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RESUMO 

 

 

BARBOSA, Sílvia Maria C. Etnometodologia e Multerreferencialidade: a formação do 

professor dos anos iniciais do ensino fundamental sob duas perspectivas. São 

Bernardo do Campo: UMESP, p. 122, 2006. 

O estudo discute o Curso de Pedagogia do Programa Especial de Formação 

Profissional para Professores de Educação Básica – PROFORMAÇÃO, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN. Assumo a hipótese de que, 

ao ser pensado e vivido, este não leva em conta a vida dos professores, com seus: 

conceitos, normas, conhecimentos e concepções de mundo, e precisa ser pensado 

de forma complexa. À luz da etnometodologia de Coulon (1995) e da abordagem 

multirreferencial de Ardoino, Barbosa, Macedo (1998, 2000), pretendo contribuir para 

a compreensão da formação do professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

a partir da leitura da realidade do professor e de sua formação, com a perspectiva de 

contribuir com as discussões referidas ao curso, para que esse se torne mais 

adequado à realidade dos professores de Ensino Fundamental. Trata-se de um 

estudo de natureza etnometodológica, com aspectos da pesquisa-ação (Barbier, 

1977), tendo como coadjuvantes três alunas-professoras que estudaram no curso 

durante o período de 2001 a 2004. A leitura minuciosa dos ‘dados’ fez com que eu 

percebesse que a hipótese formulada não condiz com o momento atual da pesquisa, 

claro que o estudo ora realizado não tem como objetivo comprovar ou não a 

hipótese. Até porque numa pesquisa edificada a partir da etnometodologia-

multerreferencialidade, a ‘hipótese’ perde totalmente o sentido, já que busco 

compreender e demonstrar o que se passa no curso em estudo. Vários fatores 

ocasionaram o diferencial da turma, como: todos os professores-formadores eram 

dos quadros efetivos da UERN; professores-formadores com experiência em 

pesquisa; três professoras-formadoras estiveram do início ao fim do curso.  

Unitermos: Etnometodologia, Multirreferencialidade, Curso de Pedagogia, 

PROFORMAÇÃO, formação de professor. 
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                                                   ABSTRACT 
 

 

 

BARBOSA, Sílvia Maria C. Ethnomethodology and multireferrentiality: the teachers 

qualification in the early years of elementary education under two perspectives. São 

Bernardo do Campo: UMESP, p. 122, 2006. This study discusses the Curso de 

Pedagogia do Programa Especial de Formação Profissional para Professores de 

Educação Básica – PROFORMAÇÃO (Pedagogy Course of the Special Professional 

Program for Teachers of Elementary Education) of Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte/UERN. I take the hypothesis that when they think of this Special 

Program and of the way it is put into practice, they do not take into account teachers’ 

lives with their concepts, rules, knowledges and world conceptions, which must be 

considered in a complex way. Both In the view of ethnomethodology by Couton 

(1995) and of the multireferential approach by Ardoino, Barbosa, Macedo (1998 – 

2000), I intend to shed new light on this process of teachers qualification in the early 

years of Elementary Education.  This is a study with ethnomethodological nature 

aiming at research-action aspects (Barbie, 1977), having as co-workers three 

student-teachers who took part in this Special Program from 2001 to 2004. A careful 

reading of the ”data” enabled us to note that the previous hypothesis does not match 

the present moment in which the research is being carried out. It is clear that the 

study now in development does not aim at confirming or denying the hypothesis. 

Since a research based n multireferrenciality-ethnomethodology groundins, the 

hypothesis loses its meaning completely since I aim at understanding and 

demomstrating what is happening in the study under analysis.Several factors caused 

the differential of the groups: All the teachers who taught in the program of the 

PROFORMAÇÃO belonged to the professorial-staff of UERN along with three other 

professors with experience in research. Three of these professors took part in the 

complete course. 

Keywords: Ethnomethodology, Multireferrentiality, Pedagogy Course, 

PROFORMAÇÂO, Teacher Qualification. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A crise paradigmática das Ciências Sociais e Humanas advém da 

incompatibilidade entre as verdades absolutas e o avanço tecnológico científico da 

sociedade contemporânea. As verdades defendidas pelos positivistas já não são 

capazes de responder à complexidade do mundo atual. As ciências cartesiana e 

positivista afirmavam que as descobertas não poderiam ser refutadas, seriam 

verdades absolutas e acabadas. Hoje, esses pressupostos já não respondem mais 

às inquietações, às turbulências e incertezas, principalmente no que se refere às 

ciências sociais, que vêm se firmando ao longo do tempo com “estatuto 

epistemológico e metodológico próprio, com base na especificidade do ser humano 

e sua distinção polar em relação à natureza.” (Santos, 2004, p. 34) 

Não se pode negar que no século XX, que findou recentemente, produziram-

se avanços significativos em todas as áreas do conhecimento científico e técnico, 

com descobertas fabulosas que trouxeram benefícios à humanidade, como o 

tratamento para inúmeros tipos de doenças e a descoberta de aparelhos que vêm 

possibilitando uma maior ampliação dos recursos tecnológicos em prol da 

humanidade. Mas, mesmo com todos esses avanços, também se produziu nova 

cegueira para os problemas globais, fundamentais e complexos (Morin, 2000). Esse 

teórico da complexidade adverte que tal cegueira vem gerando inúmeros erros e 

ilusões por parte dos cientistas, técnicos e especialistas, que desconhecem os 

princípios do conhecimento pertinente e adotam o princípio do conhecimento que 

aposta na fragmentação do conhecimento.  

Hoje, as ciências naturais e sociais buscam respostas nos enfoques teórico-

metodológicos que refletem a realidade e as contradições a elas inerentes. 

Procuram compreender a realidade do homem e afirmam que este é um sujeito 

ativo, produtivo, transformador da realidade, que se constrói e reconstrói 

constantemente na relação interativa entre sujeito-sujeito, sujeito-mundo, numa 

concepção de sujeito histórico, político, social e cultural, tendo sempre um sentido 

de incompletude e incertezas.  
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Diante dessa concepção surge a necessidade de se repensar todas as 

profissões que estão disputando o mercado de trabalho e, aqui, dou ênfase a todos 

os envolvidos com o processo educacional: professores, diretores, supervisores e 

funcionários em geral, que precisam ter uma atuação participativa, que priorize a 

busca de uma ação integradora, globalizante, tendo como base os conhecimentos 

empíricos, científicos e, por que não dizer, alguns conhecimentos técnicos, 

propiciando, assim, a interação nas decisões e operacionalização do trabalho 

pedagógico.  

Nessa perspectiva, pensar no professor que atenda às exigências da 

sociedade contemporânea é pensar num profissional competente tanto técnico-

científico quanto politicamente, capaz de viabilizar propostas inovadoras visando 

preparar autores-cidadãos1 que lutem por uma sociedade justa e humanitária, que 

saiba conduzir, orientar as potencialidades do desenvolvimento dos sujeitos sem 

excluí-los. 

Preocupados com a melhoria da qualidade da educação e, 

conseqüentemente, com a formação do professor, vários países do primeiro mundo, 

França, Espanha, Portugal, entre outros, reformularam seus cursos de licenciaturas, 

tendo em vista melhorar a preparação deste profissional para atuar no ensino. 

Também investiram na valorização da carreira do magistério, expressando, assim, a 

preocupação com um sistema de ensino que corresponda às exigências da 

sociedade do conhecimento e no qual o professor seja um dos agentes privilegiados 

das mudanças desse sistema.  

No Brasil, foram adotadas políticas públicas para esse setor da sociedade, 

ditas “inovadoras”, com o objetivo de promover a capacitação dos professores e, 

conseqüentemente, a melhoria do ensino público.sA questão da formação docente, 

ora veiculada; o papel e a qualidade da educação escolar e a valorização 

profissional do magistério ganharam maior destaque e relevância após implantação 

do projeto de reforma da educação nacional, através da promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9394/96 e da Lei do FUNDEF Nº 

9.424/96 que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério, determinando sua implantação 

automática a partir de primeiro de janeiro de 1998 e estabelecendo que será 

composto por 15% dos recursos provenientes da parcela estadual e municipal do 

ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de 
                                                           
1 Esta definição está no capítulo primeiro. 
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transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação), do FPE (Fundo de 

participação dos Estados), do FPM (Fundo de participação dos Municípios) e da 

parcela estadual do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). 

A partir de então foram criados: Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN; 

Parâmetros em Ação; Programa de Formação de Professores de Alfabetizadores – 

PROFA; Programa Especial de Formação para Educação Básica – 

PROFORMAÇÃO e outros programas tendo em vista a formação de professores, 

principalmente dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Recentemente, o Conselho 

Nacional de Educação através da Resolução CNP/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura, definindo princípios, condições de ensino e de 

aprendizagem, procedimentos de planejamento e avaliação.  

Deste modo, novas perspectivas e possibilidades vêm viabilizando 

discussões, debates em torno da melhoria na formação do professor dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, sob a égide de que a formação inicial e continuada 

destes professores deve ser a prioridade número um das políticas educacionais, já 

que este ensino é a base de toda a educação escolar e, portanto, a preparação 

deste profissional deve estar voltada para uma visão mais ampla do que seja ensinar 

e aprender.  

Baseada nas discussões oficiais da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB, e nos desdobramentos advindos do Artigo 62 referentes à formação 

do professor, a UERN criou o seu Programa Especial de Formação Profissional para 

Professores de Educação Básica - PROFORMAÇÃO, com características bem 

diferenciadas do implantado nacionalmente. Com atividades presenciais: disciplinas, 

seminários, ministradas por professores da própria IES e da comunidade e com 

atividades vivenciais: estudos, projetos, pesquisas no âmbito da realidade do aluno-

professor, como complemento da carga horária das horas presenciais, tendo como 

coordenador o professor ministrante de cada disciplina. Esse programa tem o 

objetivo de atender à demanda do professor que estava na rede pública e privada do 

Estado do Rio Grande do Norte – RN, mas não era graduado, outra característica 

que não condiz com o implantado nacionalmente, já que este acontece à distância e 

atende ao professor leigo, aquele que não tem o ensino médio. E o 

PROFORMAÇÃO da UERN é presencial e destina-se à formação superior do 

professor do ensino básico. 
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Assim, em face do imenso contingente de professores a formar, e na 

indicação do seu art. 62, ressalta que a modalidade de formação de professores 

para séries iniciais e educação infantil deve ser em nível superior. E atentando ao 

chamamento instituído pelo art. 87, a respeito da “Década da Educação”, enfatiza 

que “somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou 

formados por treinamento em serviço”, ou seja, em dezembro de 2006, todo 

professor que está atuando neste nível deve estar graduado. A partir daí, significava 

dizer que toda a formação mínima exigida para a atuação docente seria de nível 

superior. Para Medeiros (2006, p. 4), “as políticas educacionais assumem as 

diretrizes traçadas pela nova ordem social, tendo o neoliberalismo, a globalização e 

a reestruturação produtiva como termômetro para implantação das políticas de 

formação de professores.” 

Atendendo às políticas encetadas pelo governo federal, no ano de 1999.2, o 

Curso de Pedagogia - PROFORMAÇÃO foi o primeiro a ser ofertado, na UERN, haja 

vista a necessidade urgente de capacitar o professor ou professora em serviço, que 

atuava há algum tempo nos anos iniciais do Ensino Fundamental e não tinha a 

formação necessária, conforme exigência da LDB 9.394/96 e do Plano Decenal de 

Educação, que implantou a década da educação, estabelecendo aos estados e 

municípios investimentos na formação dos professores leigos, de forma a superar o 

problema da falta de formação média até o término do ano de 2001. Tanto a LDB 

(1996) quanto o Plano Nacional de Educação – PNE (2001) propõem que, no prazo 

de 10 anos, os professores do Ensino Fundamental tenham formação superior 

completa, já que era, e é, preocupante a falta de preparação desse profissional. 

Essa nova “década” se constituiu num alívio para os municípios do Brasil que não 

estavam dando conta dessa formação superior em serviço, porque, segundo alguns 

prefeitos, faltavam recursos para atender a essa demanda. 

A formação em serviço, segundo Medeiros (2006), consiste em mais um 

arranjo das políticas educacionais em vigor para responder aos organismos 

internacionais quanto à necessidade de formação de nível superior dos professores 

atuantes na educação básica, é mais uma forma de remendar as profundas 

distorções históricas acumuladas ao longo dos anos na educação brasileira. 

Conforme dados do senso de 1997, metade dos professores da Educação 

Básica (53,49%) não possuíam curso superior completo, constituindo-se um 

universo de 820 mil professores que precisam completar seus estudos a fim de 

permanecerem no exercício do magistério. “Para se ter uma idéia da magnitude do 
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esforço demandado, basta considerar que, para atingir a meta estabelecida pela 

LDB, deverão ser formados a cada ano cerca de 100 mil professores no nível 

superior, durante a próxima década.” (INEP,  notícias 16/08/1998) 

Nessa perspectiva, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN assume a responsabilidade de ofertar cursos de Licenciaturas plenas em 

diversas áreas, através do PROFORMAÇÃO, cujo objetivo encontra-se no Projeto 

Pedagógico do Curso de Pedagogia – Habilitação Magistério dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental,  aprovado no ano de 2002, pelo Conselho Estadual do Ensino 

– C.E.E. :  

(...) formar professores através de uma metodologia 
alternativa e até revolucionária em formação docente, 
utilizando uma qualificação em serviço, mantendo durante o 
processo da oferta dos cursos uma relação permanente 
com a prática docente, utilizando o espaço da escola como 
universo investigativo, proporcionando a fundamentação e a 
reflexão de novas posturas, para o redimensionamento da 
prática escolar. (PPCP, 2002, p. 8) 

  
Com o meu ingresso, em 1995, como professora da Faculdade de Educação 

da UERN, participei das discussões, ajustes e reajustes curriculares do Curso de 

Pedagogia, que possibilitaram a construção do meu objeto, que nasceu, 

efetivamente, no ano de 1999, com a minha participação nas discussões para a 

elaboração do Programa Especial de Formação Profissional para Professores de 

Educação Básica- PROFORMAÇÃO, e, como professora, no seu primeiro curso 

ofertado: o de Pedagogia. Tal curso vem possibilitando uma visão mais ampla das 

dificuldades do ensino e aprendizagem dos anos iniciais do Ensino Fundamental, já 

que passei a acompanhar, de forma sistemática, os professores no seu contexto 

pedagógico, ou seja, universidade e escola.  

A partir deste acompanhamento aos alunos-professores acima citados, as 

minhas inquietações foram se acentuando em relação ao processo de formação e 

hoje, mais sedimentada teoricamente, elaborei o projeto de pesquisa para estudar e 

compreender como o Curso de Pedagogia do Programa Especial de Formação 

Profissional para Professores de Educação Básica – PROFORMAÇÃO, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN vem sendo trabalhado no 

âmbito dessa instituição educacional. Assumo a hipótese de que esse curso, ao ser 

pensado e vivido, não tem levado em conta a vida dos professores, com seus 

valores, suas normas, seus conhecimentos e concepções de mundo, e precisa, 

principalmente, ser pensado de forma complexa, atendendo às diversidades 

epistemológicas da contemporaneidade. 
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Atualmente, o grande desafio do mundo, segundo Morin (2000), é pensar a 

complexidade sem a fragmentação do pensamento científico clássico, ou seja, a 

ordem, a separabilidade, a razão. Fica evidente que, para compreender esse 

desafio, uma só teoria não pode dar conta da complexidade existente no olhar do 

pesquisador a respeito do seu objeto de estudo, já que sujeito e objeto apresentam-

se imbricados. É necessário lançar ‘mãos’ de um olhar plural, de uma escuta 

sensível, uma abordagem multirreferencial dos acontecimentos, das situações e das 

práticas individuais e sociais. (Ardoino, Barbier, 1993) 

Ardoino, 1998, assume plenamente a hipótese da complexidade da realidade 

a respeito da qual se questiona, e a abordagem multirreferencial propõe-se a uma 

leitura plural de seus objetos (práticos ou teóricos), sob diferentes pontos de vista, 

que implicam tanto em visões específicas quanto em linguagens apropriadas às 

descrições exigidas, em função de sistemas de referência distintos, considerados, 

reconhecidos explicitamente como não redutíveis uns aos outros, heterogêneos.  

Nessa perspectiva, analiso o Curso de Pedagogia do PROFORMAÇÃO do 

Pólo de Mossoró/RN à luz da etnometodologia e da abordagem multirreferencial, 

objetivando contribuir para a compreensão da formação do professor dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental a partir da leitura da realidade do professor e de sua 

formação, com a perspectiva de contribuir para que o Curso de Pedagogia – 

PROFORMAÇÃO, seja mais adequado à realidade dos professores de Ensino 

Fundamental. 

Segundo Gatti, (1997), falta uma discussão entre os professores que 

lecionam nessa licenciatura, os professores que provêm da comunidade e os 

dirigentes dos programas, já que muitos pensam ser mais uma capacitação, sem 

levar em conta o cunho científico do ensino superior. Um ponto relevante a 

considerar é a questão de quem educa o educador. Para essa pesquisadora, muitos 

professores que lecionam nos cursos de licenciatura e pedagogia são inexperientes 

quanto ao Ensino Fundamental e desconhecem as condições concretas de 

funcionamento das redes de ensino e do alunado. 

 Com esta preocupação, comecei a compreender melhor que não se pode 

homogeneizar as dificuldades inerentes ao processo ensino-aprendizagem. Assumo 

a hipótese da complexidade, da etnometodologia e da abordagem multirreferencial, 

que reconhecem a existência da heterogeneidade e da subjetividade no campo das 

ciências humanas e da sociedade. Sendo esse um processo complexo, dialético, 

exige que o educador seja um sujeito autônomo que precisa aprender a se autorizar, 
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ser autor do seu próprio fazer pedagógico, e não um mero reprodutor de propostas 

implantadas de cima para baixo, sem nenhuma visão sobre o entrelaçamento dos 

problemas advindos da sociedade, educação e formação do educador, sobretudo a 

partir do pensamento da complexidade. Para Morin (2000, p.192), esse tipo de 

pensamento não se aprende como uma metodologia. É uma maneira de ver o 

mundo, de pensá-lo, de se repensar a si próprio.   

Vale destacar que, para analisar as políticas de formação de professores via 

Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO da UERN, eu não poderia esquecer das 

lutas dos vários movimentos dos educadores no Brasil, como Associação Nacional 

pela Formação dos Profissionais da Educação – ANFOPE e Associação Nacional 

dos Profissionais de Administradores e Educadores – ANPAE, que estão sempre 

empenhados em discutir a formação político-pedagógica em conexão com as 

unidades de ensino voltadas para a formação superior, questão essa discutida no 

corpo deste trabalho. 

 

Percurso Metodológico da Pesquisa 

  

O processo da pesquisa desenvolveu-se no Curso de Pedagogia - Programa 

Especial de Formação Profissional para Professores de Educação Básica – 

PROFORMAÇÃO, no período de 2002 a 2006. Mas, como foi dito anteriormente, a 

partir do ano de 1999 comecei a lecionar nesse programa e, paralelamente, a 

discutir sobre a problemática da formação em exercício do magistério. Penso que, a 

partir de então, iniciei a minha pesquisa, não oficialmente, mas através das 

conversas com os alunos-professores; relatos das histórias de vida, das suas 

dificuldades; leitura e orientação dos seus trabalhos. Tudo isso aguçou minha 

inquietude, no sentido de conhecer mais sobre os contextos vividos por esses 

professores que tinham se tornado alunos universitários, pela exigência da nova 

ordem mundial reforçada na LDB 9.394/96. 

Essa preocupação não foi apenas minha, mas de um grupo de quatro 

professoras que fizeram parte do primeiro momento da investigação, entrevistando e 

observando 35 alunos-professores do Curso de Pedagogia. Esse momento foi 

coletivo, com a participação de: Antônia Batista Marques, Hostina Maria Nascimento 

Ferreira, Maria das Neves Gurgel de Castro (aposentada) e Sílvia Maria Costa 

Barbosa, professoras da Faculdade de Educação - UERN. Para realizarmos a 

caracterização inicial, como chamamos naquele período, elaboramos, coletivamente, 
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um questionário aberto, roteiro da entrevista semi-estruturada e como iríamos 

observar.  

As turmas que lecionávamos eram diferentes, mas, quando sentávamos para 

estudar, preparar as aulas, ou mesmo nos intervalos das aulas, durante o cafezinho, 

começavam as discussões acerca do curso, das dificuldades dos alunos-

professores, e se realmente valeria a pena tanto esforço, sacrifício, renúncia, por 

parte deles e nossa, pois as aulas aconteciam nas férias, feriados e aos sábados, 

durante três anos. E foi isso o que mais nos inquietou, surgindo, assim, dúvidas a 

respeito da formação no exercício do magistério, elaborada a partir das diretrizes 

das políticas públicas vigentes no país.  

Ampliando as discussões, a partir do ano de 2002 fomos construindo, eu e o 

grupo já citado, os projetos de pesquisa, com quatro objetos diferentes: O discurso 

do professor sobre sua prática; A política de formação de professores para os 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental; A mediação de atividades da 

aprendizagem; Desenvolvimento da consciência  estratégica do professor. Mas, ao 

mesmo tempo, todos esses objetos eram interconectados, com uma preocupação 

maior: a formação do professor. Para tanto, fez-se necessário conhecermos mais de 

perto a vivência destes alunos-professores, a fim de possibilitar um maior 

conhecimento dessa realidade. 

Em 2002, havia um universo de 225 alunos-professores que lecionavam nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Destes, foram selecionados 35, como já citei, 

com os quais aplicamos o questionário aberto, realizamos entrevista e observações 

participantes da prática pedagógica. O meu objetivo era compreender até que ponto 

as políticas públicas vêm contribuindo através das suas leis, das suas propostas e 

dos seus programas para uma melhoria da educação brasileira e, 

conseqüentemente, da prática desses professores. 

Durante um ano letivo, visitamos e observamos o aluno-professor, três vezes, 

na sua sala de aula nos seguintes municípios que compõem o Pólo de Mossoró - 

RN: Apodi, Areia Branca, Baraúna, Grossos, Mossoró, Serra do Mel e Upanema. 

Apenas três municípios ficaram de fora: Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado 

e Tibau, por não termos ajuda financeira para cobrir todas as cidades. 

À medida em que passamos a observar, entrevistar e conversar individual e 

coletivamente durante as nossas aulas com os alunos-professores, fomos 

compreendendo que nossas intervenções teriam que ser coletivas, já que alguns 

problemas eram quase comuns ao grupo como um todo, apesar de percebermos a 
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sua heterogeneidade. Então, elaboramos o segundo momento da pesquisa, 

baseado nas dificuldades detectadas (relação professor-aluno, os professores não 

sabiam como elaborar atividades produtivas, não sabiam avaliar, tarefas repetidas, e 

outras) para que pudéssemos trabalhar melhor o processo na perspectiva da 

pesquisa-ação. Tal processo, segundo Barbier (2004), 

 

(...) é uma rede simbólica e dinâmica, apresentando um 
componente ao mesmo tempo funcional e imaginário, 
construído pelo pesquisador a partir de elementos 
interativos da realidade, aberta à mudança e 
necessariamente inscrito no tempo e no espaço. (p.111) 
 

Comungando com Barbier, entendo que uma proposta não deve ser fechada, 

mas nascida a partir das dificuldades dos alunos-professores, dos seus contextos, 

que apresentavam uma gama de heterogeneidade, apesar de todos serem das 

escolas públicas do pólo de Mossoró.      

A partir das discussões teóricas da etnometodologia, da abordagem 

multirreferencial e da pesquisa-ação transcorridas nas disciplinas2 coordenadas pelo 

Prof. Dr. Joaquim Gonçalves Barbosa, meu orientador, pude re-direcionar os dados 

que haviam sido ‘coletados’ durante o ano de 2004. Quando da realização do 

segundo momento da pesquisa, desta vez apenas com três alunas-professoras, 

observamos participativamente, promovendo estudos quinzenais com as três e 

estudos individuais semanalmente. Nesses estudos, discutíamos as dificuldades, os 

avanços e retrocessos da formação e como os mesmos repercutiam na sala de aula.  

Durante nossos encontros, eu nunca tinha certeza do que iria acontecer nas 

discussões em grupo ou individuais, apesar de planificar e preparar-me para essa 

atividade, mas era sempre um processo de estruturação e desestruturação, já que 

as preocupações, avanços, dificuldades relatadas pelas alunas-professoras tinham 

um movimento dialético, um ir e vir deixando-se fluir no processo de alteração, de 

provocação significativa, tornando-se intérpretes destas relações. 

                                                           
2 As duas disciplinas as quais foram ministradas pelo prof. Dr. Joaquim G. Barbosa: 
Multirreferencialidade: Bases Epistemológicas e Gestão da Educação e Pensamento Plural. 
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À medida que ia realizando a análise do material registrado senti necessidade 

de complementar a pesquisa, por isso volto novamente, no ano de 2006, ao 

encontro das três ex-alunas para observá-las e entrevistá-las para saber da 

contribuição do curso em seu trabalho pedagógico. Assim, realizo o terceiro 

momento da pesquisa. 

A cada encontro havia uma maior interação do grupo e os problemas saíam 

sem que houvesse mais “vergonha” para citá-los, conforme depoimentos delas. Eu 

diria que existiram vários momentos de autorização. “Não se trata, pois, de produzir 

mais saber, mas de melhor conhecer a realidade do mundo tal qual nós a 

percebemos nas nossas interações.” (Barbier, 2004, p.115) Foi vivenciando essa 

realidade que pude compreender o movimento que se passa na socialização das 

produções e como elas são digeridas pelos professores no cenário vivido. 

Depois das análises dos dados   

A minha história de vida está carregada das histórias de vidas dos meus 

alunos-professores, e a perspectiva impulsionadora das ações tem provocado 

mudanças, ou seja, alteração no meu modo de ser. Por isso, a discussão sobre 

formação de professor é tão instigante e está atrelada e conectada com o meu saber 

ser. 

Apresento a disposição desta dissertação: No primeiro capítulo, discuto as 

bases epistemológicas - Multirreferecialidade (Ardoino,1998, Barbosa, 1998, 2000, 

2003, e outros), e Etnometodologia (Coulon, 1993, 1995, Macedo, 2000) - que 

sustentam as discussões e análises desta pesquisa. Busco compreender o 

significado teórico que alicerçou esta pesquisa, na perspectiva de desenvolver uma 

discussão em torno do movimento da questão básica: O Curso de Pedagogia e  

Programa Especial de Formação Profissional para Professores de Educação Básica 

– PROFORMAÇÃO ao ser pensado e vivido não tem levado em conta os saberes, 

os conceitos, a realidade dos alunos-professores que estudam nesse curso. 

No segundo capítulo, contextualizo o Curso de Pedagogia – 

PROFORMAÇÃO – UERN, com seus pólos e sua importância para a educação do 

Rio Grande do Norte. Em seguida apresento a cidade na qual nasci e moro: a cidade 

de Mossoró e o que ela reperesenta para o estado do Rio Grande do Norte e para o 

Brasil.  

No terceiro capítulo, apresento os sujeitos da pesquisa empírica, ou seja, as 

três alunas-professoras que fizeram parte do segundo e do terceiro momentos da 

pesquisa e as quais acompanhei durante o ano letivo de 2004 e no retorno em 2006. 
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Em seguida, analiso os dados empíricos, a postura do aluno-professor frente à sua 

formação e, conseqüentemente, à prática do seu cotidiano, o que representou o 

curso para a sua vida e o que deu certo sob a ótica do professor e do curso. Tal 

procedimento se alicerça à luz da etnometodologia e multirreferencialidade e da 

pesquisa-ação, cujas concepções teóricas se movimentam numa articulação 

sociológica, antropológica, psicológica sobre as práticas realcionadas à formação de 

professores, educativas e a experiências outras, reverendadas por Allan Coulon  

(1995), Jacques Ardoino (1998), Roberto Macedo (2000), René Babier (1998, 2004), 

e outros colaboradores desse referencial.  

Nas considerações finais, apresento reflexões a respeito da temática 

estudada e sugestões para serem discutidas, tanto no âmbito local quanto no âmbito 

nacional, para que os educadores reflitam sobre a necessidade da formação em 

exercício e como ela pode melhorar, tendo em vista as especificidades de cada 

região.  
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CAPÍTULO I 

ETNOMETODOLOGIA E MULTIRREFERENCIALIDADE NA FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

Na medida em que os homens empreendem e 
realizam projetos, juntos eles interagem. O vínculo 

social torna-se, desse modo, um de seus objetos 
práticos. A problemática do poder que aí se associa 

sempre, ao mesmo tempo, mítica e realmente, 
interessa tanto à vivência dos indivíduos, dos 

sujeitos, quanto ao funcionamento do corpo social. 
(Ardoino, 1998) 

 

 

                                                                                       

 

Ao longo desse capítulo discutirei as contribuições teóricas da 

etnometodologia e da abordagem multirreferencial, cuja discussão vem 

possibilitando uma melhor compreensão do processo educativo, haja vista o trabalho 

voltado para os micros contextos, como escola, sala de aula, professores, reuniões, 

estudos e conversas dos educadores, como forma de apreender o que se passa nas 

estrelinhas do dia-a-dia das atividades escolares.  

Com esse entendimento, busco empreender uma leitura plural da realidade a 

que as alunas-professoras e alunos-professores são sujeitos, como constroem e (re) 

constroem a sua história, e o processo de formação de professores dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, via Curso de Pedagogia - PROFORMAÇÃO – UERN.  

Assim, no primeiro momento, destacarei a discussão teórica de Alain Coulon 

(1995) sobre a abordagem etnometodológica no campo da sociologia e como ela 

possibilita a compreensão do movimento formativo dos professores, a partir dos 

conceitos-chave dessa concepção, acessíveis para quem se propõe a trabalhar com 

a etnometodologia como referencial teórico. 
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Em seguida, a ênfase será dada à abordagem multirreferencial na educação, 

que tem como seu maior teórico Jacques Ardoino (1998, 2003), e sua contribuição à 

formação de professores. É importante ressaltar que o recurso utilizado nessa 

abordagem é o da “interpretação/compreensão/explicação, rompendo com a 

expectativa construída ao longo da história das ciências macrossociais, da 

explicação assentada na análise lapidante”. (Macedo, 1998, p. 58) Tal discussão 

admite que apenas uma teoria não dá conta de compreender o objeto estudado, 

sendo necessária a pluralidade de olhares epistemológicos, através do processo de 

entrosamento das áreas sociológica, psicológica, histórica, antropológica, política e 

outras, sempre vislumbrando a idéia de complexidade no contexto vivido e 

experenciado. 

Destaco, no terceiro ponto, o trabalho de Macedo (2000), como o primeiro 

brasileiro que uniu a etnometodologia e a abordagem multirreferencial, quando da 

construção e apresentação de sua tese: “A etnopesquisa crítica e multirreferencial 

nas ciências humanas e na educação.” Com seu trabalho, ele elabora a 

sistematização de como realizar pesquisa fazendo o papel de sujeito que observa e 

sujeito observador, não como um manual de metodologia, mas sua contribuição se 

efetiva pelo leque de possibilidades para a pesquisa qualitativa, principalmente na 

educação. Dessa forma, o pesquisador procura romper com as concepções 

tradicionais de se fazer pesquisa que enaltecem o método, a objetividade, a 

quantificação e a obsessão pelo medir. Apresenta a construção do sentido do objeto 

estudado, levando em conta a subjetividade, o envolvimento e o distanciamento do 

pesquisador, como membro do contexto pesquisado. As posições teóricas 

assumidas trazem as discussões fazendo um entrelaçamento das correntes 

adotadas por Coulan (1995), Ardoino (1998, 2000, 2003) e colaboradores. 

 

Etnometodologia e a formação do professor  

 

O termo etnometodologia designa uma corrente da sociologia americana 

surgida na década de 1960, que teve como seu fundador Harold Garfinkel. A sua 

obra Studies in Ethnomethodology, publicada em 1967, provocou discussões e 

reviravoltas no seio das academias americanas e européias, já que rompe 

efetivamente com a sociologia tradicional.  
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Contou Garfinkel que, ao deixar a Universidade de Ohio, no ano de 1954, 

havia trabalhado na análise das fitas gravadas durante as deliberações de um 

tribunal do júri. Com isso, ele pôde descrever os procedimentos adotados pelos 

jurados em termos etnométodos, e opôs esse termo à noção científica de método 

utilizado para a construção do conhecimento científico (Lapassade, 2005). 

Segundo Macedo (2000), a publicação da obra “Studies in etnométhodologia”, 

por Garfinkel, em 1967, emerge num período de grande descontentamento face às 

ortodoxias dominantes na teoria e na metodologia das ciências antropossociais. Tal 

discussão vem de encontro às grandes teorias reducionistas, ressignificando os 

conceitos construídos historicamente pelos sociólogos tradicionais, que pensavam 

que as verdades eram permanentes e, conseqüentemente, imutáveis. 

É importante ressaltar que a etnometodologia não pode ser confundida com 

uma metodologia ou um método de pesquisa. Ela se destaca por ser uma teoria 

social voltada para o interesse da compreensão da ordem social a partir da 

valorização das ações cotidianas dos atores envolvidos nos processos sociais. “Mais 

que uma teoria constituída, ela é uma perspectiva de pesquisa, uma nova postura 

intelectual.” (Coulon, 1995, p.7) (...) “será portanto, o estudo dessas atividades 

cotidianas, quer sejam triviais ou eruditas, considerando que a própria sociologia 

deve ser considerada como uma atividade prática.” (Coulon, 1995, p.30)   

A etnometodologia é, assim, definida como a “ciência” dos “métodos”, isto é, 

dos procedimentos que constituem aquilo que H. Garfinkel chama de “raciocínio 

sociológico prático, que todo indivíduo apresenta.” (Coulon, 1998, p. 150) Garfinkel 

encontrou a idéia do raciocínio sociológico prático na obra de Schütz, isto é, de uma 

sociologia não profissional que se apóia na sua prática lógica e seus métodos do 

senso comum. Dizia Schütz (1932): “nós somos todos sociólogos de modo prático.” 

Estes estudos procuram identificar os etnométodos que estão presentes nas 

atividades cotidianas do ator social, o que torna as ações práticas, as circunstâncias 

e o conhecimento do senso comum analisáveis sobre as estruturas sociais e o 

raciocínio sociológico prático. São os procedimentos, ou seja, as realizações 

práticas (instituintes) que produzem os fatos sociais (instituídos). 

