ampla que não cabe aqui ser discutida em sua totalidade.  

 Um ponto interessante a ser elencado é o fato de que, muito embora não esteja 

entre nossos objetivos a comparação entre os modos de ser, pensar e trabalhar dos dois 

professores, tendo em vista que este não se trata de um estudo comparado, é impossível não 

fazer relações entre os discursos e as práticas dos dois e, mais do que isso, seria um 

empobrecimento da análise, uma vez que tanto pode ser refletido a partir de algumas 

diferenças tão evidentes. Frente a tal ponto de vista, ressaltamos que, ainda que os dois 

professores tenham se utilizado, em suas narrativas, do discurso que enaltece uma prática 

capaz de, efetivamente, educar o aluno numa perspectiva ampla, com vistas a uma mudança 

de pensamento e de postura, frente à sociedade, podendo, assim, torná-la mais plural, 

democrática, e ainda que ambos, cada um a sua maneira, tenha suas crenças em relação à 

função importante dessa educação para a sociedade, os conceitos que norteiam suas ideias 

sobre o que vem a ser uma prática docente nessa direção, pouco ou em nada se assemelham. 

 Compreendemos na fala do professor Marcos a dedicação e o sonho de uma 

educação diferenciada, ainda que isso soe como uma oposição não só ao Sistema no qual está 

inserido, mas aos próprios colegas de profissão que, parecendo já ter desistido do sonho que 

deveria ser comum, o constrangem dizendo-lhe que é vão tanto esforço e que a desistência é 

iminente. Com efeito, não é possível julgar tal pessimismo, na medida em que é tangível 

deparar-se com professores que beiram a exaustão, frente a tantos dissabores, descaminhos, 

desafios da profissão. 

 Cláudio, por sua vez, apresenta uma compreensão na qual quase tudo perpassa 

pela imposição da disciplina e de valores que, em seu entender, devem ser inculcados nos 

alunos desde cedo, enquanto se pode “moldá-los, doutriná-los”. Na perspectiva desta 

opinativa concepção, persiste a ideia de que, enquanto professor, é seu dever contribuir para 

essa doutrinação, palavra que tanto gosta, enfatiza, enaltece. Todavia, seus conceitos de 

disciplina e de valores são bastante peculiares e, se podemos assim dizer sem ter a intenção de 

fazer juízo de valor, são também, por vezes, antidemocráticos.  

 Outro ponto a ser ressaltado é quando tivemos acesso a provas das disciplinas de 

Matemática e de Geografia, elaboradas anteriormente a nossas visitas, pelo professor Marcos 

e pelo professor Claudio, respectivamente. Pudemos obsevar que a prova de Marcos tinha um 
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caráter interpretativo, contendo questões que instigavam o aluno a pensar, enquanto a prova 

elaborada por Claudio tinha características mais tradicionais, não atraentes ao aluno e 

exigindo respostas que não requeriam a necessidade de interpretação ou reflexão, mas de 

memorização (segundo suas palavras, em História e Geografia “não tem muito o que 

interpretar”).                                 

 Trata-se de um fato instigante uma vez que, uma prova da área de exatas, 

vulgarmente entendida como mera resolução de cálculos e memorização de fórmulas, quando 

bem elaborada e levando-se em consideração uma concepção educacional para além do 

tradicional, exige mais reflexão do aluno do que uma prova da área de Ciências Humanas. 

Recursos como uma charge, um mapa, um texto, podem compor a prova como efetivas 

estratégias para melhor avaliar a aprendizagem dos conteúdos pelo aluno, dependendo do 

quanto o professor se empenha ou não em sua elaboração. Conquanto, não podemos ignorar a 

situação da falta de recursos da escola, cujo acesso dos professores ao material de impressão 

para as provas estava, havia um tempo, limitado. Tal situação não justifica a elaboração de 

provas pouco ou nada interpretativas, mas atesta a situação complicada na qual o professor 

brasileiro se encontra, bem como a realidade da escola pública na qual trabalha. 