Garfinkel (1985) parte da concepção de que o ator social não pode e nem 

deve ser discriminado por ser uma pessoa simples, do povo. A sua linguagem, as 

suas atitudes dizem muito dentro desse novo jeito de vê-lo e de sua importância no 

seu contexto social. Para a ciência social, a valorização do ator social veio enaltecer 
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as discussões e as pesquisas em todas as áreas e, principalmente, no campo da 

educação. 

A valorização do ator social tem uma relevância fundamental dentro da 

etnometodologia. Garfinkel (1985) faz uma afirmação que interessa aos 

pesquisadores descontentes com as teorias positivas que dão ênfase às pesquisas 

quantitativas e aos conhecimentos científicos, desprezando todo conhecimento 

popular. Ele diz que “o ator social não é um idiota cultural”, e tem, portanto, seus 

valores, conhecimentos que não podem e nem devem ser desprezados pelas 

ciências, principalmente as humanas e da sociedade. Percebe-se que ainda hoje 

existe uma tendência muito forte, nos meios acadêmicos, de considerar o ator social, 

ou seja, o sujeito comum, como aquele que não tem contribuição a ser dada à 

ciência social e, principalmente, às ciências naturais. São preconceitos que ainda 

permeiam a academia. 

Ainda hoje, nos meios educacionais, escuta-se dizer que o aluno, mesmo 

quando já é aluno-professor, como no caso do curso em discussão, Pedagogia – 

PROFORMAÇÃO - UERN, não sabe de nada. A expressão correta, que se escuta 

frequentemente, é: “puxa, nessa turma que peguei os alunos não sabem de nada”. 

Por que ainda se diz isso hoje? Hoje existe uma vasta literatura, baseada em 

pesquisas, que afirma: mesmo antes da criança ir pela primeira vez à escola ela já 

tem um conhecimento prévio, construído no seu mundo social. Muitos professores 

possuem uma visão reducionista do conhecimento, por acreditarem que os saberes 

da experiência aprendidos nas trocas, interações, discussões do dia-a-dia e nas 

relações intersubjetivas não devem ser valorizados. Para muitos, somente devem 

ser valorizados os conhecimentos teóricos ou, como dizem, os fundamentos teóricos 

voltados para a área estudada. Não estou fazendo apologia ao conhecimento 

cotidiano, mas não posso negar o seu valor no espaço científico. 

Para Macedo (2000), 

 

Etnometodologia e educação fundam um encontro tão 
seminal quanto urgente face à inércia compreensiva 
fundada pelas análises “duras”. Pelo veio interpretacionista, 
os etnometodólogos interessados no fenômeno da 
educação buscam o traching dos etnométodos 
pedagógicos, isto é, uma pista através da qual tenta 
compreender uma situação dada, bem como praticam a 
filature, ou seja, o esforço de penetrar compreensivamente 
no ponto de vista do ator pedagógico, nas suas definições 
das situações, tendo como orientação forte o fato de que a 
construção do mundo social pelos membros é metódica, se 
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apoia em recursos culturais partilhados, que permitem não 
somente o construir, mas também o reconhecer. (p.116)    
 

O objetivo da etnometodologia é a busca empírica dos métodos ou 

procedimentos, entendidos como as realizações práticas que os indivíduos utilizam 

para dar sentido e, ao mesmo tempo, construir suas ações, produzindo, assim, os 

fatos sociais. Essa abordagem volta-se, portanto, para o estudo das atividades 

práticas de todos os dias, que podem ser eruditas e do senso comum, como 

comunicar, tomar decisões, raciocinar (Coulon, 1995). 

A partir da introdução da etnometodologia no âmbito das pesquisas, ampliam-

se os pensamentos sociais e invertem-se as posições, na busca pela compreensão 

do objeto de estudo, em vez da busca pela explicação. Aqui reside um elo com a 

abordagem multirreferencial, que também admite a busca pela compreensão do 

objeto pesquisa através da observação, da escuta, do entendimento, da procura, da 

implicação3, incorporação do sujeito, da história do sujeito com a realidade 

investigada. E aqui eu me incluo, como professora-pesquisadora do contexto 

pesquisado, não de forma passiva, mas como alguém que sente as pulsações, 

emoções e as dificuldades do outro. Não fui e nem sou uma professora-

pesquisadora fria, distante dos problemas advindos da realidade pesquisada. Ao 

contrário, sou membro ativo dessa realidade, apesar de admitir que há momentos 

imprescindíveis de um afastamento do contexto investigado. 

Para Coulon (1995, p. 105), “a etnometodologia da educação pretende 

mostrar a desigualdade em vias de se construir e não – como pretende a sociologia 

da reprodução – uma desigualdade já realizada, legível em séries estatísticas, que 

teria como causas as desigualdades sociais ou deficiências  culturais.” Os 

pesquisadores etnometodológicos buscam uma compreensão da realidade 

estudada, não estão em busca de dados estatísticos, mas procuram desvendar “as 

atividades estruturantes que constroem os fatos sociais na educação.” (Mehan, 

apud. Coulan, 1995, p. 109)   

Uma característica marcante da etnometodologia em relação às demais 

correntes antecessoras é o caráter de complementaridade e de valorização do 

aporte teórico construído historicamente pela ciência. Assim, para entender essa 

corrente sociológica, faz-se necessário revisar as principais teorias que 

influenciaram o pensamento de Harold Garfenkel (1985), haja vista que esta 

corrente aglutina uma série de conceitos que traduzem perspectivas epistemológicas 

                                                           
3 Este conceito será discutido no corpo do trabalho. 
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e metodológicas. Muitos desses conceitos não foram criados pelos 

etnometodólogos, mas tomados de empréstimo de outras correntes e áreas do 

conhecimento, dando-lhes outros sentidos. Destaca-se a teoria da ação de Talcott 

Persons, entretando rompendo com o funcionalismo parsoniano, marcado também 

pela fenomenologia social de Alfred Schütz e o interacionalismo simbólico que deu 

origem à Escola de Chicago, com os seus principais representantes Robert Park, 

Ernest Burgess e William Thomas. 

Para os etnometodólogos, nenhuma teoria parte do zero, parte, sim, do 

conhecimento acumulado anteriormente pelas ciências das inquietações, 

questionamentos, incertezas e da busca constante de teorias que correspondam ao 

momento atual. Aproveitaram, assim, o que foi possível de correntes anteriores e 

acrescentaram outros valores nos aspectos pouco desenvolvidos, desconsiderando 

apenas aqueles que fogem totalmente aos princípios etnometodológicos. 

Penso que nesse aspecto reside uma inter-relação da concepção teórica da 

etnometodologia com a abordagem multirreferencial, já que ambas procuram 

ultrapassar os limites de uma disciplina única, de uma teoria, e buscam no pensar 

diferente das disciplinas, dos procedimentos, das teorias, das concepções, a 

compreensão do objeto estudado. É uma ampliação de olhares epistemológicos. 

Essa ampliação de olhares para a leitura do objeto, proposta por J. Ardoino 

(1998, 2003), pode se constituir na articulação e no diálogo entre a 

multirrefencialidade e a etnometodologia. Diz Coulan: 

 

...as duas noções podem dialogar na prática concreta da 
pesquisa e não apenas em debates teóricos, como se 
poderia pensar inicialmente. Realmente, se queremos 
conservar para a sociologia o seu programa ambicioso, de 
explicação dos fenômenos sociais e se, de fato, praticamos 
a análise etnometodológica – em vez de discorrer sobre 
etnometodologia -, descobrimos, então, os limites do saber 
produzido pela análise, e a descoberta desse limite nos 
obriga a buscar outras referências teóricas além das 
referências da etnometodologia e da sociologia em geral, 
voltando-nos, por exemplo, em direção à direção à 
psicologia cognitiva, à psicanálise, às ciências políticas ou à 
economia. (Coulon, 1998, 151) (grifo meu) 
 

Mas esse pesquisador deixa claro que, ao realizar a análise dos dados sobre 

a sua pesquisa “profissão de estudante”, não analisou como queria, numa 

perspectiva multirreferencial, haja vista ter se detido a vários pensamentos apenas 

na área da sociologia contemporânea, sem contudo avançar para outras 

abordagens, como psicológicas, históricas, antropológicas. Para justificar o eixo 
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epistemológico desta pesquisa, Coulon (1995) utiliza a expressão 

multirreferencialidade relativa de R. Barbier (1998, 2004). 

 São muitos os termos e conceitos-chave trabalhados pelos etnometodólogos 

e que delineiam um perfil teórico desta corrente, porém ressaltaremos as cinco 

características que dão uma melhor compreensão dos princípios etnometodológicos 

e podem alicerçar um trabalho voltado para o processo de formação do educador. É 

importante ressaltar que Alain Coulon (1995) é o maior divulgador dessa corrente 

sociológica e vai explicitar os conceitos de: “prática/realização”, “indicialidade”, 

“reflexividade”, “relatabilidade (ou accountability)” e “noção de membro”. 

 

Prática, realização 

 
A principal preocupação da etnometodologia é abordar as atividades práticas, 

as circunstâncias práticas e o raciocínio sociológico prático desenvolvido pelos 

atores durante as suas atividades cotidianas, sejam estas atividades ordinárias ou 

extraordinárias, partindo de um raciocínio profissional ou não. Considera-se que a 

realidade social é construída na prática do dia-a-dia pelos atores sociais em 

interação; não é um dado pré-existente, como a sociologia tradicional enfatiza. 

Nessa perspectiva, os etnometodólogos procuram descobrir no senso comum os 

verdadeiros sentidos que os atores dão às suas ações, e esperam desvendar o 

raciocínio prático que orienta as ações sociais. A etnometodologia analisa as 

crenças e os comportamentos de senso comum como os constituintes necessários 

de “todo comportamento socialmente organizado.” (Coulon, 1995, p. 30) 

Nessa perspectiva, quando uma aluna-professora diz: “deito minha cabeça 

tranqüila no meu travesseiro, porque sei que dou boas aulas, não me preocupo nem 

um pouco. O que faço tá bom.” Ao se expressar dessa forma, ela fica bastante 

nervosa, e diz fortemente: ”Não admito que ninguém diga que tenho que melhorar.” 

Fiquei perplexa com essa fala, mas compreendi que a aluna-professora, naquele 

momento, estava defendendo sua crença de que era ótima professora, fechando-se 

para outras possibilidades de aprendizagens. 

A etnometodologia exige uma mudança dos métodos e das técnicas de coleta 

de dados, bem como da construção teórica. Já não é mais possível trabalhar com a 

hipótese de que existe, a priori, um sistema de normas estável que dá significação 

ao mundo social, não se pode ir ao campo com a idéia predeterminada sobre um 

fato social. Mas é preciso considerar que os fenômenos cotidianos estão em 
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constante criação, recriação, transformação e extinção, principalmente quando se 

levam em consideração o conhecimento acumulado e as experiências do dia-a-dia, 

que dão suporte importante para a realização das ações desenvolvidas. Tais 

fenômenos são criados pelos atores para dar significação às suas ações e permitir 

uma compreensão das ações empreendidas pelos demais atores que coexistem 

com eles num mesmo contexto. Ao contrário da sociologia tradicional, que 

considerava possível determinar as “leis sociais” que regem os comportamentos e 

as ações sociais, a etnometodologia entende que as ações desenvolvidas pelos 

atores são guiadas pelo seu raciocínio prático, fruto dos momentos particulares 

vivenciados e experenciados a cada ato interacional. 

Nesta perspectiva, Coulon (1995) ressalta que é preciso estar atento às 

observações e às análises que são feitas a respeito dos modos de proceder dos 

atores e da sua vida social, de como eles inventam a vida em constante bricolagem. 

Não é apenas a observação, mas a leitura dessa observação, através do 

refinamento do olhar, no qual deve-se perceber cada movimento, cada gesto, cada 

palavra. Com efeito, é uma leitura intersubjetiva dos sujeitos implicados no processo 

de formação.  

A implicação, segundo Barbier (1998), 

 

... é um engajamento pessoal e coletivo do pesquisador em 
e por sua práxis científica, em função de sua história familiar 
e libidinal, de suas posições passadas e atual nas relações 
de produção de classe e de seu projeto sócio-político em 
ato, de tal modo que o investimento que resulte 
inevitavelmente de tudo isso seja parte integrante e 
dinâmica de toda atividade do conhecimento. (p. 120) 
 

O conceito de implicação vem possibilitar o entendimento da escolha do 

pesquisador por determinado objeto de estudo. É uma relação íntima, um 

entrelaçamento psicoafetivo do sujeito com o objeto. Não é, e nem poderia ser, uma 

escolha sem nenhuma afinidade relacional, já que tal escolha é da ordem dos 

desejos, interesses, história de vida, identificação, vontade etc. “Significa estar 

atento ao que ocorre dentro do educador enquanto se processa a relação 

educativa.” (Barbosa, 1998, p. 9) É um mergulho na subjetividade de um processo 

que ocorre dentro e fora da construção formativa do professor-educador, nos 

“acontecimentos cotidianos, principalmente naqueles considerados naturais, 

inevitáveis e imutáveis.” (Lapassade, 2005, p. 44) 
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Ao mergulhar no objeto de estudo, sinto-me implicada com os alunos-

professores, com o Curso de Pedagogia e com a formação do professor. A escolha, 

o interesse por essas questões, advém das minhas angústias como professora 

primária, quando me preocupava com o alto índice de repetência, evasão e com a 

dificuldade do professor em entender o jogo político de perpetuar a culpa ora nos 

alunos, ora nos professores que estão na labuta diária. E hoje, como professora 

formadora do referido curso, busco compreender as políticas de formação, as 

dificuldades advindas dos alunos-professores e trabalho vislumbrando a melhoria da 

ação pedagógica cotidiana. Há, portanto um elo muito forte que liga este objeto de 

pesquisa à minha história de vida, com a teia das inter-relações que envolvem o 

imaginário pessoal-pulsional; o imaginário social-institucional; o imaginário social e o 

imaginário sacral (Barbier, 1998). É um entrar nas entranhas dos alunos-

professores, mas também, e principalmente, nas minhas entranhas, para desvendar 

o que está por trás de todas estas inquietudes. 

Como pesquisador, ou pesquisadora, é preciso ficar atento para captar o 

sentido que está no objeto estudado. Trabalho difícil, porque não sabemos ver, 

apenas olhamos, como também não sabemos ouvir, só escutamos (Barbosa, 1998). 

Captar como os alunos-professores decifram a vida, o planejamento, as suas ações 

cotidianas. “Para Ver e Ouvir é preciso deixar de lado os presupostos teóricos; olhar 

novo na situação (não se aprende na Universidade).” (Barbosa, 1998, p. 85) O como 

percebem ou não o valor do Curso de Pedagogia para enriquecer sua ação cotidiana 

é uma questão instigante, que espero responder ao final deste trabalho. Por isso, é 

importante a escuta filosófica, porque irá implicar no desligamento “da sociedade-

espetáculo, onde há poucos valores.” (Barbosa, 1998, p. 85) É o descobrir das 

coisas simples, mas que têm um sentido importante para aquele contexto. É o saber 

criar, recriar, no sentido da escuta poética, do provocar um desarranjo, no sentido de 

mexer com a estrutura estabelecida (Barbosa, 1998). 

Há alguns anos, num passado não tão distante, os melhores professores ou 

professoras eram aqueles ou aquelas que mais reprovassem os alunos. Hoje, essa 

concepção mudou e muitos professores e professoras têm preocupações com a 

aprendizagem do aluno, querem aprender a trabalhar melhor, mesmo que em 

algumas vezes digam uma coisa e na realidade façam outra.  

Quando da realização da pesquisa, ouvi, durante as entrevistas, conversas 

informais e durante as aulas no Curso de Pedagogia, expressões linguísticas dos 

alunos-professores que denotavam preocupação com o desenvolvimento do seu 
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aluno: “Não sei o que seria da gente se não fosse o PROFORMAÇÃO, nossas aulas 

não estavam com nada, eu não agüentava mais.” Continuando, outra aluna-

professora dizia: “professora, desde que eu entrei aqui, que eu estou vendo muitas 

inovações... tudo pra mim hoje em dia é novo. Eu trabalhava o conteúdo de 

português, matemática... tudo dividido, e hoje em dia eu não trabalho mais com 

divisão. Eu trabalho... de forma integrada...”  

 

Indicialidade 

 

O mundo social é constituído de ações interacionais entre os atores, que são 

desenvolvidas pelo uso da linguagem, “não a dos gramáticos e dos lingüisticos, mas 

a da vida de todos os dias.” (Coulon, 1995, p.32) Assim, as intenções, ações, 

pedidos, ordenamentos, ensinamentos, trocas de favores, expressões etc. são 

comunicados através da linguagem estabelecida entre os atores, uma linguagem 

que não é ordenada e radicalmente fixa, mas que é flexível e adaptável conforme o 

grupo de atores que a desenvolve. Para os etnometodólogos, compreender o mundo 

social é, antes de tudo, compreender a linguagem de que este mundo se utiliza para 

se fazer compreensível e transmissível. As ações sociais somente adquirem sentido 

neste contexto, ou seja, somente possuem significação quando são compreendidas 

pelos atores que interagem no mundo social. 

Para compreender o mundo social nas análises sociológicas, é necessário 

estar atento e levar em conta as redes de significações que são estabelecidas pelo 

uso da linguagem, que aparentemente pode parecer apenas uma língua falada, mas 

que na verdade são linguagens diferentes que demonstram as várias linguagens 

existentes em cada contexto social. 

No estudo etnometodológico é fundamental que se compreenda a 

indicialidade das expressões vagas, ambíguas ou truncadas como sendo 

localizadas, a partir do contexto onde se passa a conversação, quer dizer, todas as 

formas simbólicas, como os enunciados, os gestos, as regras, as ações, comportam 

uma margem de incompletude. “As situações sociais, as que fazem parte do dia-a-

dia, têm uma interminável indicialidade.” (Coulon, 1995, p. 35) 

A linguagem que interessa aos etnometodólogos é aquela do dia-a-dia, 

utilizada pelo homem comum, nas suas ações práticas do cotidiano, no seu jeito de 

falar, de se expressar e de ver as coisas ao seu entorno. “Os sociólogos utilizam em 

suas pesquisas, em suas descrições e interpretação da realidade social, os mesmos 
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recursos linguísticos que o homem ordinário, a linguagem comum.” (Coulon, 1995, p. 

32) Uma das bases do estudo do raciocínio prático consiste na maneira como os 

membros de uma sociedade utilizam as palavras narrativas cotidianas para 

determinar a posição de suas experiências e de suas atividades. 

Portanto, o etnometodólogo interessa-se pela maneira como os atores 

servem-se da elocução ou da fala para construir um conjunto de ações coordenadas 

e inteligíveis. 

A linguagem cotidiana, ordinária, é repleta de expressões indiciais. “As 

expressões indiciais, são expressões, como por exemplo “isto”, “eu”, “você”, “etc”, 

que tiram o seu sentido do próprio contexto.” (Coulon, 1995, p. 32) Indicialidade é 

um termo adaptado dos lingüistas e refere-se a expressões que possuem 

significados “trans-situacionais”, que expressam em si mesmas um conjunto de 

idéias que superam o seu próprio significado literal ou sugerem a interligação de 

conteúdos já subentendidos ou já referidos ou, ainda, conteúdos que podem ser 

deduzidos pelos próprios atores no momento da interação, sem a necessidade de 

explanação verbal pormenorizada. 

As expressões que os atores empregam nos seus atos interacionais estão 

carregadas de indicialidade, portanto são formadas de expressões que somente 

ganham significado a partir do conhecimento do contexto local onde elas são 

produzidas. A indicialidade é, assim, a incompletude que toda palavra possui. Ela 

precisa estar situada num contexto específico para revestir-se de significado próprio, 

como, por exemplo, numa sala de aula do interior do Nordeste, precisamente no Rio 

Grande do Norte, na cidade de Mossoró, onde se utilizam palavras que têm outra 

conotação lingüística, ou seja, têm outro significado do de outras regiões do Brasil. 

Como por exemplo : “Gente! não rebolem papel no chão.” Para nós que residimos 

em Mossoró – RN, a palavra rebolar significa jogar, mas para os residentes em São 

Paulo, essa mesma palavra significa dançar. Para entender essa e outras 

expressões, o pesquisador teria que ser membro desse ou de outro contexto.    

Portanto, a sociologia não pode jamais almejar obter, com suas análises, 

generalizações que possam servir para explicar o conjunto dos fatos sociais 

dispersos nos diferentes contextos históricos e culturais. Dessa forma, o 

pesquisador não deve retirar as expressões indiciais de suas análises, mas, ao 

contrário, deve dar destaque diferenciado a elas, de modo a poder absorver o maior 

conteúdo explicativo possível através das significações contidas nelas. 
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Uma expressão indicial que foi minuciosamente analisada pelos 

etnometodólogos foi a expressão “et cetera.” Essa expressão sugere ao discurso um 

complemento narrativo que só poderá ser desenvolvido pelos atores que possuírem 

o conhecimento contextual local no qual aquela fala se insere.  

 

A regra do “et cetera” exige que um interlocutor e um 
ouvinte aceitem tacitamente e assumam juntos a existência 
de significações e de compreensões comuns daquilo que se 
diz, quando as descrições são consideradas evidentes, e 
mesmo que não sejam imediatamente evidentes. Isto 
manifesta a idéia de existir um saber comum socialmente 
distribuído. (Coulon, 1995, p. 36) 
 

No pensamento sociológico tradicional, no qual a lógica é utilizada para 

balizar o discurso, as expressões indiciais são vistas como inconvenientes e são 

rechaçadas das análises por não permitirem enunciar proposições gerais, uma vez 

que seu conteúdo somente recebe significação num contexto de relação mais 

amplo, via de regra variável e muito flexível, podendo ser interpretado de inúmeras 

maneiras, dependendo do referencial contextual de que dispõe o ouvinte. Os 

etnometodólogos entendem que a linguagem ordinária desenvolvida pelos atores 

comuns nas suas ações práticas e corriqueiras do dia-a-dia, por ser a base das 

relações sociais, fornece a chave para o entendimento dos sentidos das ações que 

as pessoas desenvolvem nas suas práticas cotidianas. Procurar analisar e 

compreender o sentido das ações é procurar entender como estas ações são 

comunicadas e transmitidas socialmente. 

Nessa perspectiva, procuro estudar as expressões linguísticas carregadas de 

indicialidade dos alunos-professores com os quais trabalhei sistematicamente 

durante dois anos, com a seguinte indagação: Como posso compreender a 

contribuição do Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO –UERN, através das 

expressões linguísticas carregadas de indicialidade desses atores sociais? Não é 

uma tarefa fácil, mesmo para mim, que convivo com esses alunos-professores há 

muito tempo, é preciso estar atenta para desvendar o que existe por trás da 

linguagem oral, mas principalmente da linguagem não explícita.  

Observando uma aluna-professora dando aula, presenciei o seguinte diálogo:  

“Se vocês observarem eu não estou mandando vocês copiarem porque vocês vão 

falar sobre a gravura.” 

As crianças dizem: “eu não sei fazer!”  
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A aluna-professora comenta: “A gente quer utilizar aquele método, mas vocês 

ficam o tempo todo dizendo eu não sei! A gente se esforça! E nada. Olhe, essas 

crianças tem tudo, é por isso que não querem nada, porque tem tudo e não querem 

aprender!” 

Quem entenderia esse diálogo, se não conhecesse a realidade dessa aluna-

professora? Quando ela diz esses alunos tem tudo e não querem nada é porque na 

sala de aula ela dispõe de vasto material didático, fato que me chamou atenção, 

porque na maioria das escolas há uma limitação de materiais. Fiquei encantada ao 

me deparar com uma sala de aula tão bonita, com cartazes diversos, fita métrica, 

balança, globo, material dourado, histórias diversas e muitas outras coisas. Mas aos 

poucos pude perceber que a aluna-professora não sabia como utilizar o material 

didático. 

Fui observar essa aluna-professora três vezes, sempre com a esperança de 

que ela aproveitasse o material exposto na sua sala de aula, interligando-o com o 

contexto vivido do seu aluno, mas nunca presenciei, porque todo material 

pernamecia intocável. Seu olhar frio, penetrante nos seus alunos pequeninos, seu 

tom de voz autoritário ao se dirigir às crianças : “faltam cinco minutos para terminar a 

atividade, deixem de preguiça!” Tom de voz agudo e forte, que em algumas vezes 

dava medo. Demonstravam que as suas concepções a respeito da criança, do 

ensino estavam muito arraigadas aos métodos tradicionais, e que a mudança seria 

muito lenta, não percebida por mim. 

A indicialidade e a reflexividade são fundamentos inseparáveis e designam 

propriedades fundamentais das linguagens e das ações sociais. A indiciabilidade 

refere-se ao “aqui, agora, isto, aquilo” que possuem significado apenas no 

movimento do contexto vivido. 

 

   

Reflexividade 

 

É a relação circular entre os elementos constitutivos de um contexto e entre o 

próprio contexto. Tudo que o pesquisador pode observar, para isso deve-se estar 

atento, com um olhar refindado que vê além de... 

Os atores sociais, ao desenvolverem e praticarem suas atividades cotidianas, 

descrevem a realidade em que estão inseridos a partir de uma operação mental, 

onde correlacionam o acúmulo de experiências adquiridas ao longo de suas vidas, 
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os conhecimentos, a capacidade criativa e adaptativa e as trocas de intenções do 

processo interacional. Segundo Coulon (1995, p. 42), “a reflexividade designa as 

práticas que ao mesmo tempo descrevem e constituem o quadro social. Descrever 

uma situação é constituí-la. A reflexividade designa a equivalência entre descrever e 

produzir uma interação, entre a compreensão e a expressão dessa compreensão.” 

Na medida em que se desenvolvem as ações práticas, envolve-se uma série de 

atividades racionais motivadas tanto pelos reflexos dos sinais que recebemos do 

exterior quanto por aqueles produzidos em nosso próprio interior. Essa reflexividade 

de sinais produzidas pelos atores é que dá origem às ações sociais, e é esse o 

produto social que deve ser analisado pelos sociólogos. 

O processo de reflexividade não é o processo de reflexão que os atores 

desenvolvem sobre suas atitudes fatuais ou mentais. Quando se diz que esses têm 

práticas reflexivas, significa que refletem sobre aquilo que fazem, embora muitas 

vezes não tenham consciência do caráter reflexivo de suas ações. Nos estudos 

sobre etnometodologia, Garfinkel (apud Coulon, 1995, p. 42) afirma que a 

“reflexividade pressupõe que as atividades pelas quais os membros produzem e 

administram as situações de sua vida organizada de todos os dias são idênticas aos 

procedimentos usados para tornar essas situações descritíveis.” 

A propriedade reflexiva dos atores sociais permite que eles exprimam as 

significações de seus atos, de seus pensamentos, de suas ações sociais, sendo o 

processo automático e contínuo. Sem perceber, o indivíduo desenvolve esta 

atividade a cada minuto de sua existência, pois necessita encontrar motivações e 

orientações para suas ações. Esse conjunto de percepções gerado pela 

reflexividade serve como base para a tomada de decisão e para a formação de uma 

idéia de mundo, coordenando os atores e articulando-os cooperativamente com os 

demais atores sociais. Para os etnometodólogos, a compreensão das significações 

das ações só é possível a partir do próprio processo de reflexividade desenvolvido 

pelos atores, que deve ser captado e recuperado no momento em que é produzido. 

Portanto, as fontes dos dados para as análises sociais devem ser os próprios atores, 

em interação efetiva, a partir do processo de relatabilidade. 

Para exemplificar a reflexividade vou ralatar extratos da entrevista com a 

aluna-professora do Curso de Pedagogia-PROFORMAÇÃO-UERN, quando ela fala 

das suas dificuldades com a turma. 
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No início do ano letivo era tudo muito bom, os alunos não 
davam trabalho, obedeciam-me. Mas Vanderlei chegou e 
começou a agitar a classe. Ele já tinha sido aluno meu ano 
passado. Quando foi um dia ele derrubou todas as carteiras 
da sala de aula. Eu disse: Vanderlei, vá para casa e volte 
somente com seu pai. Acontece que a diretora mandou ele 
voltar para classe. E sabe o que aconteceu ? Nunca mais 
tive sossego, os alunos começaram a não mais me 
obedecer. A escola não me ajuda em nada. Ao contrário, 
todos falam, criticam-me, mas não me ajudam. Sei que 
tenho culpa de tudo que está acontecendo. (Otávia4) 
 
 

Accountability 

 

Para Garfinkel, o termo accountability designa a propriedade de relatar, 

descritível, inteligível, analisável. É uma característica que permite aos atores sociais 

comunicarem e tornarem as atividades práticas racionais compartilháveis. O relato 

está intimamente ligado ao processo de reflexividade. A relatabilidade é a descrição 

que os atores fazem de seus processos reflexivos, procurando mostrar, sem cessar, 

a constituição da realidade que produziram e experienciaram. Em outras palavras, o 

relato não é a descrição pura e simples da realidade enquanto pré-constituída, mas 

enquanto essa descrição está se realizando, fabricando o mundo, construindo-o. 

(Coulon, 1995) 

A relatabilidade é a propriedade que permite que os atores tornem o mundo 

visível a partir de suas ações, tornando as ações compreensíveis e transmissíveis. 

Ao passo em que são descritas, dotadas de significado e sentido através dos 

processos pelos quais são relatadas, as ações sociais exprimem o mundo social na 

sua mais pura essência. 

Os etnometodólogos não estão, portanto, preocupados apenas em descrever 

as ações sociais a partir dos relatos fornecidos pelos atores, mas procuram 

compreender como os atores reconstituem permanentemente uma ordem social 

frágil e precária, a fim de compreenderem e serem compreendidos. Em outras 

palavras, como os atores conseguem estabelecer intercâmbio, comunicação, 

interação. 

Considerar que o mundo social é relatável (accountable), significa dizer que 

ele é disponível, passível de ser descrito, compreendido, analisado pelos sociólogos 

a partir da accountable dos atores em interação.  

                                                           
4 Os nomes dos alunos-professores e alunas-professoras são fictícios. 
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Exemplificar a relatividade torna-se difícil, haja vista a inseparabilidade entre o 

relatável e a reflexividade. Assim, dou continuidade ao relato da aluna-professora 

Otávia: 

 

Eu sei que eu tenho alguma culpa, mas eu tento melhorar e 
agora eu quero mudar. Porque não agüento mais não ser 
uma boa professora. Aqui é um bairro muito pobre e cheio 
de problemas de tudo que você pode imaginar, drogas, 
prostituição, roubo, brigas, bebedeiras, marido que bate nas 
mulher e mulher que vai embora com outro. Os nossos 
alunos têm problemas de tudo também, rejeição, mãe que 
foi embora sei lá com quem, pai que é alcoólatra, mãe 
também, aqui é demais. Tem alguns que tomam conta da 
casa e dos irmãos menores e outros passam o dia na rua, 
fazendo sei lá o quê. (Otávia) 
 
 

 

Noção de membro 

 

Para os etnometodólogos, membro não é apenas uma pessoa que pertence a 

um determinado grupo, mas, ao contrário, é uma pessoa que compartilha a 

construção social daquele determinado grupo. É aquele que está implicado nas 

ações cotidianas. Assim, é membro o indivíduo que domina a linguagem comum do 

grupo, que interage com os demais membros do grupo, que transita no meio social, 

a partir de redes de significação estabelecidas nos processos interacionais, que 

compreende o mundo social em que está inserido sem grandes esforços racionais, 

apenas pela pertença natural de sua socialização. 

 

Um membro é uma pessoa dotada do conjunto de modos de 
agir, de métodos, de atividades, de savoir-faire, que a fazem 
capaz de inventar dispositivos de adaptação para dar 
sentido ao mundo que a cerca. É alguém que, tendo 
incorporado os etnométodos de um grupo social 
considerado, exibe “naturalmente” a competência social que 
o agrega a esse grupo e lhe permite fazer-se reconhecer e 
aceitar. (Coulon, 1995, p. 48) 
  

Assim, considero-me um membro do grupo no qual realizei a pesquisa, pela 

minha história de vida como professora que sempre trabalhou com futuras 

professoras ou com professores que buscam uma melhor formação. Sempre fui e 

sou parte integrante do grupo de educadores que trabalham nas escolas dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, quer observando estagiária (o), quer trabalhando 

como professora desde o ano de 1980 até o de 1995 na Habilitação do magistério – 



28 

 28  

2º grau e hoje quando leciono no Curso de Pedagogia – Faculdade de Educação –

UERN. Minha opção para pesquisar o Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO – 

UERN surge a partir do convívio diário com o grupo de alunos-professores, quando 

passei a escutá-los, a ir nas escolas, assistir às aulas a fim de observá-los e fazer 

anotações sobre as suas práticas pedagógicas.  

A minha inserção nas escolas, nas salas de aulas das alunas-professoras, 

quando da realização das observações, dava-se num clima favorável, haja vista a 

interação desenvolvida ao longo da minha vida como professora de formação do 

magistério. Então, a negociação com as escolas em que pesquisei ocorreu de forma 

agradável, sem aquele distanciamento quase normal ocorrido nesse processo de 

inserção no campo pesquisado. A minha entrada nas escolas para observar, 

conversar e conhecer não se processou de maneira formal, mas num clima de 

compreensão desse mundo social presente no meu dia-a-dia, no qual pude ter um 

domínio da linguagem do contexto vivido, já que sempre procurei contribuir para a 

sua edificação, conforme exemplifico abaixo: 

Chego na escola municipal às 7:30 da manhã. Dirijo-me à direção para as 

devidas apresentações, já que esse era sempre o ritual quando chegava pela 

primeira vez na escola. 

Sílvia - Bom dia. 

Funcionária - Oi, bom dia, professora. A senhora é a professora de Januária? 

Pode entrar na sala dela, ela está lhe esperando. 

Sílvia - Posso entrar mesmo? Pergunto para a supervisora, pois a diretora 

não se encontrava. 

Januária - Claro, professora, sinta-se em casa.  

Não posso negar que no primeiro contato para observação do cotidiano da 

sala de aula das alunas-professoras elas ficaram um pouco nervosas, atrapalhadas 

com a minha presença, mas, ao longo das observações, fui ganhando a confiança 

delas, passei a atuar com naturalidade, entrando sem chamar atenção e  fazendo 

parte das discussões das escolas, quando solicitada, conforme detalharei no 

capítulo II. 

Penso que as discussões a respeito das palavras-chaves da etnometodologia 

são realizadas de forma ordenada apenas para que os leitores entendam e possam 

usá-las de modo mais consciente. A adoção desse paradigma epistemológico vem 

proporcionar uma discussão de entrelaçamento das idéias aqui expostas, mas pode-
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se ampliá-la numa perspectiva de prática complexa e, porque não dizer, 

multirreferencial.  

 

Multirreferencialidade: a abordagem com vários olhares na formação do 

professor-educador 

 

A discussão da abordagem multirreferencial no âmbito da educação vem 

romper com pressupostos teóricos positivistas a respeito da educação. Segundo J. 

Ardoino (1998), o surgimento dessa abordagem no seio da educação está ligado ao 

reconhecimento da complexidade e da heterogeneidade no processo educativo. Ele 

vai percebê-lo como uma função social global que perpassa o conjunto dos campos 

das ciências do homem e da sociedade, que interessa tanto ao psicólogo como ao 

psicólogo social, ao economista, ao sociólogo, ao filósofo, ao historiador etc., 

sempre na perspectiva de ampliação dos olhares para o contexto educacional, tendo 

presente a apreensão da sua realidade de forma complexa. 

Para Barbosa (1998), essa abordagem está aberta à complexidade da 

realidade e à interiorização significante do sujeito observador e não é fechada entre 

si, está aberta a contribuições advindas das pesquisas e estudos, outra 

característica próxima da etnometodologia. 

A abordagem multirreferencial tem como seu criador Jacques Ardoino, 

francês, professor da Universidade de Vincennes – Paris VIII, tendo como principais 

colaboradores de trabalho : Michel Lobrot, Georges Lapassade, René Lourau, Remi 

Hess, e outros. A concepção multirreferencial vem ganhando destaque no campo da 

pesquisa educacional, mas pode-se dizer que sua discussão se constitui em uma 

novidade que gera polêmicas, haja vista a ruptura com o modelo alicerçado na 

“ortodoxia da fidelidade do pesquisador a um único paradigma 

epistemólogico/metodológico.” (Burnham, 1998, p. 46) 

No percurso histórico das ciências da educação, percebe-se que uma só 

teoria não dá conta da complexidade e heterogeneidade do processo educacional, já 

que: 

 

O estabelecimento escolar é um lugar de vida, uma 
comunidade que reúne um conjunto de pessoas e de grupos 
em interação recíproca. As relações que o vivido coletivo 
tece no decorrer das situações sucessivas estão inscritas 
numa duração, carregadas de histórias (e de “histórias” que 
estabelecem uma contenda entre os protagonistas) e se 
encontram mesmo assim determinadas mais pela dinâmica 
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das pulsões inconscientes e da vida afetiva, pela ação dos 
fenômenos transferenciais e contratransferenciais, pelas 
incidências das implicações que têm nos papéis ou nas 
associações, pelo peso próprio das estruturas psíquicas, 
pelos vieses específicos que decorrem das bagagens 
intelectuais de uns e de outros, do que pela lógica de um 
sistema que pretende dividir funções e estabelecer tarefas 
para bem conduzir missões. (Ardoino, 1998, p. 34)  

 
Encontram-se implicados nesse contexto o professor-educador, o supervisor, 

o coordenador pedagógico, o diretor, todo o corpo de funcionários que fazem parte 

da escola, com suas histórias de vida, perspectivas, conhecimentos do mundo e 

científicos, com suas dificuldades e avanços, sempre vislumbrando a condução das 

tarefas do ato de ensinar, no sentido mais abrangente da palavra, no qual esse ato 

de ensinar é aquele que discute, orienta, põe limites quando necessário, através de 

uma comunicação, verbal ou não verbal, que deveria ser voltada para os interesses 

e necessidades do aluno. 

Há um alargamento do que seja professor-educador, aquele que ensina, 

orienta, procura adequar os procedimentos teóricos-metodológicos às necessidades 

do aluno, procurando ouvi-lo, dialogando numa perspectiva interativa de busca, de 

troca, de interesse pelo seu mundo. É por-se no seu lugar empaticamente, para 

perceber as suas dificuldades e suas potencialidades, a fim de ajudá-lo sempre a 

superá-las, sem contudo ser um aliado incondicional.  

Posto isso, o estudo aqui exposto vem possibilitar um debate da formação do 

professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental, a partir da minha preocupação 

inicial: Será que o Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO – UERN, ao ser 

pensado e vivenciado, leva em conta, ou não, os conhecimentos, concepções, 

realidades, dos alunos-professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental? Estou 

implicada como membro atuante nessa discussão desde a minha formação 

acadêmica, profissional, já que sou professora e minha história de vida tem a ver 

com essa preocupação. Para dar conta desse problema, irei ampliar os estudos 

apresentando a proposta epistemológica desenvolvida por J. Ardoino (1998, 2003)   

e sua equipe no sentido de compreender a dinâmica dos processos educativos, 

configurando-se com o movimento de sala de aula e dos membros da escola.    

As transformações advindas da sociedade contemporânea exigem, em todas 

as áreas de atuação profissional, uma nova forma de pensar e fazer ciências, como 

condição básica para atender às perspectivas de evolução dessa sociedade, numa 

busca epistemológica da multirreferencialidade através de uma leitura crítica e da 

criação e recriação científica dos saberes postos como verdades absolutas. 
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No contexto atual, onde as incertezas estão cada vez mais presentes no dia-

a-dia, precisamos ter “olhares múltiplos para romper com a hegemonia epistêmica 

dos grandes saberes, das grandes narrativas oficiais e do sujeito racional que, com 

seu olhar iluminista, pretende iluminar tudo.” (Pellanda,1996, p. 13) Precisamos 

romper com as teorias tradicionais que produzem o conhecimento fragmentado e 

superficial, que alimentam a ilusão das certezas absolutas, que iluminam a falsa 

idéia de que o conhecimento é absolutamente verdadeiro. 

Toda essa discussão vem impregnada de esperança sobre aquilo que supõe-

se acreditar, não como verdade absoluta, pronta, acabada, mas como um processo 

sempre aberto às mudanças, aos desafios postos no cotidiano, tendo em vista os 

acentuados avanços tecnológicos e científicos.  

 

Tal complexidade se explica pelo fato de as práticas 
educativas não se limitarem ao domínio metodológico e ao 
espaço escolar. Trata-se de um sistema de práticas 
educativas aninhadas, constituído de práticas pedagógicas 
de caráter antropológico, existências do posto de trabalho e 
práticas concorrentes que, mesmo sem serem estritamente 
pedagógicas e estando fora das escolas, exercem influência 
direta sobre a atividade dos professores. (Sicardi, 2000, p. 
59) 
 

É importante ressaltar que as práticas educativas não são práticas separadas, 

divididas, que contemplam a redução, simplistas. Tal pensamento, como já foi feito 

referência acima, é defendido pelas abordagens tradicionais (cartesiano, positivista, 

behaviorista, tecnicismo, e outras), que fragmentam a aparente complexidade dos 

fenômenos. Para uma melhor compreensão do termo complexidade, necessário se 

faz entender que este traz no seu cerne a confusão, incerteza e a desordem. Não há 

portanto uma ordem pré-determinada. Segundo Morin (1996, p. 22), 

 

...a complexidade aparece ali onde o pensamento 
simplificador falha, mas integra em si mesma tudo aquilo 
que põe ordem, claridade, distinção, precisão no 
conhecimento. Enquanto o pensamento simplificador 
desintegra a complexidade do real, o pensamento complexo 
integra o mais possível os modos simplificadores de pensar, 
mas recusa as consequências mutilantes, reducionistas, 
unidimensionalizantes e finalmente ocultadoras de uma 
simplificação.    
 

 Tal posição não elimina a simplicidade. Morin (2000, p. 48) vai dizer que : “só 

podemos entrar na problemática da complexidade se entrar na da simplicidade, 

porque a simplicidade não é tão simples quanto parece.” Os fatos sociais podem 
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parecer simples para quem tem um olhar simplificador, mas todos os objetos sociais 

são complexos e da ordem da compreensão, e não da explicação.  

 

(...) o problema da complexidade é antes de tudo afrontar 
uma incerteza conceitual com relação aos nossos hábitos 
de pensamento que supõem que para todos os problemas 
pode apresentar uma resposta clara e distinta. (...) A 
complexidade está num emaranhado de coisas que faz com 
que nós não possamos tratar as coisas, parte a parte. Isso 
corta aquilo que une as partes e produz um conhecimento 
mutilado. (...) Em toda a complexidade existe a presença de 
incertezas, sejam empíricas, sejam teóricas, e mais 
frequentemente ao mesmo tempo empírica e teórica. (Morin, 
2000, p.169) 
 

Essa postura epistemológica tem sido explorada nas várias áreas do 

conhecimento e requer um olhar plural, diferente do que propõem as ciências 

tradicionais, que decompõem o objeto em partes menores vislumbrando a sua 

explicação. Ardoino (1998) vem conduzir esta discussão e coloca diante de nós que 

a complexidade é o “que contém, engloba (...), o que reúne diversos elementos 

distintos, até mesmo heterogêneos.” 

Por seu lado, Barbosa (1998) discute, na perspectiva de compreensão dos 

fenômenos educativos, principalmente, o processo de formação do professor-

educador, e propõe a necessidade de uma ruptura epistemológica, vislumbrando a 

multirreferencialidade no contraponto das fronteiras disciplinares, e enfatiza que é 

preciso: considerar os diferentes níveis de implicação do pesquisador ou do 

professor nas diversas áreas do saber e frente ao seu objeto de pesquisa; e, por 

último, não abrir mão do conceito de complexidade.  

Dessa forma, “a epistemologia da complexidade no seu olhar multirreferencial 

em ciências da educação nasce no âmago do senso crítico universitário alargado, 

parte dele.” (Macedo, 1998, p. 64) No âmbito da educação, os problemas têm que 

ser lidos por vários olhares (psicológico, sociológico, histórico, econômico, social, 

cultural e outros), haja vista ser impossível se estudar o educacional vislumbrando 

apenas uma área do conhecimento. É preciso, pois, ter uma escuta mais afinada 

para compreender o entorno da escola e percebê-la não como ilha isolada dos 

problemas sociais, econômicos, culturais, e por que não dizer históricos, mas como 

um lugar que recebe e repercute interferências no seu contexto. Como diz Ardoino: 

 

(...) quer dizer que no lugar de buscar um sistema 
explicativo unitário (...) as ciências humanas necessitam de 
explicações, ou olhares, ou óticas, de perspectivas plurais 
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para dar conta um pouco melhor, ou um pouco menos mal 
da complexidade dos objetos. (Ardoino, 1998, p. 4) 
 

A abordagem multirreferencial assume a hipótese da complexidade, já que 

propõe uma leitura plural de seus objetos, numa perspectiva teórica e prática, sob os 

diferentes pontos de vista, reconhecendo, assim, a heterogeneidade no campo das 

ciências humanas e das ciências da sociedade. 

 Ardoino (1998) utiliza-se desse termo, inicialmente, mas seus estudos 

ampliam-se no conceito, haja vista a discussão por ele implementada sobre a 

heterogeneidade como o cerne da construção do conhecimento, já que aponta para 

a análise multirreferencial e a multiplicidade de linguagens “para a compreensão dos 

fenômenos sem misturá-los e reduzi-los.”   

Para o teórico da abordagem multirreferencial, J. Ardoino (1998), os 

fenômenos educativos vão sendo compreendidos a partir de uma leitura plural do 

objeto estudado, a partir de diferentes ângulos, do ponto de vista psicológico, 

sociológico, filosófico, histórico, cultural e outros, não redutíveis uns aos outros, mas 

na perspectiva da heterogeneidade. 

A noção da heterogeneidade diz respeito também à relação do sujeito e 

objeto, em que os dois se relacionam, interagindo entre si, podendo esses serem 

vistos reagindo, adaptando-se, mas, principalmente, transformando-se. 

Para entendermos a abordagem multirreferencial, necessário se faz 

desconsiderarmos o positivismo, que separa o sujeito do objeto de estudo, que não 

valoriza os aspectos subjetivos e a afetivos. Para Gonzáles Rey (1997), a 

epistemologia positivista apresenta características marcantes que até hoje vêm se 

perpetuando nas posturas dos sujeitos que fazem ciências, destacando os seguintes 

aspectos: a separação excludente entre o sujeito (pesquisador) e o objeto de estudo; 

a subjetividade e a afetividade são consideradas de forma pejorativa, como fonte de 

erro; supervalorização do método e desprezo pela teoria e interpretação: visão 

instrumentalista do conhecimento; o método científico é considerado de forma 

monolítica (o que varia são os objetos de estudo, o método de investigação é o 

mesmo para todas as ciências); os objetivos da ciência seriam as descrições 

imparciais, a predição e o controle sobre a realidade. 

Dessa forma, a epistemologia positivista assume uma postura de legalidade, 

ou seja, tudo dentro dos moldes pré-estabelecidos, que não fogem das regras, das 

normas, pelos fenômenos físicos, biológicos e sociais. 
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Esse modelo de fazer ciências, pensar ciências, está sendo substituído por 

paradigmas da complexidade, nos quais o pensamento simplificador não dá conta 

de explicar os fenômenos sociais, físicos e biológicos. Para Ardoino (1998), a 

complexidade não está no objeto, mas no olhar que o pesquisador utiliza para 

estudar seu objeto, na maneira como ele aborda os fenômenos. Tal olhar vai 

depender de como o pesquisador se vê na sua profundidade, na sua compreensão 

a respeito do objeto de estudo. Então, tal objeto pode ser lido sob diferentes 

perspectivas, concepções, teorias, o que vai depender da postura epistemológica 

adotada pelo pesquisador. 

Segundo Ardoino, (1998, p. 36), 

 

(...) tudo acontece um pouco como se os objetos de 
pesquisa, no campo das ciências do homem e da 
sociedade, devessem ser representados como mais ou 
menos mestiços. Uma tal complexidade, mais ou menos 
“holística”, global, isto é, fugindo definitivamente da intenção 
de decomposição (análise) e de redução em elementos 
cada vez mais simples. (...) um tipo de olhar que finalmente 
tenta mais entender do que explicar, que tem por objeto 
uma realidade suposta explicitamente heterogênea. A 
complexidade não deve, portanto, ser concebida como uma 
característica ou uma propriedade que certos objetos 
possuiriam por natureza e outros não, mas (...) uma 
hipótese que o pesquisador elabora a respeito do objeto. 
 

A abordagem multirreferencial preocupa-se em aprofundar múltiplas leituras 

que possibilitaram um entendimento melhor do objeto em estudo, numa perspectiva 

de olhá-lo de forma complexa, numa abrangência das práticas sociais, dos 

processos, das situações, dos contextos outros. 

 

Essas óticas (psicológicas, etnológica, histórica, 
psicossocial, sociológica, econômica etc.) tentarão olhar o 
objeto sob ângulos não somente diferentes (o que é 
“diferente” pode permanecer encerrado na sua própria 
natureza, bem como a multidimensionalidade, a 
multicriterialidade etc), mas sobretudo outros (que implicam, 
portanto, alteridade e heterogeneidade). Dito de outra 
forma: assumindo, a cada vez, rupturas 
epistemológicas. (Ardoino, 1998, p. 37) (grifo meu) 
 

Para Borba (1998), fazer ciência não é conformar-se, nem metodologizar-se 

ou seguir normas, manuais pré-determinados, deve ser uma construção dialética, 

numa composição (bricolagem) metodológica, ou seja, a criação de nossas 

metodologias. É o ir aqui e lá, eventualmente, procurar obter, pelo desvio, 
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indiretamente, o que não se pode alcançar de forma direta. Segundo Barbosa 

(1998), aí se encontra uma definição clara do que seja bricolagem. 

A abordagem multirreferencial exige ou comporta uma bricolagem, ou seja, 

uma abordagem a partir de perspectivas múltiplas. (Borba, in Lapassade, 1998, p. 

18) Borba (1998) diz que o aprendiz-pesquisador deve aprender a bricolar, deve 

remeter-se à etnometodologia, à psicanálise e à complexidade dos fatos, das 

situações e das práticas educativas, formadoras. Para Lapassade (1998), a 

inteligência é bricolagem permanente, já que é um processo cognitivo constante.  

 Este novo jeito de pensar e fazer ciência opõe-se aos modelos positivista e 

cartesiano e resgata a unidade do homem com o todo, sem separar os aspectos 

cognitivos dos afetivos. Prigogine fala de um relacionamento poético com a natureza 

e de uma parceria com o cosmo no sentido de uma co-autoria na construção de 

realidade. (Prigogine in: Pellanda, 1996, p. 243) É uma construção conectada com a 

construção do conhecimento, do sujeito e da realidade. 

Nessa perspectiva, o ser humano é criador do seu espaço, constrói, é autor e 

produtor de sua história, da sua cultura, e pode se constituir autor-cidadão, como 

enfatiza Barbosa. Assim, buscar novos olhares, possibilitando a ampliação, tendo 

em vista compreender e desnudar o objeto a ser estudado, é ter uma postura 

epistemológica multirreferencial. “Ao realizar a pesquisa exercitamos a cidadania, ou 

seja, o autor de um texto, de uma reflexão, é também o autor de uma forma de 

expressão no social. A escrita é uma forma de ver-se e expressar-se socialmente.” 

(Barbosa, 2000, p. 17) Continuando, esse pesquisador diz que “autor no sentido de 

quem exerce a cidadania.” (Barbosa, 1998, p. 8) Aquele que procura produzir 

conhecimento não de uma forma fácil, mas na perspectiva de pesquisador que 

busca interagir com sua prática, procurando vencer as suas dificuldades e, 

consequentemente, buscando soluções para os problemas no âmbito escolar-social. 

Durante a realização do segundo momento da pesquisa pedi às três alunas-

professoras que fizessem relatos sobre os nossos encontros tanto individuais quanto 

coletivos, num caderno, para ao final avaliarmos os nossos encontros tendo como 

base os registro nos cadernos. A aluna-professora Amélia fez o seguinte registro: 

“Me sinto alegre por ver hoje o progresso dos meus alunos, isso só vem 

acontecendo porque eu venho progredindo também, estamos crescendo juntos e 

isso é muito bom, estamos interagindo. Eu gosto de ler, escrever e eu passo isso pra 

meu aluno. Todas as crianças aqui gostam de escrever.”  



36 

 36  

Autor-cidadão é, autoria dos posicionamentos assumidos, ir no sentido mais 

profundo de quem exerce a cidadania, com o esforço de dar conta dos dois lados, 

externo e interno. Nessa discussão “a cidadania não pode ser pensada fora da 

história, do espaço geográfico, das perspectivas sociológicas e psicanalíticas, dentre 

outras.” (Barbosa, 2002, p. 57) 

Portanto, autor-cidadão é aquele que produz e provoca uma aprendizagem 

produtiva, capaz de mobilizar o aluno no sentido de ter um encontro consigo mesmo, 

não desconectado das relações sociais que perpassam a sua volta.  

Essa experiência foi vivida quando da realização da pesquisa tanto por mim 

como pesquisadora, quanto pelas três alunas-professoras, atores da investigação. 

Foi um momento em que a professora-educadora e aluna-professora puderam se 

constituír atores parceiros de trabalho, cúmplices no desenvolvimento da 

investigação. Houve momentos marcantes com todas, e recentemente, quando do 

reencontro, do que chamei terceiro momento da pesquisa, estive com Otávia, ela fez 

o seguinte relato: 

 

Você me tirou do fundo do poço, não acreditava mais em 
ninguém. Mas teve um momento que fiquei preocupada e 
passei três dias sem dormir foi quando você brigou comigo,  
e disse que ou eu estudava e planejava minhas as aulas ou 
eu não participaria mais da pesquisa. E esse foi um 
momento importante da minha vida. Você me botou pra 
cima, depois. 
 

 Segundo Hess (2004), o momento é constituído de um conjunto de 

elementos materiais, psicológicos (afetivos) e passionais, nos quais nós somos 

sujeitos e outros em que nós somos objetos. O momento é um jogo plural dos 

momentos vividos que se alimenta das nossas heranças, evoluções, espaços...  

“O papel do educador, nesse caso, será sempre ampliar ao máximo o 

aproveitamento das oportunidades múltiplas e de intensidades infindáveis para que 

os sujeitos se tornem autores-cidadãos cada vez mais.” (Barbosa, 1998, p. 9) A 

utilização de diários, do jornal de pesquisa, registros das práticas cotidianas 

possibilitaram a articulação, a reflexão, o amadurecimento e principalmente o 

rompimento com o medo de tornarem-se autores-cidadãos.  

A escola tradicional com os seus métodos rigídos construiu em nós o medo 

de escrever. A concepção enraizada nos alunos foi, e ainda é em muitos escolas 

pelo Brasil afora, que escrever é para ser corrigido e para dar uma nota. Percebe-se 

muitas vezes que o aluno-professor preocupa-se muito com o ensinar a escrever, 
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concebendo-o mecanicamente, ou seja, o que se exige do aluno é que ele faça 

cópias, sem trabalhar a sua capacidade criativa e interlocutiva. 

É preciso estimular, criar oportunidades para que o aluno torne-se autor-

cidadão. Quanto mais se descreve um momento, mais ele ganha amplitude, 

significado, mais o sujeito inclui-se como autor-cidadão. 

Será que nas nossas escolas e universidades os professores estão 

preparados ou preocupados para trabalhar nessa perspectiva? Será que o seu 

processo de formação condiz com o que está posto como exigência para o século 

XXI, de sujeitos autônomos?  

A abordagem multirreferencial possibilita a ampliação dos olhares na tentativa 

de estudar e compreender a complexidade do processo educativo, não de forma 

compartimentada, isolada da sociedade, dos processos políticos, econômicos, 

históricos, sociais e culturais, mas numa perspectiva do pensamento complexo, no 

qual o todo e as partes fazem parte de conjunto inseparável, de incertezas, dúvidas, 

nunca como um objeto fechado em si mesmo. Finalmente, dizem Barbosa e Ventura 

(2004, p. 85): 

 

A ousadia de articular o que antes era separado até 
possíveis extremos para através de um olhar, agora, 
paradoxal, não perder de vista a complexidade emprestada 
a realidade como nos ensina Jacques Ardoino quando diz 
que não é a realidade que é complexa, mas sim o olhar do 
pesquisador que vê de modo complexo, articulando sujeito 
observador e coisa observada do seu entorno. 
 

É necessário olhar para a educação percebendo, analisando e procurando 

descortinar a prática social “das práticas educativas”, já que a complexidade desse 

processo traz para os que estão diretamente envolvidos, professores, pedagogos, 

orientadores, supervisores, psicólogos e outros, uma série de dificuldades de leitura 

e de compreensão sobre suas próprias práticas, o que se desdobra em dificuldades 

de tomar decisões, estudar e produzir. (Ardoino, 1998) 

  

Etnopesquisa crítica: contribuições para o processo de formação do 

professor-educador 
 

Visando contribuir com a discussão acerca da formação do professor no 

âmbito da Faculdade de Educação da UERN, especificamente no Curso de 

Pedagogia - PROFORMAÇÃO, procurei ampliar meus estudos com a discussão da 

etnopesquisa crítica, encetada pelo pesquisador brasileiro Macedo (2000), que 
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sistematiza, em sua tese de doutorado, o como realizar pesquisa tendo como 

referencial teórico a abordagem multirreferencial e a etnometodologia. Dessa forma, 

procuro entender até que ponto estas abordagens podem favorecer um debate mais 

rico, no seio dessa unidade de ensino superior - IES. 

Desnudar a realidade na qual realizei minha pesquisa foi uma tarefa 

exaustiva, árdua, instigante, mesmo fazendo parte do contexto na qual a desenvolvi, 

haja vista que a proposta de pesquisa estava imbricada de há muito em mim, e 

exigiu uma observação atenta de todos os procedimentos adotados no dia-a-dia dos 

sujeitos escolhidos, no caso alunas-professoras do Curso de Pedagogia – 

PROFORMAÇÃO, atuando como professoras dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Todos os procedimentos utilizados de que pude dispor para descrever 

fielmente foram importantes para a análise e conclusão desse trabalho, apesar de 

saber que este debate não se esgota aqui, pois há a necessidade de continuidade 

da temática estudada. 

Mesmo assim, foi um trabalho gratificante, haja vista a minha implicação com 

o objeto de estudo, isto é, a formação do professor dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental via Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO. 

Ao apresentar o livro de Macedo “A etnopesquisa crítica e multirreferencial 

nas ciências humanas e na educação” (2000), Barbosa diz : 

 

(...) etnopesquisa não seria outra coisa senão uma pesquisa 
ao mesmo tempo enraizada no sujeito observador e no 
sujeito observado. Enraizada no sentido etmológico, o de 
dar conta das raízes, das ligações que dão sentido tanto a 
um quanto a outro. Para tanto, é necessário, por parte do 
pesquisador, ousadia para autorizar por caminhos 
metodológicos não convencionais com o objetivo de 
apreender a complexidade e as filigranas próprias de cada 
sujeito singular, tanto do pesquisador quando do sujeito 
pesquisado e de seus entornos. (Barbosa, 2000, p. 24 apud. 
Macedo) 

 

Por isso minha identificação com etnometodologia e multirreferencialidade, 

por sentir-me enraizada historicamente com o estudo que ora apresento. Não posso 

dizer que conhecia essas abordagens teóricas anteriormente à pesquisa, mas logo 

ao debruçar-me senti um encanto sobre a discussão aqui exposta. Não foi um 

interesse caído de pára-quedas, ou seja, de uma hora para outra, mas sim uma 

trajetória construída a partir do momento em que comecei a ensinar, no ano de 

1980, no Centro Educacional “Jerônimo Rosado”, habilitação do Magistério, antiga 



39 

 39  

Escola Normal. Meus estudos, até então direcionados para o ensino dos anos inicias 

do 1º Grau, voltaram-se para a formação do professor, não com a intenção explícita 

de pesquisar e construir algum conhecimento, mas como uma professora que queria 

entender porque o ensino não dava certo, o porquê de tanta evasão e repetência, 

indisciplina e outros aspectos. E porque se atribuía tanta culpa ao professor/a ou ao 

aluno(a). 

Com o meu ingresso na UERN, no ano de 1995, como professora da 

Faculdade de Educação, pude discutir e estudar melhor as questões inerentes à 

formação de professores, com outra perspectiva, outro entendimento das coisas, 

reconhecendo a complexidade imbricada nesse processo. Isso tem se aprofundado 

ao longo deste tempo, que chamarei de tempo histórico, haja vista a construção da 

relação com o objeto de estudo. 

Foi meu jeito de caminhar, perceber e meditar que me levou ao encontro com 

a etnomedologia e abordagem multirreferencial e no Brasil com a etnopesquisa. Não 

posso dizer que antes do mestrado nunca tivesse realizado pesquisa, realizei 

algumas pesquisas, mesmo quando estive ensinando na habilitação do Magistério, 

uma pesquisa de cunho tradicional, quantificável, mensurável, que não 

problematizava, não levava em conta a complexidade presente na discussão sobre 

formação do professor. Mas não vou aqui me deter a essa pesquisa, quero avançar 

nas reflexões de Macedo sobre a etnopesquisa, para que eu possa vislumbrar os 

aspectos favoráveis à análise que venho realizando no transcurso da pesquisa. 

Apresento, assim, um resultado não fechado, mas aberto às novas pesquisas e 

ampliação epistemológicas. 

A análise na etnopesquisa é um movimento constante de ir e vir, já que há 

uma preocupação em apreender tudo em volta do observado, e isso se constitui 

numa das características mais marcantes desse jeito de se fazer pesquisa. É o 

mergulho do pesquisador no campo, para se imbricar nas profundezas das suas 

águas claras ou escuras, sempre com a perspicácia de observar o não observável, 

por outro jeito de pesquisar. Um olhar complexo que abriga a multirreferencialidade, 

que desencadeia um movimento de reflexão, compreensão, que exige 

determinação, disciplina, autorização e meditação, no sentido da plena consciência 

de estar com o que é, aqui e agora, percebendo o mínimo gesto, a mínima atividade 

da vida cotidiana. (Barbier, 1998, p. 191) 

Macedo (2000) enfatiza que a etnopesquisa crítica não é uma tentativa de 

uma receita universal para se fazer pesquisa, mas uma construção epistemológica 
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que advém das noções de complexidade de E. Morin e da abordagem 

multirreferencial de J. Ardoino. Nesta perspectiva, abre-se um leque de alternativas 

epistêmicas que podem contribuir para o rompimento com propostas prontas e 

fechadas do ponto de vista teórico-metodológico.    

Desta forma, o objetivo da abordagem em discussão é proporcionar aos 

educadores uma instrumentalização metodológica mais alargada e um exercício 

epistemológico pertinente e relevante da etnopesquisa crítica. “Objetivos que 

ancoraram numa implicação para mim fundamental: a formação do professor-

pesquisador de uma perspectiva mais ampliada, conectada e criticamente fecunda.” 

(Macedo, 2000, p.29)  

Mas como Macedo define etnopesquisa? 

 

Um dos pontos fundamentais que devemos destacar para 
compreendermos a etnopesquisa crítica é que ela nasce da 
inspiração etnográfica, sua base incontornável, mas 
diferencia-se, quando aprofunda-se na démarche 
hermenêutica de natureza sócio-fenomenológica e crítica se 
afirma também por aquilo que ela não é: um fisicalismo 
metodológico, um quantitativismo nomotético, um 
objetivismo excludente, um interpretacionismo acientífico ou 
uma pesquisa distanciada dos âmbitos da ética e da 
política. (Macedo, 2000, p. 30)   

 

Continuando, Macedo acrescenta que a etnopesquisa preocupa-se com o 

homem no seu contexto social, volta-se para a organização das ordens sócio-

culturais, preocupando-se essencialmente com os processos que constituem o 

homem em sociedade. Assim, o pesquisador deve estar implicado em todo 

movimento histórico, cultural, antropológico, psicológico e outros, em prol do 

processo de construção do conhecimento, através do desvendar do cenário 

estudado. 

Não um cenário distante, frio, ausente do pesquisador, mas uma relação viva, 

dinâmica, de trocas intersubjetivas entre sujeito e objeto, no qual se constroem 

mutuamente. Tudo o que se passa no entorno durante o processo da pesquisa tem 

um significado importante, já que irá possibilitar a construção de suas 

compreensões. O etnometodólogo, voltado para a etnopesquisa, deve ter uma 

perspicácia capaz de ver além do que os outros enxergam. Tudo o que diz respeito 

ao sujeito estudado é de suma importância ao sistema de relações existente no 

cotidiano do sujeito observado.  “No processo de construção do saber científico, a 
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etnopesquisa crítica não considera os sujeitos do estudo um produto descartável de 

valor meramente utilitário.” (Macedo, 2000, p.30) Mas os sujeitos fazem parte, 

ativamente, de todo o processo de construção e reconstrução da pesquisa, no qual 

têm vez e voz através das suas ações, opiniões, interesses, preocupações. Aqui 

está presente um elo com o trabalho que desenvolvi, pesquisadora e objeto 

pesquisado, numa inter-relação constante, já que sou membro do cenário 

pesquisado, resultando, assim, na dissertação que ora apresento não como um 

produto fechado, acabado, mas aberto às críticas e, principalmente, com disposição 

para o prosseguimento dos estudos, encetados de outros pontos de vista.  

Vale chamar atenção para todos os fatos, coisas por mais simples que sejam 

na etnopesquisa têm uma relevância crucial, não se deve, por hipótese nenhuma, ao 

descrever tais fatos ou coisas, tentar destruir a própria realidade investigada e 

descrevê-la de maneira ‘correta’ gramaticalmente, ferindo assim os princípios 

utilizados pela etnometodologia no que diz respeito aos etnométodos, ou seja, aos 

procedimentos usados pelos sujeitos no percurso da investigação. No processo 

investigativo da etnopesquisa, a validade dos dados será justamente a fidelidade na 

descrição da realidade social observada. 

Segundo Macedo (2000), 

 

Sensível ao que chamou mundo-vida, a fenomenologia 
constitutiva, uma das bases filosóficas da etnopesquisa, se 
propõe a descrevê-lo independe e anteriormente a qualquer 
explicação científica. Os mundos-vivos pertencem a grupos 
históricos específicos; de uma posição histórica, não 
poderia haver nenhum privilégio especial ligado a qualquer 
mundo vivo particular. (p.32) 

 

Não existe um mundo estático, parado. O mundo do humano é um mundo 

que está permanentemente num movimento espiral, jamais linear, já que esse é da 

ordem da complexidade, aberto à interferência dos diversos contextos sociais. 

Mergulhar nesse cenário exige do pesquisador um olhar refinado, através da 

observação, da escuta sensível, do entendimento e da descrição dessa 

complexidade, uma descrição viva e não morta. Para Barbier (1998, p. 176), o que 

fica “nesses trabalhos é a importância do corpo e de seu movimento quando se 

considera a sensação. O esquema corporal e o movimento do corpo desempenham 

um papel privilegiado na descoberta e na possibilidade de sentir o mundo...”.  
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Barbier chama atenção para a importância de o pesquisador ter uma escuta 

sensível, não apenas na perspectiva de escutar aquilo que está explícito, mas de ler 

o não tido de forma clara, objetiva. Descobrir no movimento das relações cotidianas, 

nas falas, nos diálogos, nos gestos, nos olhares, na forma de ser e fazer do objeto 

pesquisado e das implicações nos sujeitos. Ter a sensibilidade, principalmente na 

área da educação, aqui dando ênfase à formação do professor dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, para captar as contribuições ou não do Curso de Pedagogia – 

PROFORMAÇÃO –UERN, voltado para essa finalidade. 

Escutar as vozes dos professores-educadores não é simplesmente ouvir, mas 

é também ver muito além daquilo que está sendo dito, exposto. É um mergulho nas 

angústias, desesperos, incertezas, solidão de um trabalho que deve ser participativo, 

nos dramas vividos e vivenciados no dia-a-dia, e porque não dizer nas certezas, nas 

verdades que se acreditam como certas e imutáveis. “Não se pode jogar os cacos 

fora, pois somos nossas angústias, nossos medos, nossas histórias.” (Barbosa, 

25/02/2005) 

Para Barbier (1995), estudioso da escuta sensível, ela é própria do 

pesquisador-educador, segundo a ‘abordagem transversal.’ É o modo de tomar 

consciência e de interferir próprio do pesquisador-educador que adota tal 

abordagem. 

É um “escutar/ver” empaticamente, não no sentido literal da palavra, mas 

saber sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para poder 

compreendê-lo no âmago de suas atitudes, comportamentos, idéias, sentimentos 

valores, mitos etc. “mas sem nenhum compromisso com o que chamo de uma 

empatia majorante, jamais humanismo pegajoso, adocicadamente neutro.” (Macedo, 

2000, p. 198) É compreender sem aderir ou se identificar às opiniões dos outros, na 

realidade é a postura do etnopesquisador, crítico, ético, que prima pelo rigor 

científico ou, como chama Macedo, rigor fecundo. 