Fatos como este justificam o porquê de não termos feito exigências quanto ao 

conteúdo das aulas ou mesmo quanto a uma ou outra área do conhecimento, para a 

observação da prática dos sujeitos em sala de aula, uma vez que acreditamos ser nas atitudes e 

sutilezas que o saber-fazer do professor se mostra em sua essência. É por meio da observação 

de características dessa natureza que a prática nos interessa, sendo, na junção das pequenas 

atitudes docentes, que compreendemos como ocorre sua contribuição ou não para a formação 

do aluno na direção que julgamos necessária para uma melhoria, quiçá transformação social. 

 Asseveramos que, na ilusão de paradigmas que parecem ter resistido às mudanças 

do mundo em volta da escola, na cegueira de uma prática narcisista e, por isso, engessada, e 

na arrogância de um poder impregnado de autoritarismo e atrelado à ingenuidade de que 

medo equivale a respeito, é possível que o professor aja na direção oposta do que pretende, ou 

se diz pretender, promovendo, ainda que não queira ou perceba, uma involução no processo 

de aprendizagem do aluno, mesmo quando pensa estar fazendo o contrário.  

 Em vista disso, compreendemos que não basta um discurso pautado nas leis e um 

currículo preenchido com cursos e experiências diversificadas. É preciso querer, mas querer 

ativamente, e é preciso que esse querer se faça constante no momento pedagógico, ainda que 

o momento seja de revisão, de descanso, de ludicidade, de pós-avaliações, de dias de 

reposição de aulas. É preciso que a atividade que esse querer produz seja guiada por reflexão, 
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e que essa reflexão seja permeada de humildade, posto que é somente sendo humilde que o 

professor se permite saber que há sempre mais o que aprender, seja com a leitura de um 

teórico, com uma reunião de pais e mestres, com um momento de sala dialogando livremente 

com os alunos numa relação de cumplicidade e, por que não, de afetuosidade.   
 
 

4.3. Narrativas e práticas docentes: Em busca de uma síntese 
 

 

Através das narrativas dos professores, conhecemos suas trajetórias e suas 

concepções referentes tanto à profissão, quanto ao seu papel dentro da escola em que atuam, 

bem como, juntamente às observações em sala, sua prática, compreendendo os caminhos e as 

contradições desta, identificando contrassensos em suas ações. Por meio do diálogo que 

estabelecemos com os sujeitos e as visitas as suas aulas, conhecemos mais do que o que 

sabem ou pensam saber, as expressões do que são. Pudemos verificar, ainda, dentro de suas 

salas de aula, a relação de harmonia e incoerência, sensos e contrassensos entre o que narram 

e o que praticam. 

Em síntese, apesar dos dois professores compreenderem a importância de seus 

papéis, enquanto tais, para uma educação que possibilite o desenvolvimento da autonomia e 

da criticidade discente e, com isso, a mudança e melhoria da sociedade, no momento da 

prática em sala de aula, um deles se perde no trilhar desse caminho, à medida que mantém 

uma relação, por vezes, pouco dialógica com os alunos, dificultando o desenvolvimento de 

uma aprendizagem significativa na direção que aqui nos referimos.  

A relação que observamos entre discurso e prática nos mostra harmonia e 

incoerência quanto ao que, mais especificamente, o professor Cláudio pensa e faz em sala de 

aula, revelando certas contradições na medida em que há a crença numa educação escolar que 

seja fundamental para a vida, no que tange a valores, reconhecendo o espaço da escola como 

possibilidade para a aquisição destes, e a crença na importância dessa educação para a 

mudança da sociedade em que vivemos, mas não há a promoção do diálogo, a abertura ao 

debate, a discussão política de uma forma apartidária, ou a discussão e expressão de outros 

pontos de vista. Nesse sentido, afirmamos ser o professor, por um lado, coeso na prática, uma 

vez que profere um discurso firme sobre disciplina discente e autoridade docente e assim age 

em sala de aula, mas, por outro, contraditório, uma vez que pensa estar contribuindo 

positivamente para a melhoria da sociedade no quesito pluralidade, democracia, justiça social. 

É convicto de que mantém uma postura “bem sucedida” frente aos demais professores que, 

como dissera, “já perderam a moral”.  
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 O professor Marcos, por sua vez, mantém um discurso em harmonia com a 

prática, a qual realiza com base nas teorias pedagógicas que conheceu no percurso de sua 

formação e com base em suas vivências pessoais, bem como nas profissionais, anteriores à 

posse do concurso para professor da rede pública. Acredita na importância de sua atuação 

enquanto professor para a mudança social, a partir do que profere a seus alunos (grande parte 

destes sem maior apoio da família, tampouco do Sistema) e, mais do que isso, sente-se 

responsável por esses alunos, preocupando-se, ao fim de cada ano letivo, com a continuidade 

do trabalho que iniciara, quando os mesmos migrarem para outras escolas71. Verificamos que 

o professor tem, ainda, paixão, tem esperança, não aquela do verbo esperar, mas a do verbo 

esperançar, como assinala Paulo Freire (2011).  

 Apesar de não fazer parte de nossos objetivos analisar a relação do professor com 

os demais professores, podemos dizer que a prática de Marcos entra em conflito com o 

discurso que profere somente ao passo que demonstra amor pela profissão e valoriza o papel 

da educação escolar para a vida além da escola, enaltecendo o valor do grupo, do trabalho em 

equipe, mas, como observara seu coordenador pedagógico72, não compartilha seus saberes 

com seu próprio grupo de colegas, não busca uma prática de excelência num âmbito maior, 

não divide, na escola, suas experiências tanto quanto poderia.  

Frente a todas as situações aqui destacadas, conseguimos compreender (ponto 

central de nossos objetivos) a maneira como esses dois professores trabalham em sala, como 

trilham os caminhos (entre sensos e contrassensos) de suas práticas, com vistas a uma 

educação capaz de promover uma melhoria em nossa sociedade, de forma que venha a se 

tornar mais plural, a partir de sujeitos/alunos protagonistas, reflexivos, autônomos, solidários, 

democráticos.  

Compreendemos que Marcos, à revelia de todas as contradições que permeiam o 

ofício de professor, como algumas destacadas por Charlot (2013a), as quais são frutos de um 

Sistema falho (que, além de pouco contribuir com esse ofício, parece, por vezes, impor-lhe 

barreiras) e de uma sociedade inexorável em suas críticas, realiza sua prática de forma a 

contribuir de maneira significativa e positiva com uma educação que, gradativamente, 

proporciona a formação de alunos com pensar autônomo, autoconfiança, senso de justiça, 

criticidade e consciência de que podem e devem reivindicar o direito de expressar suas 
                                                           
71 A preocupação do professor, como nos foi relatada por ele em determinado momento da observação em sala 
de aula, deve-se, principalmente, ao fato dos alunos terem de ser transferidos para escolas vizinhas (tendo em 
vista que a escola em questão não contempla o Ensino Fundamental II) onde se depararão com um novo 
contexto, contendo alunos bem maiores e, frente a isso, o medo do risco de estarem em situação de 
vulnerabilidade, no convívio com esses alunos mais velhos. 
72 Ver nas respostas do coordenador à entrevista, na p. 32. 
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opiniões, ainda quando estas divirjam da maioria. Alunos que, apesar da pouca idade, são 

cônscios da realidade social a sua volta e da existência da possibilidade de mudá-la, em 

virtude da relação de troca, de boa afetividade e de diálogo proporcionada pelo professor, o 

qual afirma que “plantando determinadas sementes, a gente [professor] espera que, junto com 

a família e as políticas públicas, rendam aí um pouquinho de sucesso”.  