Saber escutar é um dos fatores fundamentais na etnopesquisa crítica, “não 

saber escutar sensivelmente é um decreto de morte.” (Macedo, p. 199) 

A etnopesquisa é, portanto, um trabalho que exige disciplina, rigor, 

sistematização e flexibilidade no estudo, cuidado com os dados e, principalmente, 

disposição da escutar, descrever, observar, olhar além. 

Desenvolver a escuta sensível durante todo o processo da pesquisa foi um 

exercício constante, instigante e necessário para que eu escutasse as vidas com 

seus prazeres, dificuldades, medos e determinações das alunas-professoras. Tal 
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experiência foi vivida e experenciada mostrando-me a possibilidade de uma prática 

diferenciada, na qual se criam e vislumbram-se outros caminhos, ampliando-se na 

perspectiva de tornar-se autor-cidadão.   

A etnopesquisa crítica apresenta algumas características metodológicas que 

são importantes: tem o contexto como sua fonte direta de dados e o pesquisador 

como seu principal instrumento; supõe o contato direto do pesquisador com o 

ambiente e com a situação que está sendo investigada; os dados da realidade são 

predominantemente descritivos e aspectos supostamente banais em termos de 

status de dados são significativamente valorizados.  

O etnopesquisador é uma pessoa inteira, que entra totalizada e totalizando-se 

para realizar seu trabalho de campo. Como estudioso de fenômenos humanos, 

defronta-se arduamente enquanto sujeito/pessoa com suas próprias observações, 

preconceitos, convicções, pondo em evidência suas implicações, consubstanciadas 

nas suas motivações, perspectivas e finalidades.  

A perspectiva qualitativa-fenomenológica orienta ser impossível entender o 

comportamento humano sem tentar estudar o quadro referencial e o universo 

simbólico dentro dos quais os sujeitos interpretam seus pensamentos, sentimentos e 

ações. O etno é o pesquisador que vê, enxerga e apreende todos os movimentos no 

objeto e em volta do objeto pesquisado, descrevendo detalhadamente todos os 

acontecimentos. 

 

Praticando uma ciência social dos fatos miúdos e muitas 
vezes obscuros do dia a dia, a descrição etnográfica (escrita 
da cultura) não consiste somente em ver, mas fazer ver, é, 
escrever o que se vê, procedendo à transformação do olhar 
em linguagem, exigindo-se uma interrogação sobre a 
relação entre o visível e o dizível ou, mais exatamente, entre 
o visível e o lizível. (Macedo, 2000, p. 145, apud, Laplatine, 
1996) 
 

  
Para o etnopesquisador apreender minuciosamente todos os detalhes e fatos 

do objeto a ser estudado, pode-se recorrer a vários recursos metodológicos que 

possibilitaram a leitura “das perspectivas dos indivíduos em atividade, mediasse a 

apreensão desse âmbito também em relação ao contexto simbólico/institucional e 

cultural por eles construídos.” (Macedo, 2000, p. 143) Para compreensão dos 

métodos utilizados na pesquisa que realizei faço, então, a discussão sobre: a prática 

do trabalho de campo; estudo de caso; observação; questionário aberto; entrevista; 
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documentos como fonte de análise; diário de campo; escuta sensível; método 

documentário de interpretação; análise e interpretação dos “dados.”   

 

A prática do trabalho de campo 

  

Significa observar, conhecer de dentro, in situ, em ato, nas ações, o 

educador. Isto é, descobrir onde está, permanecer com ele em qualquer situação, 

desde que aceite e permita tanto a observação íntima de certos aspectos do seu 

comportamento, como descrevê-lo de forma útil para a ciência social, sem prejuízo 

para ele.  

A ciência social requer arte na observação e na análise. A observação de 

campo é mais que uma etapa preparatória para as grandes pesquisas estatísticas, 

constitui-se numa parte introdutória à ciência social. É o entrar do etnopesquisador 

com suas indagações, seu problema. Nessa perspectiva, ele “mergulhará 

criticamente nas múltiplas culturas e suas inteligibilidades, suas estéticas e 

cosmovisões” (Macedo, 2000, p. 33), vislumbrando encontrar respostas ou 

compreensão para o que está posto. 

O dinamismo da realidade também está vinculado às posições, operações e 

exposições do observador. Quem é ele? Quais são as suas preocupações teóricas? 

O que aconteceu durante o estudo, tanto para ele quanto para os outros, no sentido 

intelectual e pessoal? Que operações analíticas usou ele para transformar 

informações e para sintetizar seus dados, a fim de traduzi-los em declarações que 

tenham seus próprios lugares numa matriz de conhecimentos a respeito da 

sociedade?  

 O trabalho de campo de inspiração qualitativa é uma aventura pensada 

sempre em projeto e que demanda constantes retomadas. Não lida com objetos 

lapidados nem com a procura de regularidades, mas na busca das 

heterogeneidades. 

Mesmo sendo membro do contexto observado, a observação é um momento 

para desvendar as coisas ditas como verdadeiras. É, portanto, uma “garimpagem” 

da realidade ao dispor do pesquisador.   

Certa vez, ao observar uma aula de um aluno-professor, ouvi o seguinte 

depoimento: 
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- “Professora, eu encosto a minha cabeça no meu travesseiro e durmo 

tranquilo porque sei que dou conta do recado, sei que sou um bom professor e não 

tenho muito o que aprender.” 

Mas no instante em que estava observando percebi a incoerência do dito com 

o vivido, ele não explorava adequadamente a leitura que estava realizando. E 

quando seus alunos tinham dúvidas ele simplesmente as ignorava. Deixava as 

perguntas sem respostas e não os ajudava.  

O esforço de não perder relatos importantes durante a observação permitiu 

detectar as dificuldades que alguns alunos-professores têm em romper com a 

suposta verdade que muitos acreditam existir a respeitos dos conteúdos, de suas 

práticas, de seus saberes e concepções de mundo, construídas ao longo de suas 

vidas. “É preciso aprender a ser coerente. De nada adianta o discurso competente 

se ação pedagógica é impermeável à mudanças.” (Freire, 1998, p. 11)  

A prática do trabalho de campo possibilitou-me o enxergar além do falar de 

muitos alunos-professores, permitiu-me ver que muitos se colocam diante dos 

alunos e do conhecimento como donos do saber, não permitem que eles sejam 

questionados, problematizados, o que acaba dificultando a abertura para outras 

concepções e, porque não dizer, outras aprendizagens. Não se pode ter posições 

arrogantes diante do saber, é mister a humildade diante das limitações, pois só 

assim há crescimento. Porque há uma autorização de nossa parte para que 

aconteça a alteração, ou seja, a ação provocada pela mudança.  

 

Acesso ao campo de pesquisa  

 

Muitas vezes este ponto não é levado tão a sério, mas na etnopesquisa torna-

se necessário que a chegada e a permanência no campo de pesquisa seja uma 

conquista, onde haja a disponibilidade das pessoas para informar, deixar-se 

observar, participar ativamente da pesquisa, e até mesmo para co-construir o estudo 

como um todo.  

 Acesso minucioso e denso. Acesso à cotidianidade natural das situações 

onde se dá a vida que se quer observar. É necessário estabelecer claramente, 

desde o início, que a pesquisa visa compreender a situação como ela se apresenta, 

e que as pessoas jamais serão incomodadas ou prejudicadas nos seus afazeres e 

relações, exceto se houver uma demanda vinda dos membros do grupo envolvido na 

pesquisa. Saber transitar, evitando aborrecimentos desnecessários. 



46 

 46  

Às vezes o campo tem uma resistência ao trabalho do pesquisador, então são 

necessárias paciência e cautela para que essa conquista vá se dando de forma 

natural e não imposta. Não adianta querer impor um trabalho de que os membros 

natos não queiram participar, por isso são necessárias muita paciência e cautela.  

Vale ressaltar alguns pontos que precisam ser levados em consideração pelo 

pesquisador no trabalho de etnopesquisa: honestidade, capacidade de persuasão 

quanto à importância social da pesquisa, compromisso ético, despojamento de 

vaidades acadêmicas, sabedoria em transitar pelas seduções que emergem das 

relações institucionais, construção de identidades, se possível, e disponibilidade 

para uma contra partida efetiva.  

Para Macedo (2000), o acesso ao campo de pesquisa dá-se através de 

contatos com pessoas capazes de mediar este encontro, objetivando a viabilização 

do acesso, sem que haja nenhum problema. Na pesquisa que realizei com alunas-

professoras do Curso de Pedagogia, esse acesso foi por demais facilitado, já que 

sempre estive em contato diretamente com as pessoas envolvidas na pesquisa. O 

meu contato com as escolas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

principalmente as públicas, sempre fizeram parte da minha vivência de professora, 

quer observando alunos, alunas nos seus estágios, quer participando de discussões, 

encontros, avaliações. Por isso sou membro do contexto estudado e não tive 

empecilhos para realizar minha investigação, sempre recebi apoio e confiança por 

parte dos dirigentes. 

Gostaria de relatar um encontro que tive com uma diretora de escola. Ela 
diz: 

 
Aqui é bairro pobre e com problemas de tudo que você pode 
imaginar, de toda a natureza, drogas, prostituição, roubo, 
brigas, bebedeiras e tudo mais. Os nossos alunos têm 
problemas de tudo também, rejeição, mãe que foi embora 
sei lá com quem, pai que é alcoólatra, mãe também. Sei lá, 
é tanto problema, o que você acha de fazermos um 
trabalho? Os alunos de Otávia mesmo são terríveis, já 
tivemos até de levar aluno dela pra o hospital por causa de 
briga em sala de aula. Um deu uma cadeirada no outro e o 
outro desmaiou, foi aquele corre, corre, aquele vexame. Eu 
sei que você trabalha com Otávia, mas quem sabe você não 
possa me dar uma luz? Bichinha, tem dia que só falto 
endoidar. 
 

O pesquisador ou pesquisadora, ao entrar no campo, deve estar aberto para 

ouvir e ver, ter sensibilidade e saber como atuar no momento certo, apesar de ser 

membro, ele ou ela ocupa um lugar no ato da investigação. É preciso dialogar, 
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misturar as idéias, na busca de como agir interativamente com o outro, e esse 

movimento sempre aconteceu durante a pesquisa de campo. 

  

O estudo de caso  

 

Numa só investigação, podem existir vários estudos de casos sendo 

estudados. Vou me deter aqui nos estudos de caso qualitativos que visam à 

descoberta, na perspectiva do conhecimento como algo que se constrói e reconstrói 

constantemente. Haverá sempre um acabamento precário e, portanto, provisório. 

Assim, o pesquisador sempre estará buscando respostas para suas inquietações, 

seus questionamentos, sua problemática, não uma resposta fechada, mas aberta a 

outras perspectivas. 

Os estudos de caso qualitativos valorizam a interpretação do contexto e 

buscam retratar a realidade de forma densa, refinada e profunda, estabelecendo 

planos de relações com o objeto pesquisado, revelando-se aí a multiplicidade de 

âmbitos e referências presentes em determinadas situações ou problemas; usam 

uma variedade de informações. Assim, em desenvolvendo um estudo de caso, o 

pesquisador usa uma variedade de dados coletados em diferentes momentos, em 

situações variadas e com uma variedade de tipo de informantes; podem revelar 

experiência vicária e generalização naturalística sem preocupações nomotéticas; 

apresentam flexibilidade para representar os diferentes e às vezes conflitantes 

pontos de vista e ações presentes numa situação social. Portanto, cultiva-se o 

pressuposto de que a realidade pode ser vista e construída sob diferentes 

perspectivas. (Macedo, apud. Ludke e André, 1986; Haguette, 1987; Macedo; 2000) 

O estudo de caso tem por preocupação principal compreender uma instância 

singular, especial. O objeto estudado é tratado como único, "ideográfico” ("especial, 

singular"). Cada caso é tratado como tendo um valor próprio, não há a preocupação 

com a representatividade do caso, com o fato de ele ser ou não ser típico.  

Nos estudos de caso de inspiração fenomenográfica, busca-se a 

"pertinência do detalhe" que o edifica e da singularidade que o marca, identifica-o e 

referencializa-o, sem cair nos regularismos e formismos das perspectivas tecno-

funcionalistas.  

Segundo Macedo (2000), nas etnopesquisas nas quais mais de uma 

realidade é estudada pontualmente, lança-se mão do denominado estudo "sobre 

casos" ou "multicaso." Evita-se a mera comparação, construindo-se, por outro lado, 
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relações contrastantes e totalizações nas quais o movimento é a principal 

característica. 

 

A entrevista na etnopesquisa  

  

Rompendo com o sentido positivista que mostra a entrevista apenas com o 

objetivo de fornecer dados, na etnopesquisa esta é aberta, flexível, podendo ocorrer 

numa situação de conversa informal, como aconteceu por várias vezes na pesquisa 

realizada por mim, durante as aulas, nas observações, nas conversas formais e 

informais, nos intervalos das aulas. Por isso, a atenção do pesquisador deve ser 

redobrada aos acontecimentos, fatos, entrefalas e entretextos. Nessa concepção, os 

gestos, olhares, expressões faciais devem ser percebidos e analisados pelo 

pesquisador. “A linguagem aqui é um forte fator de mediação para apreensão da 

realidade e não se restringe apenas à noção de verbalização.” (Macedo, 2000, p. 

164) 

A entrevista na etnopesquisa é o diálogo, a fala, a linguagem em qualquer 

situação, pertinente e rico recurso metodológico na apreensão de sentidos e 

significados, na compreensão das realidades humanas, na medida em que toma 

como premissa irremediável que o real é sempre resultante de uma conceituação. O 

mundo é aquilo que pode ser dito, é um conjunto ordenado de tudo que tem nome, e 

as coisas existem através das denominações que lhes são emprestadas. O que 

existe para o homem tem nome.  

A conversa corrente e ordinária é um elemento constitutivo da observação 

participante: o pesquisador encontra pessoas e fala com elas à medida em que 

participa das atividades pertinentes, pede explicações, solicita informações, procura 

indicações etc.  

A entrevista aberta ou semi-estruturada consiste em encontro(s) face-a-face 

entre um pesquisador e atores sociais, visando a compreensão das perspectivas das 

pessoas entrevistadas sobre sua vida e suas experiências, expressas na sua 

linguagem própria. Possui caráter não-diretivo, mas é coordenada pelo pesquisador.  

O pesquisador deve elaborar uma estratégia pela qual ele possa 

conduzir/controlar/dirigir a entrevista. É um instrumento com objetivo visado, 

projetado, relativamente guiado por uma problemática e por questões de alguma 

forma já organizadas na estrutura cognitiva do pesquisador. Recomenda-se a 
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elaboração de um roteiro flexível, no qual a informação inesperada possa ser 

incluída. 

Na entrevista de inspiração etnográfica, do tipo narrativa de vida, o 

pesquisador esforça-se para apreender experiências que marcam de maneira 

significativa a vida de alguém, bem como sua "definição" sobre elas.  

Conhecimento de acontecimentos e de atividades que não são diretamente 

observáveis: pede-se às pessoas para descrever interpretando realidades e como 

essas realidades são percebidas por outras pessoas.  

Alguns etnopesquisadores consideram que é fundamental tornar-se "membro" 

da situação que se estuda para que haja uma maior efetividade da entrevista, para 

que haja um domínio da linguagem, expressões, gestos...  

No desenrolar da entrevista, podem acontecer redefinições de identidades 

tanto do pesquisado quanto do pesquisador, e podem haver mudanças de objetivos 

da pesquisa e das pessoas. Os sujeitos pesquisados podem ser submetidos a várias 

entrevistas, não só para se obter mais informações, mas também na tentativa de 

apreender as variações de uma situação estudada. É importante que o pesquisador 

esteja atento a todas as palavras, frases. Por isso a necessidade do gravador.  

  

A observação 

  

A observação direta de características qualitativas pretende chegar o mais 

perto possível da perspectiva do sujeito, tentando apreender sua visão de mundo ou 

mesmo dos significados que este atribui à realidade e às suas ações. O processo de 

observação não se consubstancia num ato mecânico de registro. O observador está 

inserido num processo de interação e de atribuição de sentidos. Há níveis de 

participação que se diferenciam de acordo com o envolvimento/participação do 

pesquisador com o objeto pesquisado, bem como de sua matriz teórico-filosófica.  

É o objeto de pesquisa que vai fornecer as evidências capazes de fomentar 

uma decisão quanto à dimensão do período de observação e o grau de 

envolvimento necessário. O tempo necessário a uma observação eficiente será 

determinado por aquilo que o objeto indicar.  

No registro da ida ao campo podem ser utilizadas palavras-chave, marcas 

diferentes para citações, tópicos e eventos em arquivos individuais, tópicos teóricos 

para o próprio pesquisador etc.  
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Não existe um tempo determinado para que o pesquisador permaneça ou não 

no local da observação, mas quanto mais tempo o pesquisador despender com o 

grupo, maior será a adequação alcançada. É necessário viver as circunstâncias que 

o grupo vivência, observar as reações organizadas ou não, as estratégias 

construídas, os conflitos instituídos. Por isso, quanto mais o pesquisador estiver 

familiarizado com a linguagem do meio social investigado, mais apuradas podem ser 

as interpretações sobre este meio. 

A pesquisa desenvolvida teve este perfil, já que convivi durante três anos com 

este cenário de intimidade, onde houve um envolvimento meu com os membros do 

grupo, possibilitando-me compreender melhor os significados e as ações que 

brotavam do quotidiano vivido por estes. Assim, fui extraindo e compreendo a partir 

dos sentidos que perpassam as práticas dentro da cultura. Não foi uma 

compreensão fácil, mas uma habilidade desenvolvida durante as discussões, 

observações, nos contatos obtidos em um bom tempo exposta à cultura de cada 

aluna-professora. 

Quantas vezes voltei ou retomei aspectos da pesquisa, para compreensão 

dos fatos que pareciam evidentes, mas que na realidade precisavam ser vistos e 

revistos para melhor compreensão para um processo interpretativo? Em todo o 

processo da etnopesquisa crítica, impõe-se uma constante reflexão sobre os 

caminhos e os resultados obtidos durante a investigação. A disponibilidade para a 

retomada é uma "regra de ouro" das observações em etnopesquisa. 

Para Barbier (1998), na observação participante (OP) há um envolvimento 

deliberado do pesquisador na situação da pesquisa de maneira essencial, por ser 

esta a forma mais congruente com os pressupostos da OP. O pesquisado tem que 

se envolver na pesquisa, de forma que pesquisadores e pesquisados formem um 

"corpus" interessado na busca do conhecimento, gerado na prática participativa que 

a interação possibilita, processo mutuamente educativo pela pesquisa, na medida 

em que o saber do senso-comum e o saber científico articulam-se na busca da 

pertinência científica e da relevância social do conhecimento produzido.  

Observação participante periférica (OPP): um certo grau de implicação é 

recomendado, entretanto os pesquisadores preferem não ser admitidos no âmago 

das atividades dos membros. Acreditam que uma implicação mais intensa pode 

bloquear o distanciamento necessário à possibilidade de análise. Já na observação 

participante ativa (OPA), o pesquisador esforça-se em desempenhar um papel e em 
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adquirir um "status" no interior do grupo ou da instituição em que estuda, o que lhe 

permite participar ativamente das atividades como um "membro" aceito.  

Na observação participante completa (OPC), o pesquisador torna-se 

“membro” do cenário pesquisador, e pode se dar por pertencimento original ou por 

conversão. Tornar-se "membro", no sentido etnometodológico, é o objetivo primeiro, 

é apropriar-se e viver profundamente o mundo da "linguagem natural" dos sujeitos 

do contexto original. É dominar o vocabulário, gestos, olhares dos sujeitos da 

pesquisa. Por isso, na perspectiva da OPC deve haver um entrosamento, uma 

complexidade do objeto investigado com o sujeito pesquisador, não deve haver um 

isolamento, mas um entrelaçamento, objetivando um crescimento mútuo. 

 

Questionário aberto 

 

O questionário é um recurso metodológico vinculado às pesquisas 

quantitativas, entretanto, pode ser interessante numa pesquisa de caráter qualitativo 

quando contribui com a complementação de dados. Pode ser útil quando se 

pretende saber dados pessoais dos sujeitos, como nomes, endereços, data de 

nascimento, local do trabalho e horário, disponibilidade do seu tempo para outras 

atividades etc.  

 As perguntas dos questionários abertos devem ser em pequeno número, até 

porque os sujeitos da pesquisa terão que argumentar, justificar, contextualizar e 

explicitar suas respostas. Essas devem ser claras, precisas e próximas do contexto 

de vida do pesquisado. 

Alguns critérios devem ser levados em consideração ao elaborar um 

questionário aberto, segundo Triviños (1987): “estudo das perguntas em equipe, 

depois de detida análise dos objetivos da pesquisa; revisão do questionário aberto 

por outros especialistas no tema; aplicação do questionário a uma pequena amostra 

intencional; formulação definitiva do questionário." (Triviños, 1987, apud Macedo, 

2000, p. 169) As respostas do questionário aberto podem levar à necessidade de 

entrevistas semi-estruturadas, observações mais minuciosas, filmagens etc.  
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Documentos como fontes de dados 

  

Lüdke e André (1986) afirmam que, quando o interesse do pesquisador é 

estudar o problema da própria expressão dos indivíduos, a linguagem dos sujeitos é 

importante para a investigação, pode-se incluir todas as formas de produção do 

sujeito em forma escrita, como as redações, cartas, comunicações informais, 

programas, planos, etc. 

Nessa perspectiva, todas as escritas das alunas-professoras a que tive 

acesso serviram para estudos e análises no processo da pesquisa. O caderno de 

plano de aula, registro em caderno, memorial e outros, constituíram-se em métodos 

que possibilitaram uma análise mais criteriosa do Curso de Pedagogia – 

PROFORMAÇÃO – Mossoró - RN, e sua contribuição ou não para a melhoria da 

formação do professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Documento é qualquer expressão escrita dos atores sociais. É, na realidade, 

um "fixador de experiências", enquanto um registro objetivo do vivido, principalmente 

em se tratando de documentos pessoais.  

No caso do vivido pelo pesquisador, seu diário de campo é um documento 

valioso de pesquisa. Ele descreve a implicação do pesquisador, contém detalhes da 

maneira como concebeu a pesquisa ao longo do processo de investigação, sobre a 

negociação de acesso ao campo de pesquisa, sobre a evolução do pesquisador ao 

longo de seus estudos, sobre os fracassos e erros.  

No conteúdo deste gênero de documento, aparecem comumente as 

confrontações do investigador com o inusitado, com o imprevisto, no sentido do 

registro da emergência de realidades confusas, obscuras e contraditórias, correntes 

em qualquer prática de pesquisa onde a ação humana seja privilegiada.  

A etnometodogia e a abordagem multirreferencial vêm possibilitar um novo 

jeito de se perceber a educação, numa perspectiva de ampliação de olhares de 

modo que não sejam na direção de uma só teoria, mas possibilitando uma leitura 

plural do objeto pesquisa. As tradições positivista e cartesiana enfatizavam que uma 

só teoria possibilita a leitura do objeto pelo sujeito da pesquisa, haja vista que o 

destaque nestas concepções é o quantificável, o palpável, as estatísticas pura e 

simplesmente, sem uma visão de avançar na leitura subjetiva da realidade 

pesquisada. 

Diante dessas discussões que ora exponho, destaco a contribuição 

inquestionável das duas abordagens, etnometodogia e multirreferencialidade, para a 
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compreensão da educação e principalmente no que diz respeito às modalidades 

investigativas, amplas, sem desconsiderar a heterogeneidade e reconhecendo a 

complexidade implicada em todo o processo da investigação. 

Assim, procuro caminhar na pesquisa, com o desafio de ler nas entrelinhas, 

ouvir o que não foi dito com os lábios, escutar com paciência e respeito, numa 

perspectiva meditativa a respeito do entorno, do fazer cotidiano do aluno-professor e 

aluna-professora, assumindo a posição de pesquisadora 

etnometodológica/multirreferencial, utilizando estratégias metodológicas da 

etnopesquisa crítica e da pesquisa-ação. Organizo, assim, meus ‘dados’ com o 

material que pude captar e catalogar durante o tempo em que passei 

acompanhando as alunas-professoras, durante três anos, na sala de aula, no Curso 

de Pedagogia – PROFORMAÇÃO – UERN, ou durante os dois anos no campo 

(escolas) onde elas atuam como professoras.  

Espero ter colhido todo o material necessário voltado para o objeto 

investigado: o Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO – UERN – Pólo Mossoró 

que, ao ser planejado não tem levando em conta os saberes, as concepções, a vida 

dos professores, com seus valores, seus conhecimentos e concepções de mundo, e 

que precisa, principalmente, ser pensado de forma complexa, atendendo às 

diversidades epistemológicas da contemporaneidade.  

No capítulo III, farei uma discussão mais direcionada a essas questões, na 

qual exponho extratos das entrevistas, observações dos registros em cadernos, dos 

seus planos de aula e de algumas atividades realizadas em sala de aula pelas 

alunas-professoras. Faço uma exposição do meu retorno no ano 2006 às escolas e 

salas de aulas das ex-alunas para observá-las e entrevistá-las a respeito do Curso 

de Pedagogia. 
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Capítulo II 

 

O PROFORMAÇÃO DA UERN E O CURSO DE PEDAGOGIA NO CONTEXTO DE 

MOSSORÓ – RN 

 

 

 

 
A maior contribuição de conhecimento do 
século XX foi o conhecimento dos limites do 
conhecimento. A maior certeza que nos foi 
dada é a da indestrutibilidade das 
incertezas, não somente na ação, mas 
também no conhecimento. (Morin, 2002, p. 
55) 

 

 

Neste capítulo, apresento a cidade de Mossoró no cenário do Rio Grande do 

Norte e do Brasil. Lugar onde eu nasci e vivo até hoje. Situo a minha terra para que 

os leitores e leitoras deste trabalho possam visualizá-la sem, porém, nunca terem 

estado presente no seu torrão. Também apresento minha cidade pela escolha 

teórica adotada por mim nesta pesquisa, para que se possa entender, compreender 

o que é ser pesquisadora num contexto tão distante do “sul maravilha”.  

Ao apresentar Mossoró-RN, sinto-me orgulhosa, valente e corajosa de romper 

com tantos empecilhos, dificuldades, mas bravamente enfrentados com a 

consciência tranqüila de quem sabe o que quer e do que precisa para melhorar 

enquanto pessoa, professora, pesquisadora. Assim, apresento Mossoró, terra de 

mulheres corajosas e determinadas. Situo os seus avanços econômicos, culturais e 

educacionais fazendo uma análise de alguns mitos que permeiam essa região. 

Busco, assim, fazer uma leitura plural de alguns aspectos que são destaques na 

cidade do sal, do sol, do petróleo e do progresso. 

Em seguida, situo o contexto onde se desenvolveu o processo investigativo 

vivenciado durante o período de 2002 até 2006, o Curso de Pedagogia do Programa 

Especial de Formação Profissional para Professores de Educação Básica – 

PROFORMAÇÃO - UERN, como está sendo gestado no âmbito dos Pólos e qual o 

objetivo do Curso de Pedagogia do referido programa. Em seguida, faço uma 

apresentação de como tudo começou, a respeito da pesquisa, das minhas 

preocupações e inquietações. Vale ressaltar que esta pesquisa teve três momentos: 
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o primeiro foi coletivo, tendo quatro professoras - pesquisadoras da UERN, com 35 

alunos-professores do curso citado. No segundo momento, cada uma das 

pesquisadoras escolheu três alunas-professoras para realizar um trabalho mais 

interativo. E no terceiro momento da pesquisa, em 2006, retorno às escolas das 

alunas-professoras para observá-las e conversar a respeito do curso, e de suas 

perspectivas a respeito da atuação pedagógica.  

 

Mossoró, ontem e hoje 

 

Embora o meu objeto de estudo não seja a cidade de Mossoró, nem seus 

problemas, acho necessário apresentar alguns dados sobre a cidade pelo fato dela 

se constituir em cenário de minha pesquisa. 

Como segunda maior cidade do estado de Rio Grande do Norte, Mossoró é 

rica em tradições que muito orgulham seu povo. Antecipou-se à libertação da 

escravatura, combateu o bando do cangaceiro Lampião, motim das mulheres, 

primeira eleitora da América Latina. 

Mossoró, a primeira cidade do Rio Grande do Norte a fazer campanhas 

sistemáticas para libertação dos seus escravos. Não foi uma luta de poucos, e 

envolveu, de uma maneira ou de outra, toda a cidade. O Rio Grande do Norte não 

chegou a ser um estado que dependesse da mão de obra escrava para o seu 

desenvolvimento, e nem Mossoró foi uma cidade escravocrata, já que tinha uma 

população de 2.493 habitantes, no ano de 1862, e possuía somente 153 escravos. A 

cidade não tinha engenhos, e o cuidado com o rebanho bovino necessitava de 

poucos braços. 

O dia 30 de setembro de 1883, data designada para a libertação total dos 

escravos, até hoje é a maior festa cívica da cidade de Mossoró, com teatro de arena 

chamado “Auto da Liberdade”, numa montagem espetacular que desperta a atenção 

de pesquisadores, estudiosos dos mitos da cultura brasileira. 

Motim das Mulheres, movimento que se deu no dia 04 de setembro de 1875, 

reunindo 300 mulheres que foram às ruas indignadas com o alistamento dos seus 

filhos e maridos. Invadiram o cartório militar rasgando as fichas do alistamento. 

Enfrentaram a polícia, armadas de utensílios domésticos para defender seus filhos e 

maridos. 

Outro fato histórico que até hoje faz parte das festividades culturais da cidade 

de Mossoró é a resistência ao bando de Lampião, cangaceiro temido em todo o 
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Nordeste pela sua coragem e algumas vezes crueldade. O dia 13 de junho de 1927 

ficou na memória dos que resistiram e lutaram bravamente, sem permitir a entrada 

do bando de Lampião na cidade de Mossoró. Hoje a cidade comemora festivamente. 

No palco externo da igreja de São Vicente, local do embate, acontece anualmente a 

encenação da peça teatral “Chuva de Bala no País de Mossoró.” O espetáculo é 

gratuito por toda a população da cidade, cidades circunvizinhas e outros estados, 

principalmente do Nordeste. 

A primeira mulher eleitora inscrita no Brasil, no cartório eleitoral militar foi 

Celina Guimarães Viana. Mulher atuante na cidade de Mossoró, destacando-se por 

ser juíza de futebol e professora. Mesmo não constando a proibição na Constituição 

Federal, não era permitido no Brasil que a mulher votasse. Então, a partir de 1928, 

foi tirado o seu título, o que provocou a abertura para que outras mulheres do estado 

e do Brasil se inscrevessem como eleitora. Ato de coragem e ousadia para aquela 

época e que muito orgulha a cidade de Mossoró. 

A cidade de Mossoró está situada no Oeste do Estado, é uma região semi-

árida, com a temperatura média de 33ºc. A água que abastece grande parte da 

cidade é quente (50º a 56º graus), haja vista que vem de poços profundos. Assim é 

a cidade de Mossoró, quente na água, quente na temperatura e quente no calor 

humano de sua gente. 

Nos aspectos econômicos tem destaque a produção de sal, produção de 

petróleo terrestre, camarão e frutas tropicais. Mossoró destaca-se como a maior 

produtora de petróleo em terra do Brasil; com a produção de mais de 70% do sal 

nacional; com a produção e exportação de frutas tropicais, produzidas por meio de 

irrigação (Medeiros, 2006). A área que produz as mais diversas frutas está 

polarizada por  Mossoró e inclui os municípios de Baraúna, Apodi, Governador Dix-

Sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Caraúbas. 

Já nos aspectos socioculturais são destaques em Mossoró as festas juninas, 

durante todo o mês de junho, com apresentação de quadrilhas juninas advindas de 

outras cidades do Rio Grande do Norte, e até mesmo de outros estados do Brasil, 

culminando com a eleição da melhor quadrilha junina. Atrações nacionais de 

cantores e cantoras todos os dias, tudo isso acontece paralelamente com a peça 

teatral “Chuva de Bala no País de Mossoró”.  O “Auto da Liberdade”, que é um teatro 

de arena aberto ao público durante duas semanas do mês de setembro, culmina 

com a maior dada cívica da cidade, que é o dia 30 de setembro. A comemoração 
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termina com o cortejo da liberdade, do qual participam escolas públicas e 

particulares, maçonarias, clubes filantrópicos, polícia civil e militar, corpo de 

bombeiros e muitas outras entidades. Para Medeiros (2006), a prefeitura de Mossoró 

anualmente promove mega-eventos com o objetivo de impulsionar sua política de 

desenvolvimento econômico local, atraindo recursos externos advindos do turismo 

de eventos. 

Recentemente, Mossoró foi manchete em alguns programas televisivos, com 

a divulgação da pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, ocupando o 26º 

lugar como uma das melhores cidades do país para se trabalhar, num conjunto de 

100 (cem) cidades. Mesmo com os resultados apontados pela pesquisa, o que se 

constata em Mossoró é um crescimento desordenado, que não se diferencia de boa 

parte das cidades brasileiras, haja vista que�������������	�
������	���	��	����������	�
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Hoje se constata em Mossoró índice acentuado de prostituição infanto-juvenil, 

um avanço desenfreado das drogas, o que acarreta a marginalização de crianças e 

adolescentes e um avanço preocupante da criminalidade. Considerável parcela da 

população vive à margem dos bens culturais e econômicos, já que o desemprego é 

motivo de preocupação por parte dos governantes, igrejas, setores educacionais e 

outros.  

Vale ressaltar, que nem sempre o que é expresso pelos meios de 

comunicação e governantes condizem com a verdadeira face do desenvolvimento 

cultural, educacional, político, econômico e social de Mossoró.  

A população de Mossoró, conforme censo do ano 2000 – Fonte IBGE – 

Escritório Regional, conta aproximadamente com 213.841 habitantes. Na área 

urbana, 199.181 habitantes e na área rural, 14.760 habitantes. A cidade conta com 

aproximadamente 111.018  mulheres e 102.823  homens. Cito alguns serviços 

oferecidos à população: 
 
Quadro 1: Serviços oferecidos a população mossoroense 

SERVIÇOS 2006 
Instituições de Ensino Superior 05 
Instituições de Ensino Básico 501 
Instituições de Saúde 91 
Rádio-difusão: AM e FM 07 
Imprensa Escrita diária 04 
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Agências Bancárias 07 

Cinemas 01 

Teatros 03 
Secretarias Municipais 08 

Poder Legislativo 13 

Ginásio de Esportes 05 

Fonte: Pesquisa da autora na internet e documentos oficiais. 
 