Compreendemos também que Cláudio, por sua vez, não atenta para questões 

fundamentais no momento de sua prática, o que a empobrece, consequentemente, atingindo a 

educação e limitando oportunidades de desenvolvimento. Admitimos que a questão vai bem 

além da necessidade de uma mudança da prática, na medida em que envolve a premência de 

uma mudança de paradigma pessoal. No que crê o professor? Acreditamos que um trabalho 

fundamentado com leituras de teóricos do ramo educacional e pedagógico, na medida do 

possível e dentro das possibilidades que sua formação lhe conferiu e/ou dentro de seu 

interesse em investir na profissão que escolhera para sua vida, lhe ajudaria no trabalho 

docente. E, nesse sentido, vale questionar se houve mesmo tal escolha ou o fato de ser 

professor, ainda que graduado e especializado, trata-se de um acomodamento enquanto sua 

sonhada aprovação em outro concurso não acontece, um ganha-pão que tem valido a pena 

frente à experiência salarial negativa em um outro estado, cujas condições são ainda mais 

sucateadas. Um trabalho, portanto, no qual o único contento do professor é o sustento que 

paga suas contas, mas que, ainda assim, não é realizado com a devida seriedade, posto que 

gasta as horas deste desenvolvendo atividades que pertencem a outro, em detrimento de uma 

prática satisfatória.  

 Sabemos que, na realidade das faculdades brasileiras, não raro deparamo-nos com 

profissionais muito bons em sua área de conhecimento, mas pouco ou nada preparados na área 

pedagógica, na didática, na prática, o que é compreensível, apesar de preocupante. Todavia, 

ao depararmo-nos com tal situação numa escola pública municipal, cujo requisito para tomar 

posse do cargo de professor do Ensino Fundamenta I é a formação em Pedagogia, é espantoso 

saber que há professores que não têm um apresto que dê subsídios às aulas que ministram aos 

alunos que, antes de mais nada, são crianças que necessitam de situações de aprendizagem 

ricas e diversificadas para aprenderem efetivamente. Tão, senão mais espantoso ainda, é saber 

(e ver) que tais professores depreciam as teorias pedagógicas que tiveram a oportunidade de 

conhecer durante a faculdade, mas não as assimilaram, seja porque não puderam, seja porque 

não quiseram (na medida em que, convictamente, as renegam).  

 Tal situação reflete a necessidade da Pedagogia enquanto base da prática docente 

para que esta possa ser pedagógica e, consequentemente, nos remete à preocupação de 
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Libâneo (apud Franco 2013) apresentada no capitulo 3, que também é nossa, referente à 

prática apenas como técnica, desprovida da fundamentação teórico-pedagógica. 

A dedicação do profissional da área da educação deve ir muito além de cursar 

uma faculdade e mesmo uma pós-graduação, ou de ser aprovado em provas de determinado 

concurso público (tendo em vista que, como muito discutido pelos pesquisadores da área de 

avaliação, pouco medem o conhecimento, tampouco, nessa perspectiva, as capacidades do 

profissional em sala de aula). Uma efetiva prática docente requer leitura, pesquisa, 

flexibilidade, criticidade, humildade, compreensão do que se pensa e mesmo do que se sente, 

como julgamos permitido por meio das narrativas. A partir dessa compreensão, dá-se o 

primeiro passo para a melhoria que, por mais que tanto se fale sobre, só o professor pode 

realmente fazer, uma vez que o mundo da sala de aula é outro, não sabido por quem não atua 

nele.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Diante do exposto, acima, na tentativa de uma síntese, acreditamos ter alcançado 

os objetivos desta pesquisa. Surgem, porém, na busca da compreensão a que nos propusemos, 

novas questões a serem discutidas e compreendidas que não cabem nos limites deste trabalho, 

nem, tampouco, se esgotariam em dois anos de mestrado.  

 Por hora, é cabível saber que, dentro da dinâmica social constantemente 

transformada (na qual se encontra a escola básica atual, como outrora mencionado, com suas 

novas exigências, seu novo tipo de aluno e suas novas atribuições docentes), muitos são os 

caminhos e as contradições da prática docente em sala de aula para uma educação que 

possibilite mudanças nos pensamentos e nas atitudes dos alunos e, com isso, a promoção de uma 

sociedade mais plural.  

Uma vez que muito da prática de um de nossos sujeitos se realiza tanto devido à 

falta de um conhecimento mais científico em sua área de atuação, quanto às experiências 

pessoais diversas por ele vividas durante seu percurso até se tornar professor, fomentar o 

debate acerca de questões como i) a dissociação entre teoria e prática, ii) a forma como ocorre 

a formação superior do profissional docente no Brasil, ou ainda iii) o processo de  formação 

da identidade desse profissional, parece-nos de ampla importância para a continuidade e a 

consolidação de pesquisas que visem a investigação e compreensão da prática docente.  