Mossoró vem se destacando também pelo número de escolas da rede pública 

e particular, distribuídas tanto na zona urbana quanto na zona rural. Há uma 

preocupação por parte do poder público municipal de que toda criança em idade 

escolar esteja na escola, conforme declaração de setores da Gerência Executiva da 

Educação e do Desporto, que ampliou ofertas de vagas para a Educação Infantil e 

hoje atende a crianças com necessidades educacionais especiais, para isso investe 

na capacitação do seu quadro docente com o objetivo de melhorar o trabalho com 

essa clientela. 

Quanto ao Ensino Fundamental, a Secretaria Municipal de Cidadania, através 

da Gerência Executiva da Educação e do Desporto, ampliou e construiu novas 

escolas tanto na zona urbana quanto na rural, na perspectiva de tornar possível a 

universalização desse nível do ensino. 

Elaborou o Plano Municipal de Educação (PME), o qual foi sancionado na 

forma da Lei Nº 1978/2004, no dia 24 de junho de 2004, tendo em vista nortear as 

políticas públicas da educação no município de Mossoró. O documento final está em 

sintonia com o Artigo 2º da Lei Federal 10.172/2001, que institui o Plano Nacional de 

Educação, e aponta para o compromisso de todos os estados e municípios da 

federação na elaboração dos seus respectivos planos. Nessa perspectiva, o decênio 

para o município de Mossoró ficou implantado a partir da promulgação em 2004 a 

2013.  

Segundo o PME, “o êxito da sua execução depende muito do Professor, base 

em que se há de apoiar qualquer tentativa de mudança educacional, principalmente 

quando se quer construir um modelo de educação focalizado na aprendizagem do 

aluno.” (PME, 2004, p. 14) Apesar de o plano focalizar a responsabilidade do 

professor num novo modelo de educação, sabe-se que não só depende desse a 

melhoria da educação, mas de toda uma política séria voltada para esse fim. 

A valorização do magistério, segundo o PME (2004), é um compromisso 

social e político e implica remuneração condigna e competitiva no mercado de 
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trabalho, jornada de trabalho organizada, com tempo destinado a atividades 

complementares e diz respeito também à formação em exercício do magistério. 

(Anexo 1) 

Em relação ao ensino superior, Mossoró hoje conta com duas instituições 

públicas credenciadas a desenvolver ensino, pesquisa e extensão: Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN, instituição na qual trabalho e farei 

descrições sobre ela; Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA. E ainda 

a Universidade Potiguar - UnP; Faculdade Mater Christi e Centro de Pastoral de 

Ciências Religiosas - CENPRACRE5. 

Em 28 de setembro de 1968, foi criada a Fundação Universidade Regional do 

Rio Grande do Norte (FURRN) pela Lei Municipal Nº 20/68, assinada pelo então 

prefeito Raimundo Soares de Souza, com o objetivo de implantar progressivamente 

e manter a Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN). Seu marco 

inicial é a Faculdade de Ciências Econômicas de Mossoró (FACEM). Integravam, 

inicialmente, a URRN, nos termos da Lei N.º 20/68, a Faculdade de Serviço Social 

de Mossoró, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mossoró e a Escola 

Superior de Enfermagem de Mossoró.  

Um dos passos mais importantes para a continuidade da Instituição foi dado 

no dia 08 de janeiro de 1987. Naquela data, o governador Radir Pereira, através da 

Lei nº. 5.546, estadualizou a FURRN, que já contava com o Campus Universitário 

Central e os Campi Avançados de Açu, Patu e Pau dos Ferros.  

A luta pela estadualização uniu todos os segmentos acadêmicos e vários 

setores da comunidade. Duas pessoas aí se destacaram: Jerônimo Dix-huit Rosado 

Maia, que fez, em seu segundo mandato como prefeito, a doação do patrimônio da 

FURRN ao Estado, e o reitor Sátiro Cavalcanti Dantas, que comandou o processo 

em um momento de grave crise. Dou também destaque nessa luta para professores 

como: Carlos Alberto Lima Filgueira, João Batista Xavier, Lúcio Ney, Felipe Caetano, 

Gonzaga Chimbinho, Paulo Linhares, Maria do Socorro Carvalho Fernandes, Maria 

Conceição Maciel, Antônio de Farias Capistrano, escolhido pelo grupo como o 

primeiro reitor após a estadualização. Esse momento marcou a história dessa 

instituição e dos que lutaram bravamente por tal êxito.  

Outro passo importante na história da URRN foi o seu reconhecimento pelo 

Conselho Federal de Educação, em sessão realizada no dia 04 de maio de 1993, 
                                                           
5 O CENPACRE instituição religiosa, vinculada a Diocese de Mossoró, voltada para capacitação de 
agentes de pastoral e professores de ensino religioso. Oferta o Curso Superior de Iniciação 
Teológica. 
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conforme Portaria Ministerial n.º 874, de 17 de junho de 1993, e Decreto n.º 83.857, 

de 15 de agosto de 1993, do ministro Murílio de Avellar Hingel.  

Em 29 de setembro de 1997, o governador Garibaldi Alves Filho, através da 

Lei Estadual n.º 7.063, transformou a Universidade Regional do Rio Grande do Norte 

em Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, mantendo, no entanto, a sigla 

URRN. No dia 15 de dezembro de 1999, alterou a denominação para Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, o que implicou na alteração, também, da 

denominação da mantenedora, passando de Fundação Universidade Regional do 

Rio Grande do Norte para Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, 

através do Decreto Nº 14.831, de 28 de março de 2000. 

Hoje a UERN conta com Campus Central e os Campi Avançados de: Açu 

(1974), Pau dos Ferros (1977), Patu (1980), Natal (2002) e Caicó (2004), além de 12 

núcleos, presentes em 17 municípios, num raio de abrangência de outros estados: 

Ceará e Paraíba. Oferece, assim, cursos de graduação, licenciatura e bacharelado, 

nas áreas das ciências humanas, exatas e biomédica.  

A UERN hoje tem um déficit incalculável em relação a pós-graduação, já que 

não dispomos de nenhum curso stricto senso, funcionando apenas pós-graduação 

lato sensu, com 28 cursos. Mas nem por isso seus professores se acomodaram, 

muitos foram em busca além fronteiras de uma pós-graduação. Hoje a UERN conta 

nos seus quadros com 573 professores, sendo: 69 doutores, 217 mestres, 202 

especialistas e 85 graduados.    

O Campus Central, situado em Mossoró, local onde trabalho como professora 

da Faculdade de Educação, oferece 3.757 vagas nas suas 29 opções de cursos de 

graduação. 

 

Situando o Programa Especial de Formação Profissional para Professores de 

Educação Básica - PROFORMAÇÃO 

 

Ao discutir um programa para Formação de Professores em exercício do 

magistério, seja para o Curso de Pedagogia ou para um Curso de Pós-Graduação, é 

necessário que se faça uma rápida caracterização das condições desses 

professores no Brasil e principalmente no que diz respeito ao professor do Norte e 

Nordeste, que trabalha muitas vezes aquém das condições intelectuais e materiais 

de professores de outras regiões ditas privilegiadas, Sul e Sudeste, do país. Atribui-

se a esse fato o acesso mais rápido às recentes pesquisas e seus resultados, onde 
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as escolas, mesmo públicas, dispõem de ferramentas que facilitam o ensino e, 

principalmente, a capacitação do professor em serviço. 

Antes da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

9394/96, a maioria dos professores dos anos iniciais do Ensino fundamental (antigo 

primário) da rede pública dos municípios e dos estados do Brasil não tinha o curso 

superior, como também existiam e ainda existem muitos professores leigos, ou seja, 

professores que não têm nem o curso médio do Magistério. 

A LDBEN (Lei 9.394/96) atribui a cada Município e, supletivamente, ao Estado 

e à União, a incumbência de "realizar programas de formação para todos os 

professores em exercício, utilizando para isso também os recursos da Educação a 

Distância" (Art. 87, parágrafo 3o, inciso III), de tal modo que, até o fim da Década da 

Educação (ano 2006), somente sejam admitidos "professores habilitados em nível 

superior ou formados por treinamento em serviço." (Art. 87 parágrafo 4o) Ao mesmo 

tempo em que determina que a formação dos professores dê-se em nível superior, 

no caso das séries iniciais do Ensino Fundamental, a LDBEN ainda admite como 

patamar mínimo também a Habilitação em Magistério no nível médio. Apesar de não 

estar fazendo um estudo aprofundado a respeito dessa lei, gostaria de salientar as 

palavras de Saviani (1996), é uma lei com a qual a educação pode ficar aquém, 

além ou igual à situação atual, principalmente no que tange à desqualificação na 

formação inicial dos professores quando ela propõe a transfarência dessa formação 

para institutos de ensino superior, local onde não é repeitada a articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão. E hoje se consta que os cursos de licenciaturas estão 

sendo ministrados sem nenhum critério por parte de faculdades particulares, o que 

deixa os professores-educadores e entidades envolvidos com a formação de 

professores do ensino básico bastante preocupados. 

Os dados evidenciados pelo MEC/INEP/SEEC até o ano de 1998, sobre a 

graduação do professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental e educação 

infantil, expõem a fragilidade do sistema educacional no Brasil, principalmente a 

respeito da formação do professor, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 2: Dados MEC/INEP/SEEC sobre graduação dos professores 
Sem formação mínima Com formação mínima Acima da formação 

mínima 
11,9 66,5 21,6 

Fonte:Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP. 
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O próprio MEC admitiu que mais de 100 mil professores em exercício do 

magistério sequer terminaram o antigo 1º grau, e outros 100 mil possuem apenas o 

1º grau, com um agravante maior : a grande parcela desses professores tem a difícil 

e complexa tarefa de alfabetizar. Para suprir tal déficit seria necessária a formação 

de 117 mil professores para atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental e 

incluindo ainda mais de 830 professores para a Educação Infantil. São dados que 

nos deixam estarrecidos, visto estarmos no século XXI, mas em muitos aspectos 

ainda com a mentalidade do século XIX, e sendo gravíssimo por se tratar de 

educação. 

Para fazer frente ao grande contigente de professores que não tinham o 

ensino médio, foi criado, em onze estados do Brasil, o Programa de Formação de 

Professores em Exercício – PROFORMAÇÃO, ou seja, curso de Magistério em nível 

médio, dirigido aos professores que, sem a formação específica, encontram-se 

lecionando nas quatro séries iniciais do Ensino Fundamental e nas classes de 

alfabetização das redes públicas de ensino, os chamados professores leigos. 

O PROFORMAÇÃO nacional, na modalidade de ensino à distância, tem a 

duração de dois anos e está sendo implementado pelos estados e municípios das 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que aderiram ao programa com o apoio 

técnico e financeiro do MEC por meio da Secretaria de Educação a Distância – 

SEED, do Fundo de Fortalecimento da Escola – Fundescola e consultoria da 

Secretaria de Educação Fundamental - SEF.  

Partindo dessas discussões e da necessidade urgente de formar professores 

no ensino superior, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 

também criou o seu Programa Especial de Formação Profissional para Educação 

Básica de Capacitação – PROFORMAÇÃO, objetivando a formação do professor em 

exercício da profissão, para o Ensino Básico. Dada a emergência em formar 

professores com o grau superior para lecionar nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, em 1999 o programa implantou o Curso de Pedagogia.  

O Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CONSEPE/UERN, através da 

Resolução nº 06/99, aprovou o Curso de Pedagogia – habilitação em Magistério dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Licenciatura Plena. Seu funcionamento deu-

se, inicialmente, através de convênio com a Secretaria de Educação e Cultura do 

Rio Grande do Norte (hoje não mais existe esta parceria para este nível de ensino) e 

com 61 prefeituras. No ano de 1999.2, ofertou 1.360 (mil trezentas e sessenta) 

vagas distribuídas nos IV Pólos Regionais, sendo: o Pólo I Mossoró – RN, no 
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Campus Central; o Pólo II Assu – RN, Campus Avançado Prefeito Walter de Sá 

Leitão; o Pólo III Pau dos Ferros – RN, Campus Avançado Profª. Maria Elisa de 

Albuquerque Maia; e o Pólo IV Patu – RN, Campus Avançado Prof. João Ismar de 

Moura. O Pólo V, em Natal – RN foi criado no ano seguinte, funcionando a princípio 

no Instituto de Formação de Professores Presidente Kennedy, sendo ofertadas 180 

(cento e oitenta) vagas para os cursos de Pedagogia, Letras e Ciências. 

As licenciaturas ofertadas pelo Programa Especial de Formação Profissional 

para Professores de Educação Básica – PROFORMAÇÃO/UERN têm uma duração 

de três anos, com as disciplinas sendo distribuídas em seis semestres letivos, 

perfazendo uma carga horária de 2.700 horas de atividades presenciais (aulas 

teóricas, discussões, trabalhos diversos...), atividades vivenciais (todas as tarefas 

orientadas pelos professores de cada disciplina para serem realizadas na prática 

pedagógica do aluno-professor), seminários integradores, Prática de Ensino e o 

trabalho de conclusão do curso. Vale ressaltar que as disciplinas de todas as 

licenciaturas são ministradas durante as férias, todos os finais de semana e quase 

todos os feriados, com uma carga horária de 60 horas aulas. 

 

Quadro 3: Grade Curricular do Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO - UERN  
PERÍODO DISCIPLINA CARGA HORA PROFESSOR (A) INSTITUIÇÂO6 
 Organização do 

Trabalho 
Científico 

40 presenciais 
30 vivenciais 

Sílvia Barbosa –
especialista 

UERN 

1º Fun. Hist. e 
Filosóf. da 
Educação 

40 presenciais 
20 vivenciais 

William Coelho-
mestre 

UERN 

 Fund. Sócio-
econômicos da 
Educação 

40 presenciais 
30 vivenciais 

Antonia Batista-
especialista 

UERN 

 Psicologia da 
Educação I 

40 presenciais 
30 vivenciais 

Verônica Pontes-
mestre 

UERN 

 Seminários - Sílvia; Antônia UERN 
 

 Total 240 pres. 90 viv.   
 

PERÍODO DISCIPLINA CARGA HORA PROFESSOR (A) INSTITUIÇÂO 
 Fun. Hist. e 

Filosóf. da 
Educação I I 

40 presenciais 
30 vivenciais 

Antônio Gomes 
da Silva-
especialista 

UERN 

2º Sociologia da 
Educação 

40 presenciais 
20 vivenciais 

Gilson Ricardo-
doutor 

UERN 

 Antropologia da 
Educação 

40 presenciais 
30 vivenciais 

Ana Morais-
especialista 

UERN 

                                                           
6 O curso em estudo tem muitos professores que não tem vinculação empregatícia com a UERN. Dão 
aulas e vão embora sem nenhum compromisso de permanência com os estudos, reuniões e debates 
que acontecem no interior das unidades de ensino superior.  
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 Psicologia da 
Educação II 

40 presenciais 
30 vivenciais 

Sílvia Barbosa-
especialista 

UERN 

 Hist. Educ. 
Brasileira 

40 presenciais 
30 vivenciais 

Antonia Batista-
especialista 

UERN 

 Seminários 80 presenciais Sílvia; Antônia e 
Ana Morais 

UERN 

 Total 280 pres. 100 viv   
PERÍODO DISCIPLINA CARGA HORA PROFESSOR (A)  
 Didática 40 presenciais 

20 vivenciais 
Sílvia Barbosa-
especialista 

UERN 

3º Pesquisa 
Educacional 

40 presenciais 
30 vivenciais 

Elvira 
Fernandes-
mestre 

UERN 

 Fund. Linguistico 
p/ Alfabetização 

40 presenciais 
20 vivenciais 

Hubeônia 
Morais-mestre 

UERN 

 Org. da Educ. 
Brasileira 

40 presenciais 
30 vivenciais 

Antonia Batista-
especialista 

UERN 

 Seminários 40 Presenciais  Sílvia; Antônia UERN 
 Fund. de Educ. 

Especial 
20 presenciais 
30 vivenciais 

Vera Lúcia –
especialista 

UERN 

 Total 240 pres. 110 
viv. 

  

PERÍODO DISCIPLINA CARGA HORA PROFESSOR (A) INSTITUIÇÂO 
 Currículo do Ens. 

Fundamental 
40 presenciais 
20 vivenciais 

Antonia Batista-
especialista 

UERN 

4º Processo de 
Alfabetização 

40 presenciais 
30 vivenciais 

Sílvia Barbosa-
especialista 

UERN 

 Fund. de 
Educação de 
Adultos 

40 presenciais 
20 vivenciais 

Sandro Soares 
Mestre 

UERN 

 Ens. Educ. 
Física 

40 presenciais 
30 vivenciais 

Antônio de 
Pádua-especialis 

UERN 

 Ens. da Arte 40 presenciais 
30 vivenciais 

Francisco 
Vanderley-
mestre   

UERN 

 Prática Ens. I 20 presenciais 
80 vivenciais 

Glaudionora; 
Vanda 

UERN e 
comunidade 

 Seminário 40 presenciais Sílvia; Antônia UERN 
 Total 270 pres. 240 

viv. 
  

PERÍODO DISCIPLINA CARGA HORA PROFESSOR (A) INSTITUIÇÂO 
 Ens. Matemátic. I 40 presenciais 

30 vivenciais 
Socorro Aragão-
especialista 

UERN 

5º Ens. Líng. Port. I 40 presenciais 
30 vivenciais 

Sílvia Barbosa UERN 

 Ens. História I 40 presenciais 
20 vivenciais 

Antonia Batista UERN 

 Ens. Geograf. I 40 presenciais 
30 vivenciais 

Ana Morais UERN 

 Ens. Ciências I 40 presenciais 
30 vivenciais 

Brígida Lima-
mestre  

UERN 

 Prática Ens. II 20 presenciais 
80 vivenciais 

Gaudionora, 
Vanda 

UERN e 
comunidade 

 Seminários 40 presenciais Sílvia; Antônia UERN 
 Total 270 pres. 240 

viv. 
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PERÍODO DISCIPLINA CARGA HORA PROFESSOR (A) INSTITUIÇÂO 
 Ens. Líng. Port. II 40 presenciais 

30 vivenciais 
Sílvia Barbosa  UERN 

6º Ens. Matem. II 40 presenciais 
30 vivenciais 

Socorro Aragão UERN 

 Ens. História II 40 presenciais 
30 vivenciais 

Antonia Batista  UERN 

 Ens. Geografia II 40 presenciais 
30 vivenciais 

Ana Morais UERN 

 Ens. Ciências II 40 presenciais 
30 vivenciais 

Brígida Lima-
mestre 

UERN 

 Prática Ens. III 20 presenciais 
80 vivenciais 

Gaudionora, 
Vanda  

UERN e 
comunidade 

 Seminários 40 presenciais Sílvia; Antônia UERN 
 Total 270 pres. 270 

viv. 
  

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia – Habilitação Magistério dos anos Iniciais 
do Ensino Fundamental – PROFORMAÇÃO – UERN. 

 

Para Gatti (1997), a LDB 9.394/96 toca em questões substantivas, até de 

princípios, quando diz que a formação dos profissionais da educação terá como 

fundamentos “a íntima associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a 

capacitação em serviço”, e mediante o “aproveitamento da formação e experiências 

anteriores em instituições de ensino e outras atividades”. Segundo a pesquisadora, 

enfatiza-se, assim, a “formação preferencial em nível superior”. 

Porém, abre espaço para que sejam admitidos professores sem o nível 

superior, nas disposições transitórias da LDB 9.394/96, segundo Brzenzinski (2002, 

p14) 

 
...enfatiza que apesar da exigência da formação superior 
para atuar em todos os níveis aos que pretendem ingressar 
no sistema de ensino a partir de 2007, quando finda a 
Década da Educação (art.87, parágrafo 4º), porém abre 
uma exceção de modo a ser admitida formação por meio de 
treinamento em serviço, o que indica a possibilidade de 
admissão no sistema dos não formados em nível superior. 
 

As Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial de Professores da 

Educação Básica (CNE, 2001), institucionalizam a formação preferencialmente fora 

da universidade, propõem um modelo centrado no desenvolvimento de 

competências para o exercício técnico profissional, ou seja, uma formação prática, 

simplista e prescritiva, tendo como lema o saber fazer para o aprendizado de vai 

ensinar (Brzenzinski, 2002), sem qualquer preocupação com a iniciação à pesquisa. 

Levando em conta essas discussões, o Projeto Pedagógico do Curso de 

Pedagogia – PPCP, aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, diz que a sua 

implantação trouxe uma visão nova de formação acadêmica, com a ampliação de 
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espaços para a discussão de alternativas para se pensar as ações da escola 

pública, a postura do professor e dos seus alunos, como também a discussão sobre 

a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, fortalecendo a relação da 

teoria com a prática. 

Dessa forma, o Curso de Pedagogia desse Programa vem formando 

professores em serviço no Magistério, vislumbrando a capacidade de construir e 

reconstruir as concepções a respeito do processo educacional, a partir das novas 

discussões paradigmáticas que envolvem a prática educativa. Nessa perspectiva, 

“busca capacitar o professor para uma nova ação docente reflexiva e 

transformadora.” (PPCP, 2002, p.23) 

Para demonstrar o número de alunos-professores graduados até o momento 

no Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO –UERN, em todos os pólos, faço uma 

exposição no seguinte quadro: 

 

Quadro 4: Professores graduados no Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO - UERN 
Pólo 2002 2003 2004 2005 Total 
Mossoró 383 147 136 52 718 

Açú  339 147 122 51 659 

Pau dos 

Ferros 

297 177 107 40 621 

 Patu 267 123 102 48 540 

Natal - 85 - - 85 

Total 1286 679 467 191 2623 
Fonte: Departamento de Admissão e Registros Escolares - DARE  

A previsão para o ano de 2006 é de 363 alunos-professores que deverão se 

graduar no Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO – UERN nos cincos pólos 

expostos no quadro e mais no Pólo de Currais Novos. 

Não se pode negar a importância do programa para a educação do Rio 

Grande do Norte, já consolidado com sucesso pelas vias legais, ou seja, Secretarias 

de Educação dos Municípios, a própria UERN via Pró-Reitoria de Ensino e os ex-

alunos-professores, quando enfatizam: “O curso fez com que eu sentisse vontade de 

estudar e agora só quero viver estudando. Virei criança, não quero parar não, você 

acredita?”    

Na avaliação da maioria dos alunos-professores o Curso de Pedagogia – 

PROFORMAÇÃO-UERN atende aos seus interesses e vem ajudando a melhorar a 

prática: “apesar do pouco tempo para estudar, já que trabalhamos o dia todo e todos 
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os finais de semana, feriados e durante as nossas férias estamos aqui assistindo 

aulas.”  

Na prática, o que vem ocorrendo é a fragmentação entre as disciplinas 

teóricas, que deveria desembocar na Ação Docente, Tutoria ou Estágio, que é a 

parte prática, onde se teria uma visão razoável da repercussão do saber acadêmico 

sobre a prática do professor em sala de aula. De fato, o que ocorre é que nem 

sempre os professores que atuam em todos os momentos do curso são os mesmos, 

e mais grave ainda: “muitos professores sequer conhecem o programa de formação 

e seus fundamentos filosóficos; isto quando não são, e não é exceção, sequer do 

quadro da universidade, não têm qualquer vínculo com a instituição e sua política de 

formação. São prestadores de serviços temporários, até a conclusão da disciplina.” 

(Lima, 2003, GT 8, XVI EPENN) Falta uma avaliação continua do curso em questão. 

Para Gatti (2001), a grande expansão da rede pública de ensino num curto 

espaço de tempo e, conseqüentemente, a necessidade da ampliação do quadro de 

professores para atender a essa demanda, fez com que não se lograsse uma 

formação fundamentada em estudos e avaliações que provesse um ensino com 

profissionais que possuam qualificação adequada. O poder público nos diferentes 

níveis não tem elegido a educação com políticas sérias que condizem com as 

necessidades urgentes de um país que se quer socialmente desenvolvido.     

 

Situando a pesquisa: como tudo começou 

 

No segundo semestre do ano de 1999, começava a funcionar na Faculdade 

de Educação da UERN o PROFORMAÇÃO – Pólo I, composto pelos seguintes 

municípios: Apodi, Areia Branca, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado, Grossos, 

Felipe Guerra, Mossoró, Serra do Mel, Tibau e Upanema. Naquele período, quando 

recebíamos os primeiros alunos-professores do Curso de Pedagogia, ouvíamos 

depoimentos, como professores formadores desse programa, que nos deixavam 

emocionados. Entro, eu e mais nove professores e professoras, da UERN, nas dez 

salas de aulas destinadas ao funcionamento do curso, e muitos dos alunos-

professores e alunas-professoras estavam excessivamente emocionados por 

estarem em uma universidade pela primeira vez. Para muitos, era um sonho que 

estava sendo realizado. 

Lembro-me de uma aluna-professora, da turma onde estava, que disse para 

todos (as) os (as) colegas: “esse é o dia mais feliz da minha vida, pois estou 
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realizando o meu grande sonho. Sempre fui professora, quis fazer faculdade, ainda 

tentei o vestibular duas vezes, mas não passei. Agora, com o PROFORMAÇÃO, 

estou realizando meu sonho, graças a Deus. Tou tão feliz que fico emocionada.” 

(Maria, 1999) 

Outro depoimento que marcou meu encontro com os alunos-professores: 

  

Professora, acordo 3:00 horas da manhã, tiro o leite das 
vacas e depois vou pra Felipe Guerra pra pegar o ônibus 
pra vim estudar. É muito sacrifício, professora, mas sabe 
parece um sonho que estou na universidade. Nunca, 
professora, passei nem perto daqui, e agora, vichi, tou aqui. 
É bom demais!  
 

Passei, então, a interessar-me mais ainda por essa formação, e sempre 

preocupada com a responsabilidade do Curso e do programa em preparar melhor os 

seus participantes, já que muitos apostavam que o curso iria subsidiá-los a uma 

melhor prática e também na valorização do magistério, a respeito de melhorar os 

seus salários no término do curso. 

Foi um momento marcante para nós que fizemos parte dos primeiros 

professores formadores daqueles alunos-professores. A imprensa escrita 

compareceu ao Campus Central, cenário onde funciona a Faculdade de Educação e 

por ocasião fez inúmeras entrevistas com os participantes do curso. Alguns alunos-

professores choraram de emoção por estarem em uma universidade. “Pela primeira 

vez, entro numa classe de uma universidade, nunca pensei, que pudesse alcançar 

este sonho”, dizia uma aluna-professora da cidade de Felipe Guerra - RN. Sonho 

banido da vida de muitos, pelas dificuldades de passar no processo seletivo 

vocacionado, antigo vestibular, financeiras, de locomoção e outras. “Era o sonho que 

estava se tornando realidade”, dizia Maria, aluna-professora.  

Era e é uma responsabilidade grande para nós integrantes das primeiras 

turmas do Programa e do curso. Será que estávamos preparados para receber um 

contingente tão grande de alunos-professores de uma hora para outra? Como? 

Modificando nossos hábitos, já que passamos a também não ter praticamente férias 

e a trabalhar nos feriados e dias santos? Será que daríamos conta do curso com 

seriedade, estudos e responsabilidade? Ou estávamos interessados porque íamos 

ganhar um extra com o PROFORMAÇÃO? Será que daríamos uma resposta 

positiva à sociedade, que reclama pela melhor atuação dos professores e por 

mudanças urgentes no processo ensino-aprendizagem? Confesso que inúmeras 
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questões me inquietavam e de certa forma me perturbavam, pois tinha consciência 

da nossa responsabilidade como fundadores desse processo. 

 

Uma mudança paradigmática que venha afetar ou influir  
sobre a formação de professores não se dá apenas em 
termos da organização ou re-organização da matriz 
curricular dos cursos de formação, mas se efetiva, 
sobretudo, por  mudanças de mentalidade dos professores 
formadores, quando estes buscam entrar em sintonia com 
uma nova visão de homem e de sociedade, consentânea do 
tempo presente. (Aragão, 2005, p. 10)  

 
A minha preocupação aumentou à medida que comecei a realizar o primeiro 

momento da pesquisa com o grupo de quatro professoras, ou seja, Antônia Batista 

Marques, Hostina Maria Nascimento Ferreira, Maria das Neves Gurgel de Castro 

(aposentada) e Sílvia Maria Costa Barbosa, professoras da Faculdade de Educação 

- UERN. Esta foi realizada em dois momentos distintos, mas conectados. No 

primeiro momento, aplicamos questionários com perguntas abertas e fechadas, 

realizamos entrevista semi-estruturada e três observações, a cada um dos 35 

alunos-professores integrantes do Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO, sempre 

com olhar plural, já que tais instrumentos de pesquisa contemplavam os quatro 

objetos da pesquisa. Percorremos sete municípios do Estado do Rio Grande do 

Norte observando esses alunos-professores em tudo que podíamos captar. Foram 

dois semestres letivos do ano de 2002, registrando tudo o que percebíamos, ouvindo 

e vendo com uma riqueza de detalhes e, portanto, descrevendo minuciosamente 

tudo o que se passava no local, escola em que realizávamos a observação. 

Aconteceram fatos que nos marcaram neste percurso pelos sete municípios. 

Certa vez, saímos de casa às 5:30 horas da manhã para irmos à zona rural de 

Baraúna, distante de Mossoró 50 km, numa estrada carroçal, repleta de buracos e 

pedras que o carro andava muito mal. Quando conseguimos chegar à escola não 

pudemos observar, pois as aulas tinham sido suspensas em função da vacinação 

das crianças. O cenário dessa escola era desolador, a vegetação seca pela falta de 

chuva, sol quente e a enorme pobreza do lugarejo. A escola era desprovida de tudo, 

já que só tinha três salas de aulas, pequenas, mal iluminadas e sem nenhuma 

ventilação. Pedimos água para beber e ouvimos um sonoro: “não tem água, o carro 

pipa não passou ainda.” 
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Outro fato que nos marcou foi quando estávamos observando outra escola na 

zona rural quando uma criança gritou: “cuidado, professoras, a lacraia7 vai lhe 

morder”. Cada observação foi um aprendizado, pois ouvíamos relatos que nos 

deixavam tristes: “Tá vendo a cabeça dessa menina, professora? O pai dela quando 

bebi mete a cabeça dela na parede”. Como não ficarmos implicados com esses 

fatos? Eles fazem parte da realidade vivida pela sofrida população do Brasil, essa 

realidade também é minha, como educadora, professora, mãe e cidadã brasileira. 

Para esse momento, utilizamos o que Macedo (2000, p. 156) chama de 

“observação participante periférica (OPP), são os pesquisadores que escolhem este 

papel ou esta identidade considerando que certo grau de implicação é necessário, 

entretanto, preferem não ser admitidos no âmago das atividades dos membros”. Foi 

essa posição que assumimos neste primeiro momento da pesquisa, procuramos 

manter certo distanciamento para que observássemos mais, com olhares múltiplos, 

sem, contudo, interferirmos diretamente, já que de alguma forma havia uma 

intervenção quando estávamos lecionando na faculdade a estes alunos-professores, 

havia uma implicação nossa com todo o grupo. Segundo Macedo, 

 

A implicação sempre foi repudiada pelo espírito científico 
como um resíduo da subjetividade, contrariando um ideal de 
objetividade, vista sempre como um parasita a ser eliminado 
na medida do possível. A implicação sempre foi um 
desconforto presente no exercício da racionalidade científica 
de inspiração subjetiva. Diferentemente desta visão 
formalista, em alguns âmbitos ditos pós-formais, os 
processos implicacionais, ao invés de serem expurgados, 
são reconhecidos como conteúdos e fontes de análises 
significativos,(...) A implicação constitui, assim, um modo 
especial de conhecimento, onde ela própria se torna parte 
integrante. (2000, p. 159) 
 

O diferencial dessa pesquisa reside na implicação que sempre teve com os 

sujeitos, e aqui estou incluída, no contexto social, histórico, cultural no qual se 

desenvolveu a investigação. Desde o ano de 1980, quando ingressei no Magistério e 

lecionei na Habilitação do Magistério (antiga normal), no qual estava constantemente 

nas escolas, visitando, conversando com professoras, diretores, supervisores, 

orientadores e outros funcionários, com o objetivo de observar as estagiárias da 

referida habilitação, fiquei implicada, já que procurava participar ativamente de 

muitas atividades das escolas, como palestras, avaliações e orientações.  

                                                           
7 Escorpião 
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Lentamente, fui rompendo com a forma positivista de fazer pesquisa, do não 

envolvimento do pesquisador. Minha implicação no segundo momento da pesquisa, 

conforme discussão a seguir, deu-se nos três níveis, como enfatiza R. Barbier 

(1977): nível psicoafetivo, histórico-existencial e estruturo-profissional. Para o teórico 

da escuta sensível, 

 

A postura que se requer para uma escuta sensível é uma 
abertura holística. Trata- se na verdade de se entrar numa 
relação de totalidade com o outro, tomado em sua 
existência dinâmica. Alguém só é pessoa através da 
existência de um corpo, de uma imaginação, de uma razão 
e de uma afetividade, todos em interação permanente. A 
audição, o tato, a gustação, a visão e o olfato se aplicam à 
escuta sensível. (Barbier, 2002, p. 4) 

 

Assim, percebendo os meandros da formação do professor em exercício do 

magistério, depois dos dados do primeiro momento da pesquisa lidos, relidos, 

analisados e avaliados, sentimos necessidade de continuar com o trabalho, o qual 

denomino de segundo momento da investigação. Penso até que fomos 

pressionadas a atuar de maneira mais sistemática, não mais com o grupo todo, mas 

cada uma das pesquisadoras escolheu três alunas-professoras para realizar um 

trabalho que foi chamado de observação participante completa (OPC), (Macedo, 

2000), com alguns indícios de pesquisa-ação (Barbier, 2002), ou melhor, 

“etnopesquisa-ação”, voltada para a solidariedade e a ética comunitárias, em vez da 

intervenção externa simplesmente, “o especialista deve está implicado à situação a 

ser conhecida e transformada discussão anterior.” (Macedo, 2000, p. 263) Vale 

ressaltar que neste segundo momento da pesquisa, os dados ainda se constituem 

inéditos, haja vista a não conclusão da pesquisa no que se refere à analise e 

produção do texto conclusivo, o que faço neste trabalho que ora apresento.  

 No ano de 2004, a pesquisa desenvolveu-se com três alunas-professoras 

que trabalhavam em escolas públicas da rede municipal da cidade de Mossoró – 

RN, em três bairros diferentes: Redenção, Santo Antônio e Ouro Negro. Os bairros 

citados apresentam uma população carente de recursos financeiros, sociais e de 

cultura letrada. 

Apesar das escolas situarem-se em bairros periféricos, as duas primeiras 

dispõem de estruturas físicas razoáveis, biblioteca com alguns livros, revistas, 

jornais, mesmo antigos, mapas, que poderiam possibilitar um trabalho diversificado, 



72 

 72  

como: leitura e produção de textos diversos a partir da leitura de jornais, revistas e 

outros; produção de mapas do bairro, da rua em que se mora, da ida e vinda até a 

escola etc.; leitura de histórias diversas, dramatização e outras atividades 

significativas para a aprendizagem da criança. Vídeo e alguns filmes. Alguns 

brinquedos, como: jogo de quebra-cabeça, de dama, de palito, de montagem e 

outros. Sala da direção, professores, supervisão, banheiros, cozinha e um espaço 

com pouca arborização, local onde as crianças brincavam, corriam, brigavam na 

hora do intervalo e durante a recreação, proporcionada duas vezes por semana.  

Ao estudar Etnometodologia, pude discutir e repensar sobre a investigação 

que realizei durante o período de 2002 a 2005. Vi a possibilidade de redirecionar a 

análise dos dados a partir dessa corrente, haja vista que ela se fundamenta sob o 

estudo do raciocínio prático do cotidiano, dos sujeitos que ali convivem, buscando, a 

partir desde conjunto de evidências, reconstruir uma explicação precária da 

realidade observada. Precária não no sentido pequeno, mas de relativa humildade 

científica, admitindo-se que as explicações servem para dar conta das significações 

interacionais de um determinado grupo, em determinado contexto histórico e 

cultural, e tão somente, não podendo explicar realidades totalizantes, de grande 

abrangência. Por isso a minha escolha recair sobre essa corrente sociológica que 

denomino etnometodologia-multirreferencial. 

O estudo das correntes sociológicas referidas vem possibilitando a 

compreensão dos micros problemas que interferem no processo de formação de 

professores, haja vista a minha preocupação com os cursos de formação, 

principalmente no que diz respeito ao Curso de Pedagogia – 

PROFORMAÇÃO/UERN, quando questiono se ele tem levado em conta os saberes, 

concepções de mundo, a vida dos alunos-professores que estudam no curso. 

Espero demonstrar, através da linguagem das alunas-professoras, como elas estão 

distante daquilo que foi ensinado no referido curso, ou não.  

As correntes Etnometodológica e Multirreferencial aguçam os sentidos do 

pesquisador para que se perceba além do que está exposto, escute-se através de 

olhares, de gestos e, porque não dizer, principalmente das vozes, das suas 

linguagens. Por isso, foi um momento ímpar na minha vida quando passei a 

caminhar pelas escolas, não como uma pessoa estranha ao contexto escolar, mas 

no sentido etnometodológico, haja vista minha relação com a realidade estudada. 

É importante destacar a leitura minuciosa que realizo a partir das 

observações, conversas formais e informais, anotações nos cadernos, memoriais 
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das três alunas-professoras, e todo o material que pude arquivar durante o ano de 

2004, quando ia às escolas; nos seminários que realizei no Curso de Pedagogia – 

PROFORMAÇÃO e durante as aulas que ministrei no decorrer dos três anos para as 

referidas alunas. Para complementar a pesquisa foi importante meu retorno, em 

2006, as escolas das ex-alunas para observação e entrevistas sobre a contribuição 

do curso em seu trabalho pedagógico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 74  

 

Capítulo III 

UM OLHAR MULTIRREFERENCIAL E ETNOMETODOLÓGICO SOBRE O FAZER 

DO PROFESSOR: UMA LEITURA PLURAL   
 
 
 
 

Eu agora diria a nós, como educadores e 
educadoras: ai daqueles e daquelas, 
entre nós, que pararem com a sua 

capacidade de sonhar, de inventar a sua 
coragem denunciar e de anunciar. Ai 

daqueles e daquelas que, em lugar de 
visitar de vez quando o amanhã, o futuro, 
pelo profundo engajamento com o hoje, 
com o aqui e com o agora, ai daqueles 

que em lugar desta viagem constante ao 
amanhã, se atrelem a um passado de 
exploração e de rotina. (Freire, 1982) 

 

 

 

 

Nesse capítulo apresento as dificuldades para a escolha das alunas-

professoras para o segundo momento da pesquisa e, em seguida, falo das visitas às 

escolas para apreensão da realidade e a demonstro através das suas falas, gestos, 

olhares e do movimento que pude perceber durante a realização da pesquisa.  

Procuro caminhar na perspectiva da compreensão da prática docente. 

Apresento os cenários das escolas, das salas de aulas, através da escuta sensível, 

do olhar plural e procuro mergulhar nas dificuldades, nas inquietudes, nas 

indecisões, e meditar a respeito de tudo o que se passa no entorno, não com um 

olhar de indignação, mas com a sensibilidade também de quem vive momentos de 

incertezas. Assim, conto um pouco das histórias alunas-professoras, suas escolas 

para que se possa analisar o todo, e não fragmentos das suas vidas. 

À luz da etnometodologia e da abordagem multerreferencial realizo uma 

leitura sobre o Curso de Pedagogia – PORFORMAÇÃO – UERN, da cidade de 

Mossoró - RN. Nessa perspectiva, debrucei-me nesses estudos objetivando 

responder, se não totalmente, à questão da pesquisa, mas mergulhar para 

compreender e principalmente demonstrar através da linguagem das alunas-

professoras se o curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO tem levado em conta suas 

vidas, com seus valores, suas normas, seus conhecimentos e concepções de 
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mundo, tendo em vista atender às diversidades epistemológicas da 

contemporaneidade, dada a complexidade da realidade. 

 

A escolha das alunas-professoras e como se desenvolveu o trabalho 

 

Inicialmente tive dificuldade para que os alunos-professores aceitassem 

continuar com o trabalho de pesquisa. Fiz uma exposição de como seria a 

continuação do trabalho e decepcionei-me ao convidar duas alunas-professoras e 

um aluno-professor para continuar a investigação. Alegaram que não teriam tempo 

para estudar. Era como se eles tivessem se reunido para dizer a mesma coisa: 

“Sílvia, não posso continuar, você agora vai querer que eu estude mais do que eu já 

estudo aqui no PROFORMAÇÃO, e eu não posso.” (Nara) “Gostaria muito, mas não 

posso. Meu marido não vai me deixar sair mais do que eu já saio, e vou viver 

brigando com ele. Gostaria muito de aprender mais, mas não dá mesmo.” (Zélia) 

“Não estou preparado, não tenho tempo, e posso não corresponder ao que você 

espera de mim” (João), entre outras.  

As relações de gênero não só marcam as práticas femininas das alunas-

professoras, mas igualmente aprisionam a prática e pensar dos homens alunos-

professores. Havia uma barreira ‘machista’ que impedia que os alunos-professores 

participassem do segundo momento da pesquisa. Isso não deve obscurecer o fato 

de que é o pólo masculino que vem norteando, como um aglutinador de referências, 

o olhar das alunas-professoras sobre si mesmas e o olhar de algumas 

pesquisadoras que consideram as práticas femininas prejudiciais ao magistério. 

Mesmo assim, as pesquisas também apontam para mulheres guerreiras, que têm 

procurado em meio às determinações de gênero forjar outras representações nos 

espaços possíveis. (Costa, 1995) Evidenciam também que é necessário superar a 

leitura dicotômica de que as mulheres seriam vítimas ou rebeldes. Ao final, como 

afirmou Bourdieu (1999), homens e mulheres são todos reféns e co-participantes de 

práticas de dominação masculinas. 

O resultado desse encontro me causou surpresa, decepção, angústia. Foi um 

momento difícil a sensação de impotência, já que naquele momento nada podia 

fazer, só podia escutar. Tais sentimentos justificam-se, pois nos questionários e 

entrevistas os alunos-professores demonstraram aparente disposição para 

“conhecer coisas novas, para inovar suas práticas, estudar, aprender mais, melhorar 

o vocabulário...” (Fala dos alunos-professores, no primeiro momento da pesquisa)  
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Fiquei triste e quase desanimada, parei por um instante. Mas procurei, com 

cuidado, ler nas entrelinhas o medo, e porque não dizer o pavor, que as alunas-

professoras expressavam naquele momento. Era como se eu fosse remexer em 

coisas, objetos que eles não queriam por hipótese nenhuma mudar de posição. 

Então me lembrei de Paulo Freire (1998, p. 127), quando diz que ensinar exige 

saber escutar. “Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, 

mesmo que, em certas condições, precise falar a ele.” Apesar da minha decepção 

não poderia expressá-la, mas compreender a postura deles frente a um novo 

trabalho. 

“Há momentos dos quais nós somos sujeitos e outros em que somos 

objetos. Sofremos ou investimos nossos momentos. Pode-se fazer revoluções na 

nossa vida, transformar esses momentos sofridos em momentos investidos, passar 

do objeto ao sujeito?” (Hess, 2004, p. 42) Precisaria ter calma, já que existia uma 

crise, e eu me encontrava num momento de desestruturação, mas aos poucos veio 

o momento de reestruturação. Foi o momento em que passei a compreender, de 

fato, o medo dos alunos-professores de romper com as suas construções 

anteriores. Só hoje entendo aquele momento, e leio : eu era uma ameaça para as 

suas verdades, suas crenças, como se expressava sempre Amélia8: “Antes de vim 

para a universidade, e do trabalho com você, eu pensava que sabia de tudo, não 

precisava estudar mais, porque eu me achava muito sabida e ótima professora, não 

tinha o que aprender. Hoje eu sei que não sei é de nada!”  

Outra crença que uma aluna-professora externou na entrevista: “As crianças 

de 2ª série, eu acho meninos com as mentes apagadas, hoje eu não queria essa 

turma porque eu já estava acostumada a trabalhar com os alunos que já tenham 

algum conhecimento.” (Januária) Por todos esses depoimentos e outros me achava 

na obrigação de continuar trabalhando diretamente com pelo menos três alunos-

professores. 

Durante as aulas fui chamada por uma outra aluna-professora: “Silvinha, 

quero falar com você, por que você não bota Otávia na sua pesquisa? Ela quer 

demais participar. Converse com ela, professora.” 

Sílvia - Está bem! Vamos, respondi. 

Otávia estava na sala de aula e era minha aluna desde o primeiro semestre 

do ano de 2002. Calada, nunca participava das discussões durante as aulas. E 

quase passava despercebida. Nas apresentações dos trabalhos em grupo, era uma 
                                                           
8 Relato no reencontro no dia 15/05/2006.  
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lástima, já que se mostrava com receio de falar e de se posicionar. Nesta turma, eu 

havia lecionado duas disciplinas e estava agora na terceira, lecionando Didática.   

Sílvia - Otávia, você mandou-me chamar? Perguntei. 

Otávia - Professora, eu queria muito participar de sua pesquisa, faz tempo 

que quero falar, mas tenho vergonha. Por favor, me ajude, tou com muitos 

problemas na minha sala, os alunos não querem nada, sei lá o que devo fazer. Ai, 

Silvinha me ajude, por favor... 

Sílvia - Em qual sentido, Otávia? Porque eu já disse que não tenho método 

para ajeitar o ensino e não sei como ajudá-la. Vocês estão estudando, fazendo um 

curso superior voltado para o ensino dos anos iniciais do fundamental, que é 

Pedagogia, sim, porque o Curso é Pedagogia e não PROFORMAÇÃO, como vocês 

dizem. Se você já está estudando, deve saber como melhorar a sua atuação, ou 

não? 

Otávia – Sabe, Silvinha, eu estou quase pra desistir de ser professora. Eu não 

sei ensinar. Lá no colégio todo mundo fala de mim, sei lá. Mas tenho que mudar e eu 

quero lhe pedir até pelo amor de Deus, que deixe eu participar da sua pesquisa. 

Aluna-professora – Vá, professora, lá na sala de aula dela, diz outra aluna-

professora. Pra você conhecer, dizia outra aluna-professora. 

Sílvia - Está bem. Irei à sua escola. Me dê o endereço que eu vou. 

Otávia - Fica no conjunto Redenção, é só chegar lá e perguntar. É na rua 

principal. Puxa, vai dar tudo certo, não é? Você vai me ajudar a melhorar, disse 

enfaticamente Otávia. 

Sílvia – Bem, Otávia, já disse que não faço milagres, o milagre está em você 

procurar e acreditar em você. Estudar muito, porque sem leituras, sem uma base 

teórica, não se vai a lugar nenhum. Não se muda do nada e de uma hora para outra, 

já disse isso aqui por várias vezes. As teorias, concepções são caminhos, não a 

seguir cegamente, mas procurando adequá-las a cada realidade. Irei, sim, na escola 

que você trabalha. 

Otávia - Bem, professora, mais eu quero mudar, já não agüento mais os 

alunos, os meus colegas falando de mim, é o fim, sabe? Tenho até vergonha. 

Quando eu vim fazer o PROFORMAÇÃO pensei que ia melhorar, mas sei não, é tão 

difícil. Às vezes penso em desistir de tudo, tenho até vergonha de falar, não sei de 

nada, mesmo. 

Termina o intervalo e os alunos-professores voltam para as suas atividades e 

eu me comprometo a ir à escola de Otávia. Senti a angústia, o desespero de uma 
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aluna-professora que busca ajuda, porque simplesmente se achou impotente, sem 

condições para continuar atuando como professora. Fiquei preocupada, mais ao 

mesmo tempo feliz porque seria um desafio compreender o porquê dessa angústia 

já que ela estava cursando Pedagogia, há mais de um ano e meio. 

O discurso de Otávia vinha de encontro ao questionado anteriormente. O 

ensino no Curso de Pedagogia, segundo depoimentos, revelava uma tendência a 

enfatizar conteúdos teóricos, sem a preocupação de articulá-lo com o vivido e 

experienciado dos alunos-professores. 

Assim, foi escolhida a primeira participante desta fase da pesquisa. Confesso 

que não imaginava como poderia ser Otávia, mas aceitei-a como um grande desafio, 

mas sem desconfiar do que me esperava. Detalharei quando fizer a análise das 

observações. 

Durante a semana fiquei preocupada, enquanto ministrava as aulas, pois os 

alunos-professores que eu convidava não aceitavam participar, alegando falta de 

tempo para estudar e a não disponibilidade para outro tipo de trabalho além das 

atividades do trabalho e dos trabalhos das horas presenciais e vivenciais do Curso 

de Pedagogia. Confesso que isso me deixava triste, decepcionada e muito 

preocupada. 

Quando foi no quarto dia de aula, Januária disse bem alto: 

  

Gente, deixem de ser covardes, Silvinha fica adulando 
vocês pra participar da pesquisa e ninguém quer. Que coisa 
feia! Pois eu quero, professora, Pode ir até todos os dias na 
minha turma, vou gostar muito. Tá vendo, gente? É assim 
que se faz, não tenho medo e não fico falando por trás, 
vocês são muito falsas. Pois eu quero mesmo professora, 
quero aprender mais. Ô bando de gente besta.    

 
Sílvia – Obrigada, Januária. Fico feliz em contar com você. 

Januária era uma aluna-professora que falava muito alto e ensinava na rede 

municipal desde o ano de 1985. Já tinha tentado várias vezes o concurso vestibular, 

sem obter êxito, segundo ela: “Em 2001 surgiu, enfim, a oportunidade de ingressar 

no ensino superior, mediante exigência da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (9.394/96).” (Januária, 2004, p. 20) Essa Lei, no seu art. 62, que 

condiciona a atuação dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental à 

formação em nível superior, enfatiza que: 

 
A formação docente para atuar na educação básica far-se-á 
em nível superior em curso de licenciatura de graduação 
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plena, em universidades e instituições superiores de 
educação admitindo como formação mínima para o exercício 
de magistério na educação infantil e nas quatro primeiras 
séries do ensino fundamental, oferecida em nível médio na 
modalidade normal. (Brasil, 1996, p.29) 

 
Apesar do texto da Lei deixar em aberto e facultar às instituições 

empregadoras o exercício do magistério ainda em nível médio na modalidade 

normal, o poder público estadual e municipal no Estado do Rio Grande do Norte 

optou pela formação dos seus professores em nível superior. E até hoje, dado ao 

grande contingente de professores não graduados, as prefeituras e governo do 

estado, via secretarias de educação, possibilitam aos seus professores cursarem 

uma graduação. Dessa forma, o PROFORMAÇÃO continua até hoje se expandindo 

para outras Licenciaturas tendo em vista atender à demanda oficial.  

Estive como professora formadora de Januária a partir do ano de 2001 e, 

desde o primeiro dia de aula, ela se destacava, porque tudo que vinha na sua 

cabeça ela externava, tanto a respeito das colegas, quanto a respeito dos seus 

professores formadores do Curso de Pedagogia. Já tinha havido várias discussões 

entre ela e colegas e alguns professores formadores e ela sempre dizia bem alto e 

forte: “eu falo mesmo, não quero nem saber, quem gostar, gostou e quem não 

gostar é problema de cada um.” Não era muito estudiosa e se esforçava 

pouquíssimo, gostava muito de fazer as coisas apressadas, sem maiores cuidados. 

Seria outro desafio. 

Logo em seguida surge a terceira integrante. Amélia me chamou e disse: 

 
Silvinha, vou participar novamente da sua pesquisa, gosto 
de estudar e não vou perder nada. Ao contrário, vou ganhar 
e muito. O povo daqui, professora, é assim, falava muito dos 
professores, mas quando tem um que quer fazer algo 
diferente, eles não querem mesmo, pode ir na escola 
quantas vezes quiser, meus alunos vão adorar, você vai ver. 
Sabe quem vai ganhar, gente? Somos nós que 
participaremos da pesquisa. 

 
Sílvia - Obrigada, Amélia, fico feliz em poder contar com você. Que bom 

mesmo. 

A terceira componente era uma das alunas-professoras mais interessada e 

estudiosa. Todo trabalho que ela realizava e apresentava era o melhor, pois tinha o 

cuidado de ampliar e aprofundar o tema. Sempre tive muita curiosidade em 

conhecê-la melhor. Interessante que a primeira vez que ministrei aula na turma das 

três alunas-professoras, Amélia não me chamou muito a atenção, mas como lecionei 
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durante três anos nesta mesma turma, tive oportunidade de conhecê-la melhor. Sua 

formação se deu na capital do país, Brasília. Quando conversávamos, ela sempre 

dizia que gostava muito de ler e que em seu quarto tinha de tudo para ler. 

Assim, procuro ficar atenta para compreender o movimento das alunas-

professoras, em relação ao Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO – UERN, no 

que concerne à formação do professor. Para Macedo (2002), é preciso estar atento 

para o ato formativo, que requer uma constante reflexão sobre si mesmo, sob pena 

de transformar-se em mero receituário, fragmentado, positivista, que somente leva 

ao saber fazer. Durante a pesquisa sempre enfatizava que não tinha modelos de 

como ensinar melhor, mas que cada uma aluna-professora procurasse construir 

seus modelos de acordo com a realidade de sala de aula, e que só uma teoria não 

dava conta da complexidade existente nas relações interpessoais entre professor e 

aluno. 

Nessa perspectiva, a adoção da etnometodologia e da abordagem 

multirreferencial busca a realização de uma leitura plural através da ampliação de 

olhares, da escuta sensível, a fim de penetrar na teia das inter-relações que 

perpassa todo o processo de formação de professores, para então compreender se 

a minha indagação inicial tem sentido ou não. 

Assim, com a equipe formada por três alunas-professoras, organizo uma 

reunião para explicar com mais detalhes o segundo momento da pesquisa. 

 

O caminho para compreensão da prática docente 

 

No primeiro momento da pesquisa, quando observei os alunos-professores, 

pude perceber as dificuldades do processo de interiorização e exteriorização das 

teorias, conhecimentos, discussões na prática educativa. O como fazer com os 

conteúdos ministrados, estudados, discutidos e apresentados nos seminários, no 

Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO, sempre foi uma dificuldade para os 

alunos-professores. Comecei a perceber, e preocupar-me, já que durante as 

primeiras observações havia uma incoerência no que era dito, sempre enfatizando 

que ensinavam numa perspectiva construtivista, interdisciplinar, ou baseados nas 

discussões de Paulo Freire, para a realidade da sala de aula de cada um. Na 

verdade, fui detectando dificuldades em fazerem conexões com o discutido e o 

“aprendido” durante as aulas na faculdade. Sempre algum aluno-professor falava: 
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Professora, Deus me livre se não existisse o PROFORMAÇÃO, 
eu já não agüentava mais minhas aulas, os exercícios que eu 
passava pra meus alunos, pelo amor de Deus. Depois do 
PROFORMAÇÃO tudo mudou, não sei o que seria da gente se 
não fosse o PROFORMAÇÃO, pois as nossas aulas não 
estavam com nada. (Januária, 2003) 

 

Mas, infelizmente, ao deparar-me com a prática dos alunos-professores, 

observei que as atividades continuavam a ser exercícios mecânicos, memorísticos, 

sem nenhum respeito pelo saberes dos seus alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, já que estes exercícios eram cansativos, rotineiros e sem atrativos, 

fazendo com que os alunos respondessem mecanicamente, sem qualquer 

problematização. 

Precisava compreender melhor essa problemática, já que cada vez mais 

percebia que os saberes, conhecimentos científicos, cotidianos, dificuldades, 

concepções dos alunos-professores não eram levados em consideração ao 

elaborarem e vivenciarem o Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO. Foi quando 

senti necessidade de continuar com a pesquisa, que chamo de segundo momento, 

desta vez utilizando uma teia de relações teórico-metodológicos da pesquisa-ação, 

da corrente sociológica da Etnometodologia e da Multerreferencialidade como forma 

de contribuir com as discussões paradigmáticas do curso em questão, haja vista a 

possibilidade de uma leitura plural do objeto pesquisado, através de uma ampliação 

de teorias que melhor compreendessem as interfaces da formação do professor dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, via Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO – 

UERN, Mossoró - RN. 

Para o segundo momento da pesquisa, conforme citei anteriormente, contei 

com a disponibilidade das alunas-professoras Otávia, Januária e Amélia durante o 

ano de 2003/2004. Apesar de ter um roteiro que chamo de plano de pesquisa, tive 

que ampliá-lo e redirecioná-lo à medida que as situações problemas, nunca 

imaginadas por mim, foram surgindo, apesar das experiências vividas e vencidas 

durante minha trajetória como professora de formação do magistério. “Como todo 

recurso metodológico em etnopesquisa, haverá sempre um lugar para a invenção 

metodológica, para a capacidade de improvisação e de transformação do plano de 

pesquisa.” (Macedo, 2000, p. 180) 

É a possibilidade de abertura para o não previsto no campo de pesquisa. 

Seria uma “bricolagem”, termo usado por Lapassade (1998, p. 127) “para designar 

uma dimensão habitualmente oculta, mas essencial, do trabalho de campo, ao 
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mesmo tempo em que, ainda no meu julgamento, a ”bricolagem” metodológica e 

também conceitual é permanente.”  

A questão fundamental durante a ‘nova’ trajetória do segundo momento da 

pesquisa foi a apropriação das abordagens durante as aulas do mestrado, citadas 

anteriormente. Busco então redirecionar a leitura dos dados coletados na 

perspectiva da minha implicação como pesquisadora com o contexto pesquisado.  

Assim, penetro na complexidade das relações das alunas-professoras, das suas 

realidades, utilizando-me de alguns elementos da pesquisa-ação. Para Barbier 

(2002, p. 14), 

 

A pesquisa-ação obriga o pesquisador de implicar-se. Ele 
percebe como está implicado pela estrutura social na qual 
ele está inserido e pelo jogo de desejos e de interesses de 
outros.  Ele também implica os outros por meio do seu olhar 
e de sua ação singular no mundo. Ele compreende, então, 
que as ciências humanas são, essencialmente, ciências de 
interações entre sujeito e objeto de pesquisa. O pesquisador 
realiza que sua própria vida social e afetiva está presente na 
sua pesquisa sociológica e que o improviso está no coração 
da sua prática. (...) O pesquisador descobre que na 
pesquisa-ação, que eu denomino pesquisa-existencial, não 
se trabalha sobre os outros, mas e sempre com os outros. 

 
Como relatei anteriormente, encontrava-me implicada com esse objeto há 

bastante tempo, pelo meu desejo de ajudar, de querer e pela minha proximidade 

com os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Não estava satisfeita 

somente com dados e tabelas, queria mais. Não com o pensamento ingênuo de que 

poderia mudar as coisas como num passe de mágica, mas de que poderia contribuir 

de alguma forma com alunos-professores, professores formadores e com o Curso de 

Pedagogia.  

No meu trabalho como professora, tanto na Habilitação do Magistério 2º 

Grau quanto na Faculdade de Educação, houve partilhas, trocas, desafios, confiança 

por parte dos meus alunos-professores. Por tudo isso procurei estudar, participar de 

debates, encontros, que apontassem outros caminhos, diferentes do positivismo. 

Incomodava-me fazer uma pesquisa na qual o pesquisador só observava como 

alguém estranho, frio e distante do contexto observado. Sempre quis intervir, não 

pensando em grandes mudanças, transformações da realidade, como se pensava 

nas discussões da década de 80, mas como alguém que precisa compreender o que 

está posto. Segundo Barbier (2002, p. 71), a mudança é necessária, embora difícil 

de acontecer, pois não se trata de mudança decretada pelas autoridades oficiais, 

mas pequenas mudanças da ordem da “atitude do sujeito (indivíduo ou grupo) em 
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relação à realidade que se impõe em última instância (princípio da realidade).”, 

embora aos olhos dos participantes da pesquisa-ação, tais mudanças podem não 

significar muita coisa já que esperam transformações marcantes.  

Nessa perspectiva, a pesquisa-ação possibilita um processo de 

retroalimentação provocada por situações problemáticas, num constante ir e vir, 

através de planejamento, discussões, estudos, avaliações e no replanejamento, 

quando necessário. 

Por isso, ousei romper com o desenho programado, positivista, e procurei 

trabalhar numa perspectiva de ajuda, cooperação, escuta sensível e incentivo, 

procurando entender as dificuldades, perspectivas do aluno-professor; pondo-me no 

lugar do outro, como diz C. Rogers, mas não de forma incondicional, para poder 

compreender porque o Curso de Pedagogia não dava conta de amenizá-las. Dessa 

forma, passei a ir ao encontro das três alunas-professoras sistematicamente, pelo 

menos uma vez por semana, como membro do cenário ora exposto. “Neste sentido, 

uma das recomendações é manter-se atento e focalizado no objeto e nas questões 

fundamentais do estudo.” (Macedo, 2002, p. 214) 

Assim, retomo a questão inicial para que se vislumbre no corpo da redação 

aspectos que possibilitaram uma construção participativa, interativa para a 

demonstração e, conseqüentemente, a sua compreensão: Até que ponto o Curso de 

Pedagogia do Programa Especial de Formação Profissional para Professores de 

Educação Básica – PROFORMAÇÃO/UERN, ao ser pensando e vivido, tem levado 

em conta os saberes, conceitos, conhecimentos e realidade dos alunos-

professores?  

 

As visitas às escolas para apreensão da realidade 

 

Antes de apresentar as alunas-professoras, protagonistas do segundo 

momento da pesquisa, procuro situar cada uma na escola, cenário no qual 

trabalham.  Pontuo algumas características diferenciadas e algumas comuns que 

fazem parte da realidade das atrizes desta pesquisa. As três nascidas no Rio 

Grande do Norte, pobres, lutam por um saber instituído, dando destaque para um 

curso superior, mas com grandes dificuldades para passar no processo seletivo 

vocacionado, antigo vestibular da UERN. Tais dificuldades advêm de um percurso 

escolar tradicional, no qual imperava o autoritarismo, a fragmentação das disciplinas, 
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a não relevância à produção da escrita e à leitura no sentido amplo. Outro dado: as 

três alunas-professoras ingressaram na rede municipal de ensino por indicação, já 

que não havia concurso naquela época.  Apesar de trabalharem no mesmo sistema 

de ensino, de cursarem o Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO – UERN, têm 

especificidades, inerentes a cada uma, e nas quais me debruçarei vislumbrando 

responder a questão de fundo, enfatizada nesse trabalho. 

O contexto da Escola Municipal Estrela Dalva9 

 

 

Fica localizada no bairro Redenção, um dos bairros mais distantes do centro 

de Mossoró. A sua população é composta por pessoas simples, trabalhadores que 

labutam em prol do seu ganha pão. Há um alto índice de pessoas desempregadas 

acarretando prejuízos social e cultural, já que muitos, por falta de emprego, 

enveredam-se na bebida ou em alguns delitos. 

A escola abriga uma biblioteca pequena, com poucos livros, uma televisão e 

um vídeo casete, sala para professores, direção e secretaria funcionam num mesmo 

espaço, além de cozinha, onde é feita todos os dias a merenda escolar. Dispõe de 4 

salas de aula e funciona nos turnos matutino e vespertino. Não dispõe de local para 

recreação, as crianças brincam num pequeno pátio, onde há pouca arborização. 

Otávia leciona nessa escola até hoje. 

                                                           
9 Usarei nomes fictícios para todas as escolas. 
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Quem é Otávia ? 

 

É uma professora da periferia da cidade de Mossoró, de um bairro pobre 

chamado Redenção. Posso dizer que é um dos bairros mais distantes do centro da 

cidade e muitas crianças nunca foram ao comércio, ou a qualquer outro bairro dessa 

cidade. 

Otávia iniciou seus estudos no ano de 1968, aos seis anos de idade, na zona 

rural de Mossoró, no Sítio do Carmo, sendo reprovada por quatro anos seguidos na 

1ª série primária, por não aprender a ler e escrever. Segundo ela, sempre foi muito 

tímida e tinha muito medo de ser castigada pela professora, tendo verdadeiro pavor 

da palmatória, instrumento de madeira que era utilizado para castigar os alunos que 

tinham aprendizagem lenta, não sabiam memorizar ou não se comportavam bem.  

Segundo Otávia, iniciou a 2ª série primária no ano de 1972, mesmo assim só 

fazia juntar as letras e formava palavras simples, aprendidas por haverem sido muito  

repetidas. Para Mizukami (1986, p. 15): 

 
A didática tradicional quase que poderia ser resumida, pois, 
em “dar a lição” e em “tomar a lição”. São reprimidos 
frequentemente os elementos da vida emocional ou afetiva 
por se julgarem impeditivos de uma boa e útil direção do 
trabalho do ensino.   

 
 
No ano de 1981, Otávia começou a lecionar na zona rural, mesmo sem 

concluir os estudos e sem nenhum concurso, pois na época era por indicação 

política, a lei não apresentava exigências. Segundo ela, concluiu apenas o 1º grau, 

parou de estudar durante nove anos e só voltou a estudar por força da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Nº 5.692/71, que determinava que todo 

professor leigo tinha que fazer a Habilitação do Magistério do 2º Grau. “Pra mim foi 

um sonho, pois queria muito terminar meus estudos, ou seja, concluir o 2ª Grau, já 

que eu morava longe da cidade, no sítio, e não via meios pra continuar os estudos 

normalmente, então fiz o Projeto Logos II.” 

O Projeto Logos II foi criado pelo MEC em 1973 vislumbrando atenuar o 

déficit de professores sem habilitação do magistério. O Projeto funcionou durante 

anos e sua efetização dava-se através de módulos didáticos que abrangiam as 

disciplinas do núcleo comum de formação especial do magistério. 
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Mesmo com o término do Logos II, em 1990, Otávia continuou trabalhando 

com dificuldades e as aulas eram planejadas centradas no ensino tradicional: ”Na 

base mesmo da repetição, memorização e exercícios repetidos, que muitas vezes o 

meu aluno dizia: de novo, tia”. 

Otávia se emociona ao falar deste tempo, mas continua: 

 

Ao iniciar meus estudos no PROFORMAÇÃO, senti muita 
dificuldade, vários obstáculos na aprendizagem e os 
maiores estavam relacionados com a dificuldade na 
compreensão dos textos teóricos. Cheguei a entrar em 
pânico diante de tantos textos para ler e compreender, a 
minha angústia maior era quando precisava apresentar 
trabalhos, visto não ter o hábito de falar em público devido a 
minha formação inicial, em que o aluno não podia se 
expressar oralmente. 

 

Muitos professores formadores que ensinavam10 no Curso de Pedagogia – 

PROFORMAÇÃO – UERN, ao planejarem os conteúdos para serem trabalhados 

durante as aulas, não se preocupavam com o nível de conhecimento do aluno-

professor. Então, muitas vezes, ao escolherem os textos para compor o kit11 da sua 

disciplina, não tinham o cuidado com o número excessivo de textos, que não davam 

para serem estudados durante o percurso das aulas. 

A primeira vez que cheguei à escola que Otávia ensina, antes de entrar na 

sua sala de aula, apresentei-me à coordenação, pois a diretora e a supervisora não 

estavam na escola, haviam ido para uma reunião na Secretaria Municipal de 

Educação.  

A coordenadora veio me receber e disse: 

C - Então a senhora é professora de Otávia? Pode entrar. Já tem uma 

professora da Faculdade com ela. 

Sílvia - Então vou esperar que ela saia. 

Coordenadora - Não, não. Pode entrar. Não tem nada não. 

Coordenadora - Otávia, abra a porta. É sua professora. 

Otávia - Oi, Silvinha pode entrar, disse Otávia. 

Otávia - Gente, silêncio (gritando e rindo ao mesmo tempo), essa é minha 

professora. 

Então eu me apresento para os alunos: 

                                                           
10 Estou usando o verbo no passado, já que estou sem trabalhar no programa há mais de um ano. 
11 Todos os alunos-professores e alunas-professoras recebiam e ainda recebem o kit com a ementa, 
objetivos, programa, bibliografia e todos os textos a serem trabalhados durante a cada disciplina. 
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Sílvia - Meu nome é Sílvia, mas todo mundo só me conhece por Silvinha. Sou 

professora de Otávia e vim ficar um pouco com vocês, bom dia. 

Todos responderam gritando: 

Alunos - Booom diiiia... 

Um aluno disse gritando, correndo e apontando: 

Aluna – Tia, tem outra professora aqui, é tia Fernanda. 

Sílvia - Está bem. Eu a conheço, respondo. 

Está muito barulho, as crianças agitadas, correndo, gritando muito e a aluna-

professora Otávia correndo sem muita direção. Mais uma pessoa entranha na sala 

de aula talvez piorasse, pensei. 

Sílvia - Bem, gente, eu vou sair e depois volto. Fiquei esperando que a 

professora Fernanda saísse para poder entrar. 

Otávia gritava com seus alunos o tempo todo. 

Otávia - Deixem de zoada12, por favor, porque se não vão ficar sem recreio. 

Sente Silvinha, aqui, por favor. 

Sílvia - Não, Otávia daqui a pouco eu entro. E saio.  

Passaram-se uns 10 (dez) minutos quando a professora Fernanda saiu. 