Não procuramos aqui identificar culpados. Não elegemos um ou outro professor, 

ou mesmo a gestão escolar, enquanto responsáveis únicos pelo sucesso ou insucesso na 

aprendizagem do aluno, ou no desenvolvimento pessoal e social deste, ou no bom andamento 

da sociedade que recebe esse aluno. Reconhecemos a teia de relações na qual se insere a 

educação e entendemos, portanto, que por trás de toda prática há muito mais do que as 

crenças do professor, sua boa vontade, dedicação ou a falta desta; há mais do que sua história 

pessoal, as exigências e o apoio, ou não, da gestão, do Sistema educacional; há um processo 

de formação universitária e, neste, há, antes, a formação que os professores dos futuros 

professores receberam e recebem; há a desvalorização social e governamental, o cansaço de 

ser malvisto, a desesperança na mudança. Existem, como nós, os que sonham e lutam, mas 

também, como tantos, os que cansam diariamente e se perguntam se vale a pena o sonho. 

Tudo isso nos remete a novos temas de pesquisas, como os supramencionados, uma vez que a 

teia é grande e os desafios se mostram constantes.  

Nesse sentido, as categorias aqui abordadas nos mostram que essa teia, pela qual 

estão ligadas entre si, além de ampla, é complexa e que isso, positivamente ou não, está 
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relacionado à construção social, uma vez que a sociedade se constitui pelos sujeitos sociais e, 

nesse sentido, pelos alunos.  

As narrativas dos professores nos mostraram a verdadeira face de seus ideais e 

seus sentimentos em relação a ser professor; a ter sob sua responsabilidade, enquanto 

autoridade em sala de aula, alunos/crianças que são partes de uma realidade sócio-econômica-

cultural precária; a ter consciência e expectativas, ou não, quanto ao tipo de sujeito que 

querem e devem formar e, com isso, à sociedade que acreditam, ou não, ajudar a construir, 

por meio de sua prática diária. As práticas, por sua vez, nos mostraram a efetivação ou não 

desses pensamentos e do discurso proferido durante as 12 horas de diálogos proporcionadas 

no decorrer da pesquisa. Mostraram-nos, mais ainda, a verdadeira essência que os professores 

carregam dentro de si enquanto pessoas e profissionais que, por sequer terem tempo ou hábito 

de refletirem sobre suas ações docentes, nem sabiam que estas costumam, por vezes, ser 

contraditórias, no dia a dia. Na teia a que nos referimos, a formação que o docente 

proporciona a seus alunos profere, por meio dessa prática (permeada não só pelas ações, mas 

pelos olhares, a forma de se dirigir a eles, o tom utilizado, as palavras, o cuidado em não 

expor, o vínculo afetivo) a possibilidade de serem sujeitos pensantes, críticos, ativos.  

Ser professor que compreenda a gravidade e a importância de seu trabalho para a 

formação de seus alunos enquanto cidadãos críticos e capazes de tornar a sociedade um lugar 

mais passível de se viver, desde os quesitos mais básicos (como ser amigo, ser atento às 

necessidades do outro, às palavras que profere, à valorização e ao cuidado do meio ambiente, 

ao respeito com o próximo) aos mais complexos (como votar consciente, manifestar-se em 

favor de seus direitos, cumprir seus deveres, conhecer sua historia, informar-se de maneira a 

não se deixar alienar, questionar, criticar, discordar quando necessário, sugerir), é um ato 

revolucionário.  

Educar, na perspectiva que aqui dizemos (contrariando não só Sistema, ou colegas 

de profissão desacreditados, ou ainda a família do aluno quando inerte à parte que lhe cabe, 

mas contrariando a si mesmo, quando esmorecido frente a tantas dificuldades) é raro, mas 

transformador. É ser parte da esperança por meio de uma prática capaz de transpor os muros 

da escola, compreendendo, na perspectiva de Paulo Freire, a educação como “uma forma de 

intervenção no mundo” (FREIRE, 2011, p. 96). 