Disse-me ela: 

Fernanda - Você é professora de Otávia e ela me falou que lhe pediu ajuda 

para melhorar. E que vai fazer parte da sua pesquisa. Sabe, Silvinha, não sei o que 

você vai fazer, mas se Otávia não melhorar ela vai ser reprovada, porque essa é a 

terceira vez que venho observá-la e não consigo, simplesmente ela não dá aula, os 

alunos gritam, correm, brigam e aula que é bom nada, disse num tom de muita 

preocupação. 

Sílvia - Fernanda, eu não tenho muito que fazer, mas vou tentar. Acredito 

muito nas pessoas que têm boa vontade, quem sabe ela melhore um pouco. Fico 

preocupada com tudo isso, é uma responsabilidade muito grande. 

Nisso, chega uma outra professora da sala vizinha e diz: 

Professora - Os pais dos alunos melhores de Otávia já estão querendo tirar 

seus filhos da sala dela. Ontem eu vinha pra o colégio e uma mãe me chamou e 

pediu pra eu ficar sendo a professora de sua filha, porque ela não aprendia nada 

com Otávia, com tanta bagunça. Eu disse que não podia e ela disse que ia tirar a 

filha do colégio. Os pais dos alunos não querem mais que ela ensine seus filhos. 

Todas as reuniões eles reclamam que eles não tão aprendendo nada. Não sei como 
                                                           
12 Barulho 
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Otávia agüenta, até os alunos mangam dela. Ela não tem nenhum controle de 

classe. 

Fico ouvindo em silêncio. A professora Fernanda e eu ficamos caladas, só 

fizemos nos olhar. Apenas Fernanda disse-me: 

Fernanda – Silvinha, eu já vou, mais tarde eu ligo para você. 

Nesse instante, a supervisora chega, apresenta-se, começa a conversar e diz:  

Supervisora - Tenho muita pena de Otávia, e às vezes vou até lá, mas não sei 

o que fazer. Todos os alunos danados estão com ela. Aqui neste bairro existe todo 

tipo de aluno. E precisamos de ajuda. Mas percebi logo que ninguém a ajudava. 

Cada um da escola vinha conversar comigo para justificar-se. Era cômoda essa 

posição de “lavar as mãos.” 

Fernanda - Não sei mais o que fazer, converso com Otávia, mas não tem 

jeito, e assim se despede, a professora Fernanda. 

Gostaria, antes de prosseguir, de fazer algumas considerações na fala da 

supervisora, por entender que a escola, mesmo sabedora das dificuldades de Otávia 

no encaminhamento das suas aulas, concentra todos os alunos danados com ela. 

Percebo que a escola não tinha propostas e nem intenções de ajudar a resolver os 

problemas acarretados na classe da aluna-professora. Na realidade, todos falavam 

dela, criticavam as suas fragilidades, dificuldades, equívocos, mas ninguém a 

ajudava. Eu precisava entender Otávia, estudá-la na sua realidade, para 

compreendê-la.  “O professor nasceu numa época, num local, numa circunstância 

que interferem no seu modo de ser e de agir. Suas experiências e sua história são 

fatores determinantes do seu cotidiano.” (Cunha, 1997, p. 37) 

 Entro na sala de aula de Otávia e me sento, fico em silêncio observando. Os 

seus alunos e suas alunas perfazem um total de 29, quase todos gritam muito e 

cinco comandam as brincadeiras, brigas e andam na sala como se estivessem em 

outro local. 

Otávia - Por favor! Silêncio, gente. Sentem Assis, Marcos e Miguel, sentem. 

Otávia pede rindo. 

Dois alunos abrem à porta e saem correndo, Otávia diz: 

Otávia – Meninos, voltem, não podem sair agora, voltem, cheguem - e vai 

buscá-los. Os alunos começam a rir. 

Infelizmente, Otávia não consegue dar aula. 

Duas alunas se aproximam de mim e perguntam: 

Aluna - Você é professora de tia Otávia? 
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Sílvia - Sou, respondo. 

Aluna - Me dê esse anel? É tão bonito! 

Sílvia - Mas não posso. Foi presente. 

Aluna - Você me promete que me dá um presente? 

Otávia – Meninas, deixem Silvinha em paz. Sai, sai daí, diz Otávia. As alunas 

querem continuar, mas ela num tom um pouco forte, mas sempre rindo: 

Otávia - Vão se sentar. 

Otávia - Está vendo agora, Silvinha, como são meus alunos?  

Fico calada e apenas digo: 

Sílvia - Depois a gente conversa, Otávia. Passo mais alguns minutos e saio 

da sala. 

Sílvia - Está bem, Otávia, já vou. Depois eu converso com você. Tenha força 

de vontade e estude muito, vamos tentar, mas depois a gente conversa. 

Fiquei muito preocupada com tudo o que presenciei. E com medo, porém com 

coragem para mais esse desafio como professora formadora. Pensei: vou ajudá-la 

no que puder. 

Para Severino (2002), a problemática da formação no âmbito brasileiro, 

mesmo sem levar em conta os aspectos relacionados com os processos de ordem 

econômica e social (em que se destaque o aviltamento salarial, pelo seu teor de 

degradação da condição de existência do profissional trabalhador), que perturbam 

significativamente a condição e a atuação do professor na sociedade, muitos 

problemas mais ligados à sua preparação, no plano científico e pedagógico vêm 

comprometer o atual modelo de formação de professores, tornando-o improfícuo na 

consecução de seus objetivos.  

Um ponto relevante a ser destacado a respeito da prática de qualquer 

professor passa pelas questões: o que ensinar; como ensinar e para quem ensinar. 

Há necessidade do domínio dos conteúdos científicos pelo professor ao elaborar seu 

plano de aula. A articulação entre a teoria e a prática deve ser o ponto de partida 

para qualquer atividade educativa.  

A posse dos conteúdos científicos é absolutamente necessária, mas a forma 

como eles vêm sendo trabalhados no processo ensino/aprendizagem não tem sido 

diferenciada, diz Severino (2002). Aqui, acrescento: o Curso de Pedagogia – 

PROFORMAÇÃO deve ter a preocupação constante com a articulação dos 

conteúdos científicos com os conteúdos que os alunos-professores acumularam 

durante a sua vida, para que haja significado para eles. “Trata-se de vincular a 
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construção do aprendizado à realidade político-social em que se encontram 

inseridos os atores desse processo.” (Rocha, 2003, p. 120) Não é apenas expor os 

conteúdos, mas como articulá-los de modo que eles estejam presentes nas ações 

diárias dos professores. 

 

O contexto da Escola Municipal Caminho do Saber 

 

 
 

O bairro Santo Antônio é um dos maiores bairros da nossa cidade e é 

conhecido pelo alto índice de criminalidade. No dia-a-dia da escola, as crianças 

sempre chegam à escola contando histórias de agressões, roubos, tiroteios e 

drogas. As famílias, a escola, a comunidade enfim, convivem com o medo e muitas 

vezes impera a lei do silêncio. As pessoas simples, trabalhadoras, honestas 

buscam, através da educação via escola, um espaço melhor na sociedade, pois 

temem, conforme depoimento da aluna-professora Januária, que seus filhos venham 

a se envolver com o crime.  

A escola abriga uma biblioteca com um acervo bibliográfico considerável, 

além de fitas cassete, vídeo e televisão, que pode ser deslocada para as salas de 

aula, conforme solicitação dos seus docentes. Dispõe de 5 salas de aulas, amplas, 

além da sala de direção e de secretaria. A cozinha onde é feita todos os dias a 
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merenda escolar é ampla e toda equipada. Para atender a demanda das crianças e 

jovens que moram nesse bairro populoso, a escola funciona nos três turnos. A 

quadra de esporte foi construída dentro das normas técnicas, mas infelizmente está 

desativada. 

 
“O sonho da gente era a construção da quadra de esporte, 
conseguimos. Só que os marginais não permitem que a 
gente faça qualquer trabalho lá. Estão acabando com a 
quadro, já arrancaram as luzes, registro de energia, portão e 
tudo mais. Quando a gente começava a recreação eles 
rebolavam pedras no portão. E eu não vou botar em perigo 
a vida dos meus alunos. Por esse motivo a recreação é feita 
no pátio com pouca arborização” (Januária). 
 

O vice-diretor é como um segurança da escola. Passa o tempo todo andando 

de um lado para outro. Outro fato que me chamou atenção foi a sala de computação, 

existem 10 computadores sem nenhum funcionamento, porque os professores não 

sabem trabalhar. “Tem até computadores que não funcionam mais” diz Januária.  

 

Quem é Januária ? 

 

Nasceu na cidade de Mossoró –RN, estudou em diversas escolas públicas 

por constantes mudanças de endereço, já que seus pais eram muito pobres e não 

tinham residência própria. “Mesmo assim, eles sempre se preocuparam com minha 

educação”, diz ela. 

Começou o primário em 1964 e concluiu no ano de 1970, “eu não senti muita 

dificuldade em aprender os conteúdos ministrados, a minha maior dificuldade era a 

de dar algumas respostas a questões feitas oralmente devido a minha timidez.” 

Submeteu-se ao exame de admissão para continuar seus estudos no antigo 

5º ano ginasial. Tal exame foi criado pela LDB 4.024/61 e se constituía numa 

verdadeira barreira para o ingresso nessa etapa, “um instrumento de marginalização 

de boa parte da população que concluía o curso primário” (Romanelli, 1999, p. 237), 

principalmente a população das classes pauperizadas.  

“Fui classificada no exame de admissão, terminei o ginasial e em 1978 

ingressei no 1º ano unificado, optei pela Habilitação para o Magistério, pois sempre 

admirei a função de professora, e terminei em 1980”, relata Januária. 

Januária passou cinco anos sem trabalhar. Na época não havia concurso 

público e precisava de um “pistolão”, ou seja, pessoa influente politicamente; cabo 

eleitoral; quem indicava alguém para emprego público, vindo a trabalhar durante três 
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anos sem remuneração. Somente no ano de 1997 foi efetivada como professora, 

para trabalhar na zona rural, distante 10 km da cidade de Mossoró. “Um dos grandes 

obstáculos era a falta de transporte, e também trabalhar com o sistema de 

multiseriação, ou seja, todas as séries juntas, e eu sozinha pra atender a todos os 

alunos. Eles tinham muitas dificuldades e eu também pois precisava ser muito 

criativa pra ensinar a todos.” 

Januária conseguiu passar no vestibular somente no ano de 2001, depois de 

várias tentativas.  

 

Os primeiros momentos foram de muitas dificuldades, 
decorrentes do distanciamento entre o conhecimento prévio 
que eu tinha e os conteúdos que estavam sendo estudados. 
Contudo, com o decorrer do curso, as disciplinas foram aos 
poucos apresentando traços de identificação com o que eu 
havia cursado no magistério, em disciplinas como : 
Português, Ciências, História e Geografia. (Januária, 2004, 
p. 20). 

 
Fui ao encontro de Januária na escola da periferia de Mossoró, no bairro 

Santo Antônio. Quando cheguei, um funcionário abriu o portão da escola e 

perguntei: 

Sílvia - A diretora está? 

Funcionária - Não, ela foi pra uma reunião na Secretaria de Educação. 

Sílvia - Eu sou professora da Faculdade de Educação, UERN, e vim observar 

Januária. 

Funcionária - Ah, sim, ela já falou na senhora, pode entrar. A sala dela é 

aquela. E apontou na direção. 

Quando entrei na sala, ela disse: 

Januária - OI, Silvinha, entre. Não repare na bagunça, disse Januária. 

Sílvia - Bom dia, pessoal. Posso entrar? 

Alunos - Podem, eles responderam num coro. 

Aluno - Tia Januária, é a sua professora?  

Januária – Sim, é a minha professora, mas fiquem sentados e quietos. 

Deixem de se amostrarem, porque se não, não vão pro recreio, gritou Januária. 

Januária – Sente, Silvinha, aqui e não repare. Eles são muito danados e 

gostam de se amostrarem, quanto tem gente de fora. 
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Fiquei sentada e admirada com os 43 alunos na sua sala de aula. Eram 

alunos de 7 a 9 anos de idade, estavam cursando o 1º Ciclo, ou seja, o ciclo de 

alfabetização. 

Januária fazia uma tarefa em grupo. 

 Aluna – Professora, tire esse bicho feio de perto de mim! disse um aluno de 

Januária. 

Januária - Por que você chama ele de bicho feio? disse Januária. 

Aluna – Professora, você não tá vendo, não? Ele vem todo desarrumado, ele 

é sujo! A roupa dele é... tá vendo não? A roupa dele encardida.  

Januária - Não, não se trata disso não, todos somos iguais, não tem ninguém 

melhor que outro! Nós temos que sermos amigos! E essa história de estar isolando 

os outros, isso não existe não! Eu já disse, se comportem, disse gritando. 

Januária - Vamos continuar a trabalhar, vamos fazer um trabalho em grupo, o 

trabalho sobre o mês da bíblia, vamos construir junto uma mini bíblia. 

Januária - Professora Silvinha, pedi que todos pesquisassem na bíblia e 

trouxessem um salmo ou um texto, quando chegou na sala de aula, eu... é botei 

para que eles trocassem os textos deles, os salmos, pra dali formar uma bíblia, uma 

mini bíblia. Então, sempre tem aqueles que são bem atrasados, e não... não é mais 

esforçado, então eu pego aquele que tem um conhecimento melhor e boto com 

aquele, aquele...é... que não tem um bom conhecimento, pra que aquele que tem o 

conhecimento ajude  aquele outro, mas tem deles que não querem, mas quando eu 

começo a explicar que tem que ajudar uns aos outros, aí eles aceitam. 

Sílvia - E as dificuldades? Pergunto para Januária. 

Januária - Professora, eu tenho uma dificuldade muito grande, aquela que eu 

disse há pouco instante, é aquele aluno que não quer se aproximar daquele aluno 

que tem situação precária.... higiene, eu já conversei com os pais, já falei para eles 

que eu não quero é... crianças, crianças vindo para o colégio com mal cheiro de xixi, 

é... não escova os dentes, isso aí causa uma polêmica muito grande na sala, porque 

aquele que vem arrumadinho não quer sentar perto daquele outro, é uma das 

dificuldades, são muitas, mas essa daí é uma que eu venho tentando combater, 

mas...não consegui, é uma dificuldade mesmo. 

Januária - Por favor, gente, silêncio, assim não dá mesmo ! Januária grita 

pedindo silêncio. 

Ela vem novamente perto de mim. 
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Januária - Estou com vergonha, porque a classe está uma bagunça, por isso 

não gosto de trabalhar em grupo, logo hoje que você veio! 

Sílvia - Não se preocupe, Januária, lembre-se de vocês na Faculdade quando 

estão em grupos, conversam bastante, fazem barulho e já são adultos e, acima de 

tudo, professores e professoras, até brigar, às vezes brigam. Esqueceu? 

Ela sai apressada para ajudar um grupo. Toca para o recreio, todos saem em 

fila, mas gritando. 

Alguns alunos ficam na sala de aula conversando com Januária. Ela diz. 

Januária – Sai, meninos, deixem eu conversar com minha professora, mas 

num tom um pouco ameno.  

Sílvia - Januária, pode conversar com eles, pois tenho que ir embora, outro 

dia eu volto, digo. 

Januária - Tá bom professora, hoje foi demais, sábado a  gente conversa. 

Fiquei surpresa quando encontrei a aluna-professora Januária trabalhando 

em grupo com as crianças, já que ela respondeu no questionário aberto: “Não 

trabalho em grupo, porque não gosto de bagunça e eles não aprendem, detesto e 

não faço mesmo.” Mas durante as aulas no curso de Pedagogia uma das 

metodologias mais usadas e debatidas por alguns professores (as) formadores (as) 

era a importância do trabalho em grupo. Existe a possibilidade do aluno aprender 

com mais facilidade com um colega mais experiente, diz Vygotski (2001). Dar 

destaque nos seus estudos ao trabalho de grupo e enfatizar que a função da pessoa 

mais experiente é ajudar no desenvolvimento do outro. Vygotski (2001) vê o homem 

como ser ativo que constrói e reconstrói constantemente os conhecimentos à 

medida que interage em cooperação com outros sujeitos. Mesmo quando o aluno 

está quieto, os processos mentais estão atuando de forma ativa, concordando ou 

descordando das discussões. 

Penso que isso aconteceu com Januária, não que ela não falasse, mas foi 

instigada a realizar na prática aquilo que se discutia na teoria e na prática da 

faculdade a respeito da importância do trabalho em grupo, coordenado pelo 

professor. 

Quando voltei recentemente (2006) à Escola Municipal Caminho do Saber, 

instituição na qual Januária trabalha, ela me deu o seguinte depoimento: ”Trabalho 

em grupo, mas só com dois alunos. Com mais não dá certo, um ou dois fazem e os 

outros conversam”. E completa sua argumentação: “Tá vendo aqueles três”? E 

aponta em direção a três alunos que estão fazendo a atividade. “Olhe bem, são três, 
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mas tem um que está fazendo sozinho, atrás. Tá vendo? Por isso não faço mesmo”.  

Nesse sentido, a aluna-professora ainda sente dificuldade de aproveitar o potencial 

dos seus alunos e envovê-los como seus auxiliares, trabalhando as suas zonas de 

desenvolvimento próximo, porque persiste a dificuldade de mediar esta atividade. 

Segundo Vygotski: “en colaboración, el niño resulta más fuerte y más inteligente que 

quando actúa solo, pero siempre existe una determinada distancia, estrictamente 

regulada, que determina divergencia entre o trabajo independiente y coopración” 

(2201, p. 241). A ajuda, a colaboração deve ser sempre mediada pelo professor, 

para que aconteça a estimulação e ampliação da ZDP. Por isso, “la enseñanza debe 

orientarse no al ayer, siño al mañana del desarrollo infantil.” (Vygotski, 2001, 242) 

 

O contexto da Escola Municipal Céu Azul 

 

Essa escola fica numa antiga favela, cuja população é oriunda da zona rural 

ou de municípios vizinhos, em busca de melhoria de vida e na promessa de que, 

com a descoberta do petróleo em nossa região, seria mais fácil o emprego. Hoje o 

bairro Ouro Negro mudou para melhor, antes a população vivia com um medo, 

temendo principalmente pelo envolvimento de jovens com drogas e roubo. Mas aos 

poucos esse quadro está se modificando, graças ao trabalho comunitário de 

pessoas de bem, trabalhadoras, honestas que imprimiram respeito ao bairro. 
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A escola era a mais pobre das três. Desprovida de tudo. A biblioteca 

funcionava precariamente, já que seu acervo quase não existia. Livros velhos, 

rasgados e gastos pelo tempo. Quando as crianças eram levadas para realizar 

qualquer atividade, acomodavam-se no chão pela falta de carteiras ou mesas.  

Durante o tempo em que estive na escola não conheci a diretora e tive muito 

pouco contato com a supervisora. Mas mesmo “sem apoio da diretora ou 

supervisora fazemos um trabalho bom.” (Amélia) 

 

Quem é Amélia ? 

 

Nasceu na cidade de Luis Gomes – RN, começando seus estudos em 1971 

na escola municipal da cidade, segundo ela: “quando entrei na 1ª série primária, 

estava alfabetizada, lia palavras simples e começava a escrever, havia aprendido 

em casa, com ajuda de meus irmãos mais velhos. Além do mais, sempre fui muito 

esperta e curiosa, falava muito e perguntava mais ainda.” 

Quando terminou o 1º Grau, no ano seguinte, segundo Amélia teve que se 

mudar para Brasília – DF, para morar com seu irmão, onde estudou e trabalhou para 

ajudar a família, que passava por séria crise financeira. 
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Sua escolha foi pelo Técnico em Contabilidade, não conseguindo emprego na 

área e não passando também no vestibular. Decepcionada, mesmo sem possuir 

atração para a educação formal, foi cursar o Magistério – 2º Grau, em uma escola 

interna. Ela diz: “esse curso era muito gratificante para quem tinha vocação, o que 

não era meu caso. Naquele momento, o Magistério era para mim um porto seguro, 

era uma tentativa de emprego, pois sempre estudei com dificuldades. Fui bastante 

incentivada por parentes e amigos, por acharem que eu tinha carisma, coragem e 

ousadia pra ser professora.” Amélia terminou o curso com êxito.  

 

Em 1987, em Brasília, me formei como professora primária 
e com o diploma na mão achei que era fácil conseguir 
emprego, mas me enganei. Durante muito tempo vaguei 
pelas escolas com esse diploma de professora debaixo do 
braço, na cabeça muitos sonhos, mas nada de emprego. 
Por onde passava a resposta era mesma : “você não tem 
experiência.” 
 

Mas, no ano seguinte, veio passar férias em Mossoró e conseguiu um 

contrato provisório para ensinar na rede municipal dessa cidade a jovens e adultos, 

na Fundação Educar, sendo efetivada como estatutária no ano de 1990, quando 

começou a trabalhar no ensino regular, na 4ª série do Ensino Fundamental. “Esse 

ano foi maravilhoso, realizei um trabalho que me rendeu muita experiência, 

favoreceu o meu crescimento e amadurecimento como pessoal e como profissional”. 

Ingressou na Faculdade de Educação no Curso de Pedagogia, Habilitação do 

Magistério dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em 2001, sendo aprovada no 

vestibular em boa colocação. 

   

Logo nos primeiros dias de aula, no curso, tive a impressão 
que tudo seria difícil, fazia tempo que não frequentava a 
escola como aluna e isso me deixava inquieta e muitas 
vezes com medo; temia não me adaptar com os professores 
e suas metodologias, de conviver com pessoas 
desconhecidas e o medo maior: ficar sem lazer nos fins de 
semana, férias e feriados, mas com o passar do tempo e 
com a boa convivência que tive com todos, aprendi a ser 
estudante novamente. 
 

Cheguei na escola de Amélia, pela primeira vez, por volta das 9:30 horas. 

Uma servente abriu o portão para que eu entrasse, deu bom dia e eu disse que era 

professora de Amélia. Nisso, outras alunas-professoras que trabalham ali vieram ao 

meu encontro. 

Amélia - Até que enfim, professora, você voltou, entre, entre vou lhe levar lá 

em Amélia. 
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A escola não era organizada como as duas primeiras, as paredes estavam 

bastante sujas, e era muito mal cuidada. 

Quando chegamos à sala de aula de Amélia, a professora que me conduziu 

disse: 

Professora - Adivinhe quem está aqui? 

Amélia - Não faço a menor idéia, disse Amélia. 

Professora - Olhe aqui! 

Amélia - Entre, entre, é a tia Silvinha, minha professora, num tom bem 

acolhedor. 

Alunos - Bom dia, professora, disseram todos em pé, num coro. 

Sílvia - Bom dia, respondi. É um prazer estar com vocês. 

Alunos - Sente, Silvinha, aqui, estou realizando um bingo ditado de palavras. 

Essas palavras foram recortadas de jornais, coloquei num saco e vou tirando as 

palavras e eles vão escrevendo em grupo de dois e três alunos. 

Amélia - Qual o significado da palavra cidadão? pergunta em tom baixo 

Amélia. 

Aluna - Tia, são as pessoas que trabalham. 

Amélia - Tá bem, muito bem. Por favor, prenda com fita gomada as palavras 

na folha de cartolina. Uma de cada vez. 

Amélia – Pronto, sentem que agora eu vou chamar mais oito palavras, 

prestem atenção e escrevam quando terminar de chamar, quem tiver acertado 

ganha o bingo. 

Amélia - Agora eu quero o nome de todos os grupos, diz. O grupo 1º. 

Eles respondem: 

Alunos - Cidadão. 

Alunos - O grupo 2º. 

Aluna - Tia Amélia, é pantera, já que somos meninas. 

Aluna - Pantera se escreve com m ou n? pergunta Amélia.  

Aluno - Tia Amélia, antes de p se escreve m, pantera escreve com n.   

3º cidadania, 4º belas e 5º amigos.  

Amélia - Por favor, venha um representante de cada grupo para escrever no 

quadro. Professora Sílvia, me ajude a corrigir as palavras, disse Amélia. Ela 

mostrou, por um minuto, o cartaz que ela tinha feito com as palavras antes de 

começar a correção. 

Feita a correção, o grupo ganhador foi o das panteras. 
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Esse entrosamento nas escolas possibilitou-me perceber in loco a 

heterogeneidade existente em cada escola, em cada professor e aluno. 

Aparentemente, são os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mas, na 

verdade, são situações diferentes, que precisam ser vistas com vários olhares e 

saberes, dada a sua complexidade. Seria uma leitura mais refinada da 

microeducação, calcada na escola, no educador, que segundo Barbosa (1998, p.9) 

“são todos aqueles que atuam no campo da educação, sejam lecionando, 

administrando, orientando, supervisionando, coordenando...” 

As idas constantes às escolas, os encontros tanto individual quanto coletivo, 

fizeram-me perceber a fragilidade das alunas-professoras na vinculação entre a 

teoria e a prática. Precisavam estudar mais, entender melhor que a teoria serviria de 

embasamento para melhorar a sua prática. 

 

A Concepção de Ensino das alunas-professoras  

 

O olhar perspicaz, a escuta sensível possibilitaram-me um mapeamento mais 

aguçado da realidade pesquisada, graças ao meu entrosamento nas escolas e à 

permissão de todo o corpo da escola pude penetrar no passado, presente e futuro 

(hoje) na construção do conhecimento articulada com as alunas-professoras do 

curso em questão. Penso que é necessário ao professor-pesquisador ir sempre ao 

encontro da realidade, desnudando-se das crenças acumuladas historicamente, 

para conhecer e analisar o meio educacional. Não basta só teoria para compreender 

e demonstrar o que se passa no campo de pesquisa, mas é fundamental fazer 

pesquisa de campo para pôr as mãos na massa, com paciência para ler nas 

entrelinhas o que foi dito, muitas vezes de forma não explícita, na perspectiva de ser 

“autor-cidadão,”13  de forma compartilhada pelos autores da pesquisa.  

A etnometodologia e a abordagem multirreferencial possibilitaram a 

compreensão sobre as crenças, conhecimentos e os posicionamentos sobre o Curso 

de Pedagogia - PROFORMAÇÃO – UERN, Pólo Mossoró das alunas-professoras. 

Assim, inicio a parte mais delicada da pesquisa, passo então a demonstrar se 

o curso em discussão tem levado em conta a vida das alunas-professoras com suas 

concepções, conhecimentos de mundo... Não de forma positivista, tentando provar 

isso ou aquilo, mas compreendo um cenário vivido e experienciado por mim.  

                                                           
13 Conceito de autor-cidadão encontra-se nas páginas 36 e 37. 
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Entendo educação como um processo contínuo, plural e criativo que existe 

em todo contexto da sociedade, não apenas no sistema oficial de ensino, fechado, 

mas principalmente nas relações interpessoais do dia-a-dia de cada um de nós. 

Quando a criança vai à escola pela primeira vez, traz no seu repertório uma 

bagagem histórica, cultural e social construída nas relações interpessoais entre seus 

familiares, amigos, igreja, e toda a comunidade da qual faz parte. Logo, é inaceitável 

se dizer que esta criança nada sabe. Mas, afinal, o que é ensino? 

Quando pergunto a Januária o que é ensino, ela responde: “ensino é você 

transmitir conhecimentos pra alguém de maneira coerente”. E continua: “as crianças 

de 2ª série eu acho com as mentes apagadas, hoje eu não queria essa turma porque 

já estou acostumada a trabalhar com os alunos que já tenham conhecimento”. 

Hoje, ao reler essa afirmação tão enfática, fico chocada com o termo ‘mentes 

apagadas’, mas a posição de Januária está fundamentada na abordagem 

tradicional, com uma prática educativa voltada para a transmissão do conhecimento. 

Nessa abordagem, o aluno é visto como uma tábula rasa, uma folha em branco que 

nada tem e nada sabe. Freire condena enfaticamente esse tipo de ensino, e ressalta 

que “ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para sua 

produção ou sua construção.” (1998, p. 25) É permitir que a criança seja ‘autor-

cidadão‘ das suas produções, e não meros copistas.  

Infelizmente, essa abordagem persiste no tempo, acumulando prejuízos 

enormes para o processo ensino-aprendizagem. É forte quando a aluna-professora 

diz que as crianças têm mentes apagadas, porque expressa uma concepção de vida 

arraigada em muitos dos professores educadores que trabalham nas escolas.  Hoje 

as crianças não querem mais decorar, estão em busca de atividades criativas, 

desafiadoras, provocativas, que possibilitem o pensar, refletir, criar e expressem 

seus sentimentos, vontades, desejos. Hoje o momento é outro. O momento é de 

descoberta, desafios, e da busca incessante por uma formação continuada que 

inclui as experiências vividas como aluno, aluno-professor até o remanejamento dos 

conhecimentos que nós professores educadores adquirimos e construímos na 

trajetória da vida.  

Hoje as crianças falam muito, são agitadas e muitas vezes chamam atenção 

da professora quando não gostam de alguma atividade ou percebem até quando 

determinada atividade está sendo exercitada novamente: “De novo esse exercício? 

Já não agüento mais.” Precisamos encontrar caminhos para avançar em outras 

concepções a respeito de ensino, que respondam à complexidade do momento 
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atual. Não se pode admitir que a concepção tradicional ainda seja perpetuada, como 

ainda querem alguns educadores.  

“Pode-se afirmar que as tendências englobadas por esse tipo de abordagem 

possuem uma visão individualista do processo educacional, não possibilitando (...) 

trabalhos de cooperação nos quais o futuro cidadão possa experienciar a 

convergência de esforços.” (Mizukami, 1986, p.10) 

A vida da aluna-professora conhecida através de conversas, nos encontros e 

nas observações sempre foi pautada pelas demonstrações de resistência às 

mudanças ocorridas no ensino. Quando se referia à implantação do Ciclo Básico - 

CB nas escolas de Mossoró – RN, sempre dizia: “Agora é que eles não aprendem 

nada, pois eles passam direto”. Não só Josefa, mas a maioria dos alunos-

professores que estudavam no Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO – UERN 

não entendiam o CB. 

Para Duran (2003), a proposta do Ciclo Básico representou uma ruptura e 

estabeleceu alterações no que vinha sendo feito na sala de aula. Mas eles, os 

professores, não acreditavam em mudanças e queriam continuar no sistema de 

seriação. Concordo com Duran (2003) quando enfatiza que todas as propostas 

geradas no setor público encontram resistências, haja vista transportar consigo certa 

dose de ceticismo, advindo do impacto negativo inerente a projetos implantados pela 

‘força’ de Resoluções e Decretos.  

Preocupados com os depoimentos advindos dos alunos-professores a 

respeito do não entendimento do CB, os professores-formadores no Curso de 

Pedagogia – PROFORMAÇÃO discutiam durantes as aulas das disciplinas e 

promoveram seminários sobre o CB, avaliação contínua e outros temas 

correlacionados com essa temática. Mas mesmo assim as resistências continuavam 

e sempre “em torno de três questões: o caráter arbitrário da implantação do CB, o 

perigo de rebaixamento da qualidade do ensino e a questão da avaliação do 

desempenho do aluno” (Duran, 2003, p. 95) e o medo do novo, já que a maioria dos 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental nunca havia estudado Piaget, 

Vygotski e outros cujas concepções estão nos documentos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN, alicerce dos CB. 

Houve, por parte da Gerência Executiva da Educação e do Desporto – GEED, 

preocupações em contemplar os objetivos do CB, com investimentos na formação 

continuada dos professores. Nessa perspectiva, realizaram-se antes da sua 

implantação, no município de Mossoró, dois cursos de atualização curriculares, com 
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carga horária de 160 horas, tendo em vista estudos e discussões sobre o CB. Hoje, 

todos os professores da rede municipal de educação no município de Mossoró – RN 

que se encontram em sala de aula já concluíram a graduação, e muitos estudaram 

no Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO - UERN.  

Atualmente, conforme depoimentos de Januária, Otávia e Amélia, a GEED 

acompanha os professores nas escolas, e continua promovendo estudos sobre 

temas como inclusão, PROFA II e outros.  

Quando perguntei a Amélia sobre sua concepção de ensino, ela disse: 

 
É uma troca, porque quando levamos conhecimentos para 
alguém aí acontece uma nova aprendizagem tanto para o 
emissor como para o receptor. Por isso procuro sempre 
trabalhar em grupo e trabalhar a realidade do aluno, porque 
ele domina e faz com prazer. Como são inteligentes! 
Trabalho a realidade que vivemos hoje. 

 
Há uma diferença nítida de concepções expressada na linguagem de 

Januária, Amélia e Otávia nas suas crenças impressas em suas atitudes, no trato 

com aluno, detectadas durante as observações. Lendo os registros da pesquisa, 

durante os anos 2002 a 2004, hoje, depois dos estudos da multirreferencialidade e 

etnometodologia, pude pluralizar meu olhar tendo em vista uma leitura mais refinada 

dos dados, que agora compreendo e demonstro. Não de forma estática, mas 

observando e afinando o vai e vem constante de entrelaçamentos de abordagens 

que alicerçam essa discussão, que permitem um alargamento de outras discussões 

que possam contribuir com o objeto em questão.  

Amélia privilegia o aluno, a sua cultura, a realidade vivida por ele. Ela sabe 

explorar o potencial do aluno, seus conhecimentos, capacidades e experiências 

acumuladas, conforme depoimento: “Eu me preocupo muito com a leitura, não sei se 

é porque eu gosto de ler, então estimulo muito e hoje eles são leitores.” E produzem 

textos de acordo com discussões advindas de jornais, revistas e do próprio contexto 

histórico, sempre trabalham em grupo e ao final de cada atividade os seus alunos 

lêem e discutem as suas produções no grande grupo. “A gente aprendeu a estudar 

em grupo aqui,14 na escola trabalhamos em grupo sempre agora.” 

A concepção de ensino de Amélia aproxima-se do enfoque histórico cultural, a 

qual ressalta o homem como ser social desde o seu nascimento, sendo a cultura 

imbricada na sua personalidade, e isso acontece com a história, a partir da 

                                                           
14 No Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO - UERN.  
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interligação entre atividade e comunicação. Nesse enfoque enfatiza-se a importância 

da linguagem e da escrita como eixos que norteam o desenvolvimento do homem.  

 Nos encontros quinzenais, Amélia concebe o depoimento: “Defendo os 

alunos, eles querem aprender mais. O professor muitas vezes não querem nada, 

mesmo. É duro dizer isto, mas é verdade, não é? Duvido um aluno meu não gostar 

das atividades, quando eles não se interessam eu percebo e mudo logo, não fico 

também com coisas que eles não gostam.”  

O fator “gostar de ensinar” tem um peso importante no ato de sala de aula. A 

professora vai inteira para a sala de aula, planeja e elabora seus planos de aula com 

cuidado, demonstrando como vai trabalhar a cada dia. “Olhe meu caderno de plano 

de aula: faço tudo direitinho, não sei dar aula sem planejar, pode até mudar na hora 

que estou dando aula, mas sei que tenho um roteiro. Não sei como tem professora 

que não planeja, nem estuda. Ainda ficam botando a culpa nos alunos.” (Anexo2) 

Sempre Amélia dá destaque à importância do plano e do estudo para acontecer o 

ensino.  

Muitas vezes simplifica-se em demasia o ato de ensinar, sem a devida 

valorização para o estudo, o planejamento, o plano de aula. Percebi, nas minhas 

andanças pelas escolas, que quando perguntava pelo plano muitos alunos-

professores respondiam: “não tive tempo, e hoje não planejei” ou então “esqueci em 

casa.” Com o advento do tecnicismo, nos anos 70 a 80, houve uma super 

valorização do planejamento, do plano de aula com seus objetivos, metodologias e 

avaliações rigorosamente inspecionados pelos supervisores.  

A partir dos anos 80, com a re-democratização do Brasil, houve uma inversão 

negativa a respeito desses instrumentos: planejamento, plano de aula. E muitos 

professores passaram a não planejar com o discurso: “porque dou aula a partir da 

realidade do aluno.” E esse fato ‘ainda’ persiste, muitos professores descartaram o 

plano de aula em função do “trabalho a partir da realidade do aluno.” Infelizmente, 

encontrei durante a pesquisa alunos-professores que não tenham nenhum roteiro 

para suas aulas.  

Otávia era uma das professoras que não planejava suas aulas, eram todas 

efetuadas de forma improvisada, copiadas dos livros no quadro, obrigando que os 

alunos realizassem cópias sem nenhum sentido para eles.  

Lamentavelmente, Otávia não se preocupava em estudar os conteúdos a 

serem trabalhados durante as aulas e elaborar qualquer roteiro. Na segunda 
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observação que realizei na sala de aula da aluna-professora Otávia, encontrei-a 

realizando a seguinte tarefa: 

Otávia – Tou fazendo um ditado de palavras. 

Sílvia - Pode continuar, respondo. Fico então observando atentamente. 

Otávia - Bem, gente, vamos lá, vamos lá, escreva: a palavra é casa, ca-sa. 

Fala bem devagarzinho. Mas o barulho é intenso e fica difícil a concentração. Ela 

corre de um lado para outro sem dar jeito na turma. Peço o plano de aula e ela 

responde: 

Otávia - Sabe, professora, não fiz esta semana, mas amanhã eu trago. 

(Risos) 

Penso na resposta de Otávia a respeito de ensino: “ensino transforma a 

pessoa e leva a um bom profissional, desde que haja uma boa aprendizagem”. Fico 

então preocupada, já que Otávia está estudando, discutindo e tem nítidas 

dificuldades para ser professora.  

Durante um dos nossos encontros quinzenais, diante das reclamações de 

Otávia de que seus alunos não aprendiam nada, todas as alunas-professoras 

falaram de uma vez para ela: 

Todas - “Como é que você quer dar uma boa aula sem estudar, planejar? 

Assim não dá, Otávia. Você mesma disse um dia deste que não fazia um plano, que 

não estudava pra dar aula. Ou você muda ou então você não vai melhorar, mesmo.” 

E Amélia concluiu: 

Amélia – “Você, Otávia, não pode dizer que não sabe de nada, porque você 

sabe de muita coisa. Mas precisa de ajuda, de organizar seu trabalho e 

principalmente de estudar. Quem já viu dar aula sem estudar?” 

Otávia – “Gente, então quer dizer que vocês acham que a culpa é minha? 

Estou percebendo que é mesmo. Mas quero mudar, mesmo,” afirma forte.  

Se o ensino transforma a pessoa, então haveria ainda a possibilidade de 

mudar as ‘Otávias’ da vida? Talvez sim, se elas tivessem disponibilidade e vontade 

para o crescimento através dos estudos, porque só em freqüentar um curso superior 

não significa que há crescimento suficiente para provocar a transformação.  

Claro que, ao entrar num curso superior, assistindo aulas, seminários, 

debates, filmes relacionados aos problemas advindos da realidade, trabalhos em 

grupos, trabalhos individuais; mesmo de forma aligeirada, como no 

PROFORMAÇÃO, nos finais de semana, feriados e nas férias, acredito hoje que 

nenhum aluno-professor saia da mesma forma que ingressou. Houve, sim, 
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mudanças das suas concepções, crenças, apesar de muitas serem arraigadas e 

difíceis de transformações.  

À medida que os nossos encontros quinzenais aconteciam, mais 

interessantes ficavam, eram como um processo terapêutico. Gradativamente as 

alunas-professoras perdiam o medo, expunham seus “demônios” escondidos a sete 

chaves, e enfrentavam a avaliação dos seus pares e a sua própria auto-avaliação. 

Davam sugestões de atividades, discutiam, reelaboravam-se e aceitavam as criticas 

quando necessário, não de forma passiva, mas discutindo os prós e os contras. 

Eram momentos de alteridade, que culminavam com a alteração, ou seja, instituir 

um lugar para o outro, através da permissão dos intérpretes dessas relações. Havia 

uma implicação de todas nesse momento da pesquisa. Um compromisso assumido, 

que a cada encontro era renovado pelas nossas atitudes. Mesmo registrando e 

gravando os encontros individuais e coletivos, incentivei as três alunas-professoras a 

produzirem um memorial dos nossos encontros e as presenteei com um caderno, 

para que anotassem as suas dificuldades, avaliações, avanços, mas apenas Amélia 

escreveu. Januária disse: 

Januária – Eu não gosto mesmo nem de ler e muito menos de escrever, por 

isso não fiz.” (Tom forte) 

Já Otávia: 

Otávia – Até tentei, mas não deu. Tenho muita dificuldade pra escrever e já 

tou fazendo o memorial do curso e dá muito trabalho, você sabe. Às vezes penso 

que nem vou dar conta. 

Então, Amélia continua o debate: 

Amélia – Eu tinha a mais valiosa das ferramentas para trabalhar: a leitura, 

entretanto eu escrevia muito pouco, por isso não gostava. Hoje eu sei que a escrita 

é a compreensão do próprio sujeito, e isso foi vocês que me ensinaram. E hoje 

escrevo muito. (2004) (Anexo 3) 

Essas conversas e depoimentos sinalizam alguns avanços significativos, 

pequenos, mas importantes. Não se pode haver mudanças no ensino, na educação, 

sem que haja primeiramente uma mudança interior nos professores. Por isso o 

processo é lento e gradativo. A partir das mudanças por parte dos professores, estes 

poderão fazer o que é necessário para tomar atitudes que possibilitem encorajar os 

seus alunos de todos os níveis a produziram as suas idéias; criarem situações que 

os possibilitem escrever sem medo de errar e sem ter vergonha de ler para alguém, 
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vivendo a experiência de um escritor que escreve por prazer de produzir um livro e 

não como obrigação.  

  

Relevância do Curso de Pedagogia–PROFORMAÇÃO – UERN: ontem e hoje 

 

A leitura minuciosa dos ‘dados’ possibilitou a “arte de ver, perceber e traduzir 

em palavras e frases aquilo que a imaginação constitui.” (Macedo, 2002, p. 216)  

Gradativamente entrei no mundo das alunas-professoras. Para tanto, precisei voltar 

às escolas várias vezes e novamente, hoje (2006), para conversar, observar e 

compreender o quanto o Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO – UERN, foi e é 

relevante para elas.  

Quando do início do segundo momento da pesquisa, no ano de 2003, 

Januária se expressava assim a respeito do curso em estudo: 

 
Tem me ajudado na minha prática pedagógica, pois antes 
eu não dava oportunidade ao meu aluno de pensar, hoje já 
trabalho dando mais oportunidade a ele de construir seus 
conhecimentos. Tenho aprendido muito aqui. Eu sempre 
disse que não trabalhava em grupo com meus alunos, mas 
alguns professores daqui dizem que é bom, e agora tou 
tentando. O curso tem me ajudado a ter mais paciência com 
meus alunos, eu falo até mais baixo agora.  
 

Nesse mesmo período, Amélia exprime o seguinte depoimento: 
 

Como a gente cresceu com o curso, eu não agüento mais a 
mesmice. Jamais eu diria que minha aula não tá com nada, 
também eu planejo. Jamais teria coragem de dizer que as 
atividades são bobas e eu já não faço atividades do livro. O 
curso mudou minha vida profissional, hoje sou mais 
confiante. Meu aluno desenvolve junto comigo. Depois do 
curso sou uma professora mais confiante e mais feliz. 
Tenho ainda muita dificuldade em avaliar. Como eu acho 
difícil avaliar. 
 

O depoimento de Otávia: 

O curso é bom e tá me ajudando, mas eu tenho muita 
dificuldade pra entender os textos e algumas coisas. Tem 
professor que não liga pra gente e não tem paciência. Mas 
espero mudar, eu quero mudar. Tenho muita dificuldade de 
ensinar e vim fazer o curso na esperança de melhorar, 
porque quero aprender. Mas tem muito professor bom aqui 
e tem ensinado muita. Só que tenho dificuldade, mesmo. 
 

O Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO - UERN foi estruturado de forma a 

superar as dicotomias entre teoria e prática, pensar e fazer, trabalho e estudo. O seu 

Projeto Pedagógico aponta para a formação docente alicerçada nas diretrizes 
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filosóficas de atualização e aperfeiçoamento do aluno-professor à luz das teorias da 

educação, que possibilitem o redirecionemento das suas práticas pedagógicas no 

espaço escolar, tendo como eixo norteador o desenvolvimento das práticas 

investigativas, voltadas para orientar e mediar o ensino-aprendizagem de seus 

alunos.  

Nessa perspectiva, o trabalho diário na escola, com as crianças, com os 

problemas do dia-a-dia, estabeleceu uma estreita vinculação com as discussões 

teóricas das aulas presenciais e a prática pedagógica dos alunos-professores. Outra 

questão importante que percebo, hoje, são as horas de vivência onde se 

desenvolveram a iniciação a pesquisa. Assim, as atividades vivenciais configuram-

se como instrumento didático-pedagógico que dá sequência teórico-prática às 

atividades presenciais (aulas, seminários). O espaço pedagógico do aluno-professor 

permite a dialetização entre teoria e prática, num processo de retroalimentação, num 

movimento constante de idas e vindas, haja vista as aulas todos os sábados.  

Do ponto de vista acadêmico, a formação do professor-pesquisador se 

configura somente na pós-graduação stricto senso com mestrado e doutorado, 

embora haja estudos que apontem para a pesquisa desde a formação inicial na 

graduação, e principalmente quando este aluno já atua como professor há vários 

anos, como no estudo realizado. O verdadeiro pesquisador é aquele de campo, que 

pesquisa, observa com critérios, registra e, com isso, cria possibilidades para a 

leitura e releitura da produção das suas anotações. 

A iniciação à pesquisa no Curso de Pedagogia deve ser uma constante 

preocupação, principalmente quando se tem como clientela alunos-professores e 

alunas-professoras com experiências pedagógicas de vários anos. As horas 

vivenciais possibilitaram esse desafio de entrar na iniciação à pesquisa, utilizando o 

seu contexto escolar. Nessa perspectiva, a iniciação à pesquisa gerava dicussões, 

descobertas e conflitos, mediados pelas teorias estudadas durante o curso. Não foi 

uma tarefa fácil, já que alunas-professoras negavam-se a escrever, mas a 

obrigatoriedade da avaliação com nota fazia com que elas produzissem um relatório 

ou texto das horas vivências. Esse era refeito várias vezes com o objetivo de 

melhorar a produção escrita. 

Sempre discutia com as alunas-professoras a necessidade da articulação da 

teoria com a prática, mostrava-lhes o campo vasto de pesquisa que era a sua 

própria prática. Analisar os alunos a partir dos gestos, risos, brincadeiras e outros 

exigem atenção, perspicácia e uma observação atenta a tudo que diz respeito ao 
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espaço e entorno da escola. E a escrita e o registro possibilitam o estudo, a análise 

mais detalhada de tudo o que se passa.  

O Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO – UERN contribui para que 

alunos-professores e professores-formadores discutam as suas dificuldades, 

desencontros de uma prática pedagógica carregada de ‘achismos.’ Trabalhar com 

esses sujeitos possibilitou compreender os entraves que muitas vezes perpassam a 

escola, sala de aula, via documentos oficiais, pela dificuldade que alguns têm de 

compreender tais documentos. 

Retorno às escolas recentemente em 2006, ou seja no terceiro momento da 

pesquisa, para conversar, observar como as ex-alunas-professoras encontram-se 

depois da conclusão do curso. Foi um momento relevante o reencontro com as três 

protagonistas desse estudo, depois de dois anos sem contato.  

A primeira a ser visitada foi Amélia, não mais na escola que foi um dos palcos 

do segundo momento da pesquisa, mas em outra escola da rede municipal de 

Mossoró e em outro bairro, onde hoje se encontra lecionando. Seus alunos não são 

tão pobres como na escola anterior, e quando chego todos me recebem de forma 

muito carinhosa, inclusive Amélia. Havia uma alegria nos olhos das crianças com a 

tarefa que estavam desenvolvendo: era uma produção textual que as crianças 

escreveram e iam dramatizá-la. Elas fizeram questão de apresentar para mim.  

Procuro saber de Amélia o que o curso tinha representado na sua vida. 

 

Agora vou continuar meus estudos, quero fazer 
especialização. O curso fez com que eu visse que preciso 
estudar, mas muito mesmo, porque não sei de nada. Minha 
turma de alunos é muito exigente, tenho o melhor aluno do 
município. E a cada dia preciso estudar mais, não vou parar 
mesmo. O curso ensinou que nunca se deve parar de 
estudar. Por isso quero estudar, eu sinto necessidade, hoje. 
Porque antes eu pensava que sabia de tudo, eu dizia isso 
pra você. Lembra?  

 

Vou ao encontro de Januária na mesma escola palco do primeiro e segundo 

momentos da pesquisa. Percebo hoje uma Januária que não fala tão alto quanto 

falava anteriormente, mais organizada com as tarefas escolares e muito preocupada 

com a aprendizagem dos seus alunos e com a violência do bairro. Quando cheguei 

na sua sala de aula, conduzida pelo vice-diretor, ela demonstrou surpresa ao ver-me 

e abraçou-me. Em seguida, apresentou-me para seus alunos como sua professora 

da universidade. Percebo que eles estão fazendo uma tarefa em dupla e ela logo 

explica: 
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Agora eu trabalho fazendo pesquisa com meus alunos. Boto 
eles pra pesquisar e fazer trabalho de grupo, mas só de 
dois. Porque com mais eles brincam muito e só um ou dois 
terminam fazendo tudo. O curso foi bom, só tinha uma 
professora que era muito besta, queria ser muita coisa e 
olhava pra gente com desprezo, por isso briguei com ela. 
Mas foi bom. Agora quero estudar e vou fazer 
especialização e depois quero fazer geografia, porque eu 
ensino geografia à tarde nas 6ª, 7ª e 8ª séries. Mas quero 
fazer especialização, primeiro. Aqui tem uma quadra de 
esporte, agora, que era nosso sonho, mas os marginais 
estão acabando, tem também uma biblioteca muito boa eu 
levo meus alunos pra pesquisar lá.   
 

Então eu pergunto se ela agora está estudando, lendo e escrevendo: 

- “Você sabe que não gosto mesmo nem de ler e nem de escrever. Sei que 

preciso, mas não gosto, mesmo” (Tom forte). 

Deixei para ir ao reencontro de Otávia por último. Estava com receio de 

encontrá-la, mas ao mesmo tempo ansiosa para abraçar minha aluna ‘problema’. 

Continuava lecionando na mesma escola, onde fui tantas vezes para observá-la e 

trabalharmos juntas. Ao entrar na escola todos me receberam muito bem e 

chamaram Otávia, abraçamo-nos e ela me convidou para entrar na sua sala de aula. 

Fiquei surpresa com o que vi. As carteiras não estavam mais arrumadas 

tradicionalmente, uma atrás da outra, mas se encontravam em círculo. As crianças, 

todas sentadas, receberam-me muito bem e demonstravam interesse pela tarefa 

que realizavam. As paredes da sala de aula, com murais, expunham os trabalhos 

das crianças. Fiquei feliz com o que vi e ouvi de Otávia. 

 

Depois do Curso eu só quero estudar. Você já pensou, eu 
virei criança, já pensou nisso (risos)? Hoje eu descobri o 
estudo e quero fazer especialização. Não fiz esse ano por 
motivo de doença e eu quero ir pra o da faculdade que não 
é pago. Não posso pagar, mas quero estudar. Quando me 
aposentar, que vai demorar, ai vou fazer História, me 
apaixonei por História. Já pensou? Tou muito feliz, fui até 
convidada pra dar aulas num programa de jovens e adultos. 
Pensei em não querer, mas me lembrei de tudo que 
conversamos e aceitei. Foi bom demais o curso, e tive sorte 
de participar da pesquisa. Foi bom demais, não quero mais 
parar de estudar. (risos) Até lá em casa eu mudei e muito. 
Disse pra minhas filhas pode fazer logo uma faculdade. 
Estudaram e passaram no vestibular. Não parem de 
estudar, porque se aprende muito mesmo. Já pensou que 
bom? Tou feliz demais, você nem imagina! 

 

Nós, professores-formadores desta turma, plantamos uma sementinha que 

agora brota, que é a necessidade da formação continuada, seja no âmbito da 
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escola, através das discussões e estudos promovidos pela instituição, ou como 

também na vontade de ir em busca de uma pós-graduação lato senso demonstrada 

pelas três ex-alunas-professoras quando do nosso encontro recentemente, como 

descrevi logo acima. Não posso precisar e não é objetivo deste estudo, mas muitos 

dos alunos-professores que concluíram o curso já estão cursando a especialização.    

Segundo Fariñas (1994), o primeiro passo para o processo de mudança é 

focalizar o objeto de transformação, isto é, ter consciência do problema e procurar a 

sua solução de forma efetiva. Procurar uma solução de forma efetiva é tarefa 

bastante complexa. No entanto, é possível que as pesquisas sejam direcionadas 

para a busca de alternativas compatíveis com a realidade vivida. Enfatizo que não 

existe receituário, único, rígido, como se todos e todas tivessem as mesmas 

doenças. Não! Cada professor, cada professora deve buscar alternativas para 

entender e trabalhar as diversidades culturais, históricas, sócio-econômicas e 

políticas existentes nas realidades de salas de aulas. Nessa perspectiva, é mister 

navegar em busca de leituras, referenciais teóricos que viabilizem uma prática 

condizente com o momento atual.  

Sempre disse e digo que não existe método de ensino, mas métodos porque 

todo professor e professora deve, a partir da internalização das leituras e estudos 

realizados de forma individual ou coletiva, procurar compreender as dificuldades dos 

seus alunos e buscar estratégias que melhor se adaptem a cada turma. E que 

sempre deve haver articulação entre teoria-prática, vislumbrando-se a complexidade 

multidimensional e multirreferencial, orientada pelo princípio da incompletude da 

formação. (Burnhnham, 1993) 

Nas proposições encetadas pela ANFOPE, o Curso de Pedagogia deve se 

voltar para a formação do professor do Ensino Infantil e dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Defende que somente a universidade acha-se em condições para 

prover a formação, vinculada entre ensino, pesquisa e extensão. A UERN tem 

cumprido parte do compromisso social, já que esta instituição, hoje, ainda se volta 

para atender ao ensino, extensão e encontra-se num processo lento de implantação 

da pesquisa. 

 

Relendo a minha ‘hipótese’ 

 

A partir do momento em que fui construindo a minha escrita, agora bem 

sistematizada, pude perceber que os meus questionamentos a respeito do Curso de 
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Pedagogia – PROFORMAÇÃO – UERN têm outra conotação, minha hipótese 

formulada incialmente não condiz com o momento atual da pesquisa, claro que o 

estudo ora realizado não tem como objetivo comprovar ou não a hipótese. Até 

porque, numa pesquisa edificada a partir da etnometodologia-multerreferencialidade, 

a ‘hipótese’ perde totalmente o sentido, já que busco compreender e demonstrar o 

que se passa no Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO – UERN, o qual se dispõe 

a formar professores em exercício do magistério há vários anos, mas que ainda não 

tinham um curso superior. 

Evidenciou-se na turma das três alunas-professoras que todos os 

professores-formadores são efetivos da UERN: seis mestres, um doutor e seis 

especilaistas. Apesar da tradição acadêmica em realizar pesquisa ser de mestres e 

doutores, nós especialistas do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da 

UERN sempre participamos de várias pesquisas, até mesmo como coordenadores, 

já que é recente a chegada de doutores nessa unidade de ensino superior. Essa 

mesma situação não aconteceu em todas as turmas, pois nem todas tiveram o 

‘privilégio’ de contar com um quadro de professores-formadores com estudos 

verticalizados para a área de formação de professores.  

É importante ressaltar que algumas turmas tiveram, em sua grande maioria, 

professores que não pertenciam aos quadros da UERN, e que não tinham a prática 

da pesquisa. Isso fazia com que o compromisso assumido fosse apenas no período 

das aulas presenciais. Não havia a preocupação com a discussão e 

acompanhamento das alunas-professoras e alunos-professores além do período da 

realização da disciplina. 

Outro aspecto importante para a turma estudada foi demonstrar um resultado 

diferente da hipótese formulada no início desse estudo, foi o trabalho de três 

professoras-formadoras, Antônia Batista Marques, Ana Maria Morais da Costa e 

Sílvia Maria Costa Barbosa, que realizamos desde o início a pesquisa-ação com a 

turma das três alunas-professoras, atrizes principais da minha pesquisa. Nossa 

atuação foi ministrando aulas em quase todos os períodos, todos os seminários 

também foram ministrados por nós e sempre estávamos presentes nos 

planejamentos e discussões que envolviam o curso.  

Tais atividades podem ser consideradas momentos de renascimento, como 

diria Hess ”cada momento que construímos leva em conta o passado.” (2004, p. 34) 

Nesse passado estavam imbricadas as concepções de mundo, as crenças 

construídas pelos alunos-professores e alunas-professoras do referido curso. Nessa 
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perspectiva, “o momento é constituído de um conjunto de elementos materiais, 

psicológicos (afetivos) e passionais.” (Hess, 2004, p. 35) 

Outro diferencial dessa turma foi a posição dos alunos-professores e alunas-

professoras quando não aceitavam outros professores-formadores que não 

pertencessem ao quadro da UERN. Isso gerava uma situação de embate, pois iam 

até a coordenação, solicitavam reunião com a turma toda, faziam abaixo-assinado e 

não aceitavam qualquer professor. Foram posições políticas assumidas 

corajosamente pelos alunos-professores e alunas-professoras, que nunca aceitavam 

as determinações advindas da coordenação do curso passivamente. Lutavam, 

gritavam, faziam movimentos tendo em vista “ficarem com os melhores professores 

do curso, brigavam mesmo”, afirmava Amélia.  

Considerando os depoimentos das alunas e minhas anotações pessoais 

como pesquisadora e docente da UERN, acho importante destacar que grande parte 

dos professores-formadores dessa turma, apresentava um posicionamento crítico 

em ralação as políticas conservadoras tanto externas quanto no âmbito da UERN. 

Hoje percebo que a nossa linguagem durante as aulas, seminários, debates 

influenciaram, de forma positiva, a postura das alunas-professoras.  

Outro ponto a destacar é que a maioria dos professores-formadores 

apresentava clareza da importância da formação continuada e isto está presente no 

discurso das três alunas-professoras conforme me referi anteriormente nesse 

estudo.  

Constantemente eu falava da necessidade de nós professores e educadores 

estarmos atentos ao exercício da observação, da escrita e da análise permanente 

das atividades, tendo em vista a construção e reconstrução de um modelo de 

formação do professor que não deve ser único, mas mutável, dependendo do 

contexto vivido em cada sala de aula. Por isso enfatizava a necessidade de primar 

por uma formação continuada, que possibilite a ampliação de conhecimentos 

teórico-culturais e, porque não dizer, técnicos também.  

Na verdade, os professores-formadores que se mantiveram com essa turma 

do início ao fim do curso demonstraram uma preocupação de estar em sintonia com 

o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO – UERN, com a 

sua concepção pedagógica, filosófica, metodológica, como já foi evidenciado pelos 

depoimentos das alunas-professoras nesse trabalho. 

Outro diferencial é que procurávamos discutir com os professores-formadores 

mais próximos e interessados em realizar um trabalho voltado para os debates 
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nacionais em torno da formação do professor em exercício sobre as dificuldades dos 

alunos-professores em compreender os textos, em escrever e as de concentração. 

Sempre buscávamos estratégias que possibilitassem um afinamento com os 

propósitos estabelecidos no documento oficial acima citado, e principalmente em 

edificar uma prática condizente com as necessidades dos alunos-professores e 

alunas-professoas, durante os três anos do curso.  

Após o estudo realizado a respeito do Curso de Pedagogia – 

PROFORMAÇÃO – UERN, tendo como base teórico-metodológica a 

etnometodologia e a multirreferencialidade, retorno a hipótese inicialmente proposta 

realizando uma retrospectiva sobre as bases epistemológicas a respeito das 

concepções de pesquisa. Pelo caminho percorrido pude aprender que a hipótese se 

por um lado compre seu papel de nortear todo o trabalho de pesquisa, por outro 

lado, permite a pesquisadora, como no meu caso, chegar a conhecimentos novos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 

Ao debruçar-me sobre a leitura mais refinada das abordagens 

multirreferencial e etnometodologia, procuro apreender o máximo que posso das 

discussões, para o momento atual da pesquisa, ou seja, a análise dos ‘dados’. Claro 

que a pesquisa que realizo não está no final, pois ainda se tem muito a discutir sobre 

esse programa, o curso e a formação de professor. 

Hoje percebo como é difícil mudar a realidade presente no cotidiano de 

nossas vidas. As instituições estão carregadas de um falso discurso em favor das 

mudanças, e muitos que ali se encontram não percebem, ficam embevecidos com 

as políticas fundamentadas no ideário do neoliberalismo.   

Por seu turno, professores, alunos e pais não se sentem incluídos nas 

decisões da escola, sequer fazem parte efetivamente dela: não opinam sobre sua 

construção, não a construíram, não participam das decisões, não são ouvidos, mas 

são responsabilizados pelos insucessos eventuais, no mesmo nível que não o são 

pelo sucesso. Nesta relação hierárquica de poder muitas vezes estão alunos, pais e 

professores em campos opostos, digladiando-se pela responsabilidade dos 

problemas que lhes afetam.  

Para entender algumas coerências da linguagem do professor sobre sua 

prática é preciso entender a realidade em que ela se passa, pois não há processo 

discursivo que não esteja ligado diretamente a essa realidade. A observação em 

loco permitiu-me perceber com maior claridade e de uma forma mais complexa as 

multi-dimensões que envolvem a prática pedagógica e a produção discursiva do 

professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Ao caminhar pelas escolas, percebi a crítica silenciosa, omissa, perversa, a 

insegurança dos educadores nos seus atos cotidianos, o descaso pelo aluno pobre, 

marginalizado, e outros. E tudo isso está presente nas falas, angústias e dificuldades 

dos professores em tomar decisões, planejar, estudar, participar coletivamente etc. 

Por isso, a leitura dos ‘dados’ tendo como base epistemológica a etnometodologia-

multirreferecialidade trouxe um entendimento melhor, já que estudo detalhes, 

contextos, situações, e não apenas salas de aulas das alunas-professoras. 

Quando ingressei no mestrado, havia exatamente 788 laudas digitadas com 

‘dados’ sobre o primeiro momento da pesquisa, realizado no período de 2002. Havia 

ainda mais 98 laudas digitadas do segundo momento da pesquisa, que envolveu as 
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três alunas-professoras (Amélia, Otávia e Januária). Não sabia quem seria meu 

orientador, mas estava disposta a mostrar-lhe tudo que já havia construído durante o 

período de 2002 a 2004, precisamente. Necessitava ler e compreender os ‘dados.’ 

Sabia que seria impossível ler todo o material de que dispunha, mas estava aberta a 

fazer os recortes necessários, que possibilitassem a compreensão. 

Tomei conhecimento, no primeiro dia de aula do Prof. Dr. Joaquim G. 

Barbosa, da disciplina “Multirreferencialidade: Bases Epistemológicas,” de que ele 

seria meu orientador. Fiquei feliz porque, anteriormente, no ano de 2002, participei, 

como ouvinte, das discussões sobre multirreferencialidade: uma abordagem plural. 

Desde então nasceu em mim um interesse de estudar para compreender tal 

abordagem, mas como estava realizando outros estudos sobre o enfoque Histórico-

cultural de L. S. Vygotski e a Abordagem Não Diretiva de C. Rogers, não pude deter-

me a uma leitura mais refinada sobre a Abordagem Multirreferencial. 

Então, a partir das leituras realizadas durante o Mestrado, fui alterando minha 

posição em relação aos estudos anteriores que fundamentaram a pesquisa acima 

citada. Na realidade, houve uma ampliação de olhares que culminou com a leitura 

que concretizei nesse trabalho. 

Quando pude, falei com o Prof. Joaquim Barbosa a respeito dos ‘dados’, 

chamados por nós de catatal15, ele pediu-me para que fizesse um levantamento 

daquilo que mais me incomodava, agrupasse grandes temas, conhecimentos e 

depoimentos relevantes, com recortes. “Monte um texto com 20 laudas, vasculhando 

o seu baú”. E continuou: “Faça um texto com uma justificativa a partir de sua história 

profissional, introdução e conclusão. Olhe seu material e tente eleger aquilo que 

você quer estudar, o que você acha interessante nos depoimentos”.  

Esse mergulho nos meus ‘dados’ caracterizou-se como essencial para aquele 

momento, pois fez com que eu percebesse fatos e algumas minúcias que não havia 

enxergado anteriormente. Mas ainda estava muito cedo para desvendar o que tinha 

como verdadeiro. Precisava estudar mais e deter-me minuciosamente na leitura dos 

dados. Mas, mesmo assim, aquele momento constituiu-se na edificação embrionária 

do que construí desse trabalho que ora concluo. Foi a sementinha que 

pacientemente fui aguando e hoje brota!    

Mas ainda faltava conhecer a etnomedologia, então no dia 2 de junho de 

2005 o Prof. Joaquim Barbosa trouxe a discussão ‘para a roda’, como costumava 

chamar os nossos encontros das sextas-feiras no Curso de Mestrado. Sim, porque 
                                                           
15 Nome criado por nós para designar muitos dados. 
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não eram simples aulas, mas discussões onde cada aluno se colocava diante dos 

temas debatidos. Havia lido o texto anteriormente, uma, duas, sei lá quantas vezes. 

Só sei que quanto mais lia, mais despertava o desejo de aprofundar-me nessa 

abordagem sociológica, voltada para a leitura da realidade, de forma detalhada, 

descritiva. Pensei: achei o que procurava há tanto tempo! 

Porque parecia que os ‘dados’ haviam sido coletados à luz da 

etnometodologia. Descrevíamos16 detalhadamente tudo o que se passava com os 

alunos-professores e alunas-professoras, sujeitos do primeiro e segundo momento 

da pesquisa. Fiéis às suas linguagens, nunca mudamos uma palavra, uma vírgula 

sequer. Procurávamos captar todos os detalhes de quando estávamos na escola, na 

sala de aula ou ministrando aulas no Curso de Pedagogia. Conhecíamos as histórias 

de vida, suas dificuldades e vontade de ‘vencer’, como diziam sempre as alunas-

professoras e alunos-professores. 

O encontro com a etnometodologia fez brotar o estusiasmo novamente pelos 

‘dados,’ mas, prudentemente, o Prof. Joaquim deu-me três livros de Alan Coulan: A 

escola de Chicago; A etnometodologia; Etnometodologia e educação, para ler 

durante as férias, e no retorno conservaríamos. O interessante era que na pesquisa 

de cunho etnometodológico é que eu não tinha que provar nada, mas sim 

demonstrar, descrever com detalhes e isso era e é relevante para minha pesquisa. 

Eu não tinha que ir ao campo com uma hipótese fechada para provar isso ou aquilo, 

mas sim captar detalhes na linguagem das alunas-professores que demonstrassem 

ou não aquilo que inicialmente eu pensava.   

Esse estudo possibilitou o redirecionamento da análise dos ‘dados’ a partir 

dessa corrente, haja vista que ela se fundamenta sob o estudo da micro-realidade, 

do cotidiano, das crenças e os comportamentos do senso comum, tendo como 

destaque a linguagem dos sujeitos que ali convivem, buscando um conjunto de 

evidências, para reconstrução de uma explicação precária da realidade observada. 

Precária no sentido de uma relativa humildade científica, a qual admite que as 

explicações só podem ser efetuadas num determinado contexto histórico e cultural 

onde as significações interacionais de um determinado grupo tem sentido. Por isso a 

minha escolha recaiu sobre essa corrente sociológica que denomino de 

etnometodologia-multirreferencial.  

Por tudo isso, admito que o resultado desse estudo não tem um final fechado, 

acabado, mas é um trabalho que está aberto às contribuições advindas dos 
                                                           
16 Esse trabalho foi fruto das quatro professoras-pesquisadoras, conforme explico na página 8. 
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interessados no objeto de estudo. As discussões problematizadoras encetadas pelo 

o Prof. Joaquim, com base no referencial escolhido, conforme já citei tantas vezes, 

fizeram com que eu percebesse mais além do que está exposto no papel, foi um 

verdadeiro exercício das minhas raízes profissionais que justificou meu interesse 

pela temática. 

Hoje percebo, como professora, educadora e pesquisadora, que todo o 

movimento desta pesquisa constitui-se na minha implicação com a realidade vivida e 

experienciada pelos alunos-professores e alunas-professoras, sujeitos do primeiro e 

segundo momentos da pesquisa, por se constituir também no movimento da minha 

história de vida, se não com todos os indícios, mas com alguns que marcaram a 

minha inclusão no cerne das discussões teóricas acerca da formação de 

professores; dificuldades para ensinar e aprender; e tantas outras questões que 

inquietam grande parte dos educadores envolvidos e preocupados em fazer o 

melhor.  

Espero que este estudo contribua com as discussões a respeito da formação 

do professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental via Curso de Pedagogia, não 

só da UERN, mas de outras IES preocupadas com tal temática. É preciso estar 

atento e saber como aproveitar os programas implantados pelo poderes oficiais, 

como o curso em discussão, para fazermos cursos com qualidade em benefício aos 

professores que estão em busca da formação continuada. 

A formação do professor não acontece por acaso, ela vem atrelada a todo um 

contexto histórico, cultural, social, econômico e político que está no interior da 

sociedade como uma rede relações entre a escola. A reflexão e a discussão com 

seus pares é uma condição sine qua non tendo em vista a descoberta ou 

redescoberta para um fazer diferente.    
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