Nessa direção, se o professor percebe o sentido e a importância dessa prática e, 

mais ainda, valoriza esse sentido, concebendo-a como instrumento de mudança, a teia da qual 

acima falamos se fortalece e se torna inquebrável, e a sociedade que sonhamos se mostra 

possível e se torna, aos poucos, real.  
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTAS APLICADAS À GESTÃO ESCOLAR 
 

 
¾ ROTEIRO DE ENTREVISTA DIRECIONADA AO DIRETOR: 

 
1)   Qual seu nome, idade, naturalidade e formação acadêmica (contendo a instituição e o 

ano de formação)?  

2) Fale um pouco de sua trajetória profissional e suas concepções enquanto profissional 

da educação. 

3) Fale um pouco sobre a relação que se estabelece entre esta escola e a comunidade na 

qual se insere, de forma geral. 

4) Quais suas considerações acerca da instituição escolar atual, de maneira geral? E dessa 

escola, especificamente? 

5) Fale um pouco sobre o trabalho gestor na rede pública de ensino de Fortaleza-Ceará, 

contemplando suas principais dificuldades. 

6) Quais as suas considerações acerca da postura e da prática dos dois professores 

sujeitos desta pesquisa? Fale sobre a relação entre a gestão e estes professores. 

7) Fale sobre a educação que esta escola busca promover, considerando a realidade da 

sociedade atual. 

8) Há alguma consideração que você queira fazer que não foi contemplada nas perguntas 

acima? Se sim, qual ou quais? 

 

¾ ROTEIRO DE ENTREVISTA DIRECIONADA AO COORDENADOR 

PEDAGÓGICO: 
 

 

1) Qual seu nome, idade, naturalidade e formação acadêmica (contendo a instituição e o 

ano de formação)?  

2) Fale um pouco de sua trajetória profissional e suas concepções enquanto profissional 

da educação. 

3) Fale sobre a relação professor-gestão no âmbito da escola pública, tomando por base, 

em especial, os professores sujeitos desta pesquisa. 
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4) Quais as suas considerações acerca da postura e da prática dos dois professores 

sujeitos desta pesquisa? Enquanto gestor diretamente ligado ao trabalho dos 

professores do Ensino Fundamental I em sala de aula, o que julga ser necessário 

mudar nas práticas que observa? 

5) Qual sua postura frente a situações de conflito envolvendo o professor e os alunos?  

6) Em sua concepção, qual seria papel da escola atual e o que você julga mais urgente 

mudar na realidade dessa escola atual? 

7) Quais as suas considerações sobre a disciplina? 

8) Há alguma consideração que você queira fazer que não foi contemplada nas perguntas 

acima? Se sim, qual ou quais? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADA AOS DOCENTES 
 

 

¾ PRIMEIRA PARTE DA ENTREVISTA: 

 
 

1) Qual seu nome, idade, naturalidade e formação acadêmica (contendo a instituição e o 

ano de formação)?  

2) Fale um pouco sobre sua experiência escolar, contemplando sua trajetória para chegar 

à Universidade e o que o motivou a escolher o Magistério; 

3) Quando aluno da escola básica, que leitura fazia da profissão docente? E quando aluno 

da graduação? 
 

4) Qual seu percurso profissional até chegar ao trabalho atual?/ Como se deu o início da 

sua experiência docente?  
 

5) Você considera que sua formação universitária foi suficiente para iniciar a atuação em 

sala de aula? Quais as maiores dificuldades que enfrentou? 

 
¾ SEGUNDA PARTE DA ENTREVISTA:  

 

6) Com quais áreas de ensino/disciplinas você mais se identifica na docência? Você está 

atuando nelas?/ Para você, qual a importância destas na vida do aluno/do jovem? 
 

7) Diante do contexto contemporâneo (sociedade da tecnologia, do conhecimento e da 

informação) a escola recebe um novo tipo de aluno. Quais as suas percepções acerca 

desse novo aluno que chega à escola nos dias atuais e como você analisa a relação 

desse aluno do ensino fundamental com a sala de aula/com o saber? 
 

8) O que você acha que os alunos pensam sobre a figura que o professor representa e seu 

papel nos dias de hoje?  
 

9) O que você considera uma boa aula/ boa prática? E que características você considera 

que um bom professor deve ter?  

10)  O que você mudaria na escola em que trabalha e/ou em sua prática docente? E o que 

mudaria na instituição escolar atual, de forma geral? Por quê? 



126 

 

11)  Quais suas considerações acerca dos aprendizados que os alunos adquirem em sala de 

aula para a cidadania/ a vida em sociedade? 

12)  O que você considera ser “papel da escola”? E quais as suas considerações acerca da 

relação escola e sociedade/escola e uma nova sociedade? 
 

13)  Como é a relação professor-aluno entre você e sua turma?  
 

14)  Fale um pouco sobre suas satisfações e insatisfações com a profissão docente e como 

estas afetam positivamente e/ou negativamente sua prática em sala; 
 

15)  Você faz uso das teorias que estudou durante a graduação? Se sim, qual mais norteia 

sua prática? 
 

16)  Que práticas e recursos você costuma utilizar em sala de aula?  

 

17) Há alguma consideração que você queira fazer que não foi contemplada nas perguntas 

acima? Se sim, qual ou quais? 
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APÊNDICE C - SITUAÇÕES-PROBLEMAS APRESENTADAS AOS DOCENTES 
 
 

 

Situação hipotética 1: Durante o intervalo das aulas, há uma discussão entre um aluno seu e 

um aluno de outra turma, com necessidades especiais. Na referida discussão é evidente, por 

parte de seu aluno, certo preconceito referente à deficiência do colega. Ainda que não tenha 

presenciado, por intermédio de outrém, você fica sabendo do ocorrido. Posteriormente, na 

sala de aula, você toma alguma atitude referente ao caso? Se sim, qual e por quê? 

 

Situação hipotética 3: Um de seus alunos mais estudiosos, apesar de não ter o hábito de 

infringir as regras da sala, colou na prova. Qual sua postura frente ao caso? 

 

 

Situação hipotética 5: Você percebe que um de seus alunos vem sofrendo bullyng por parte 

dos colegas que o ‘taxam’ de homossexual. Depois de tentar saber mais sobre o assunto, você 

descobre que na própria família o garoto também sofre agressões verbais devido à sua 

possível condição, logo, contar com o apoio da família nesta situação não funciona. Que 

atitude você toma? 

Situação hipotética 2: É definida (imposta) pela direção uma nova regra que nenhum dos 

alunos concorda e que você, inclusive, acha desnecessária e/ou exagerada. Frente ao 

descontentamento dos alunos, que atitude você toma? 

Situação hipotética 4: Um de seus alunos, fervorosamente religioso, perdeu um parente 

próximo e pede para que você, figura que ele muito respeita e admira, faça uma oração com 

toda a turma reunida, por acreditar que isso o ajudará, de alguma forma. Inicia-se, antes de sua 

resposta, uma discussão na qual um dos alunos diz que não participará, pois é ateu, outro 

também se nega porque a oração solicitada não faz parte de sua religião, outro, por ter uma 

visão diferente da morte, outro desdenhou do pedido da colega... Como você reage?  
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Situação hipotética 6: A aula é de História. Em dado momento, surge o assunto ‘Ditadura 

Militar’ e, com base nos comentários da mídia atual, o contexto político brasileiro do 

momento é citado. Um aluno posiciona-se contra a ideia de um regime ditatorial, outro, a 

favor, porém, por suas justificativas, você percebe que as opiniões ali expressas são, em boa 

parte, frutos das opiniões que ouvem em casa, sem maiores fundamentações. Qual sua postura 

didática frente a tal situação? 
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ANEXO A - MATERIAL CONFECCIONADO E UTILIZADO PELO PROFESSOR 
MARCOS 

 
¾ SITUAÇÕES CONFLITUOSAS 
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¾ QUADROS AVALIATIVOS 

 
9 Quadro de estrelas 

 
 

 

9 Quadro de valores 

 


