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PROFESSOR 
 

 

O professor disserta 

Sobre ponto difícil do programa. 

Um aluno dorme, 

Cansado das canseiras desta vida. 

O professor vai sacudi-lo? 

Vai repreendê-lo? 

Não. 

O professor baixa a voz 

Com medo de acordá-lo... 
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RESUMO 
 

 

O presente estudo consiste numa pesquisa processual, de natureza qualitativa, 
expresso na modalidade narrativa. Tem como pressuposto que o papel do professor 
implica uma tal responsabilidade que resulta em exigência de aperfeiçoamento 
constante, para que este profissional possa apresentar-se capaz de uma ação 
pedagógica bem-sucedida. Um professor, assim caracterizado, corresponde ao 
profissional efetivamente engajado na prática docente, manifestando atitude de reflexão 
sobre esta mesma prática, não apenas antes, em sua preparação, mas durante o seu 
desenrolar e mesmo depois desta, procurando extrair da própria ação elementos que 
ajudem a constantemente melhorá-la. Sob tais aspectos, destaco a prática reflexiva de 
Professoras do Ensino Fundamental, nos anos iniciais de escolaridade, especialmente 
relativa a suas ações pedagógicas bem-sucedidas em aulas, que busco enfocar como 
objeto de estudo e de investigação nesta dissertação. A coleta de dados da pesquisa 
deu-se por meio de 1) entrevistas semi-estruturadas, 2) relatos orais, 3) observação de 
aulas e 4) notas de campo. A análise dos dados, a discussão dos resultados e os 
encaminhamentos possíveis para a formação de professores foram construídos e 
expressos levando em conta princípios e critérios da Investigação Narrativa. Das 
conclusões, tecidas à luz do que resulta desta investigação, destacam-se as que são 
assim enunciadas: a) as Professoras realizam práticas reflexivas de tipos e níveis 
diferentes, contudo, tais reflexões ocorrem visivelmente atreladas às suas dificuldades e 
aos seus conflitos didático-pedagógicos, cada qual em seu contexto específico de ação; 
b) As Professoras conseguem realizar reflexões na sua ação, bem como reflexões 
sobre a sua ação com aproximações à literatura pedagógica, ainda que com ausência 
de explicitação de aspectos sociológicos, filosóficos, políticos, antropológicos, 
epistemológicos, enfim, dos aspectos que conferem maior criticidade e critério à 
reflexão, ou seja, atributos de reflexividade. Em função disso, ressalto a importância do 
progresso da escola em consonância com o progresso e a profissionalização do 
trabalho docente, através da consideração de cada contexto específico num movimento 
de busca de sentido para o ensino e para a aprendizagem. Nas considerações finais, 
propugno para o professor reflexivo compromissos evidentes com o futuro, no presente 
de suas salas de aula, para que possa ter maior capacidade de resposta pedagógica às 
necessidades educativas dos seus alunos, que se inserem e vivem na complexa 
sociedade deste século XXI. 
(Agência Financiadora: CAPES) 
 
 
Palavras-chave: (1) Professor bem-sucedido, (2) Prática reflexiva, (3) Professor 
reflexivo, (4) Formação de professores. 
 



 

ABSTRACT 
 

 

The following study consists of a procedural research through a qualitative approach in 
narrative format. It assumes the teacher’s role as one of much responsibility demanding 
constant improvement as to achieve capability to carry out well succeeded pedagogical 
actions. The teacher herein mentioned, is one engaged in the teaching practice, 
acknowledging and reflecting upon the latter, not only prior to and during the preparation 
but also during the progress and still after with the objective of extracting from the 
actions, elements which aid in a constant improvement of the process. Under the above 
mentioned aspects, I wish to bring to your attention the reflexive practice of Teachers in 
Primary School, in the initial years of schooling, specially related to their well succeeded 
pedagogical actions in class, such being the subject studied and investigated in this 
dissertation. The data collection process of this study was acquired through 1) semi-
structured interviews 2) oral accounts, 3) class observation and 4) field notes. The data 
analysis, the discussion of the results and the possible follow up processes for the 
development of teachers were assembled and expressed taking into consideration 
principles and criteria of the Narrative Investigation.  From the conclusion drawn from 
the result of the investigation, the following were underlined: a) Teachers carry out 
reflexive practices of different types and levels, however, such reflections are clearly 
related to their difficulties and to their pedagogical didactic conflicts, each within a 
specific action context; b) The Teachers are able to undergo reflection upon their action, 
as well as reflection about their action with a pedagogical-literature approach, although 
not expressing sociological, philosophical, political, anthropological, epistemological 
aspects- those aspects which bring more critical content and more criteria to reflection, 
in other words, reflexivity attributes. With the above mentioned, it is important to note the 
development of the school  aligned with the development and professionalization of the 
teaching practice, through the consideration of each specific context following a search 
meaning movement for the teaching and learning practices. In my last thoughts, I 
encourage the reflexive teachers to engage in clear commitments with the future, in the 
present activity of their classroom setting, in order to acquire skills as to their pedagogic 
response to the educational needs of their students, who are part of and live in this 
complex 21st century society.  
(Financing agency: CAPES) 
 
 
Key words: (1) Well succeeded teacher, (2) Reflexive Practice, (3) Reflexive Teacher, 
(4) Teacher Development. 
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CAPÍTULO I 
 

PERCURSOS DE UMA PROFESSORA: 
DA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL 

À DEFINIÇÃO DO TEMA DA PESQUISA 
 

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

Maria Isabel da Cunha 
 

 

Um breve relato de minha trajetória escolar 

 

Penso que a identidade se constrói num contexto, nas relações sociais, numa 

dada cultura, num dado lugar, num dado tempo histórico... Da mesma maneira, a 

família onde você nasce, o ambiente, a cultura, o local, a língua, as tradições, dentre 

outras “pinceladas” que recebemos ao longo de nossa existência, são elementos 

fundantes de nossa identidade, em diversos aspectos: familiar, pessoal, profissional, 

cultural, política, amorosa, genética... São inúmeros os fatores que influenciam a 

formação da identidade de um sujeito, ao longo de sua vida, num processo contínuo de 

rupturas e agregações, na constituição do ser... sujeito! 

 No presente capítulo, assumo o desafio - como um exercício árduo, minucioso, de 

movimento de “vai-e-vem” - de mergulho na minha trajetória de vida e de resgate dos 

momentos significativos que influenciaram - direta ou indiretamente - minha formação 

ora como sujeito, ora como profissional da Educação. Nessa viagem retrospectiva pela 

minha história de vida, assumo, de certa forma, a deformação ou diferença de 
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significação inerente a toda a memória, de constituir relatos com elementos imaginários, 

na constituição de fatos tidos como reais nas minhas longínquas lembranças. 

 Em termos pessoais, minha memória – que não está apenas no passado – é por 

mim resgatada por necessidade de significar também o presente e, mais ainda, para 

uma projeção de futuro. Por isto, sinto-me mais confortável em iniciar o presente relato, 

assumindo com Cunha (1989, p.37) que 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 comportamento cotidiano. Desta maneira, 

como enuncia a autora referida (1998, pp.38-39), quando uma pessoa relata os fatos 

vividos por ela mesma, percebe-se que reconstrói a trajetória percorrida dando-lhe 

novos significados. Assim, a narrativa não é a verdade literal dos fatos, mas, antes, é a 

representação que deles faz o sujeito e, dessa forma, pode ser transformadora da 

própria realidade. 

 A base dessas considerações de Cunha, me proponho a realizar um movimento 

de compreensão da construção da minha identidade, na tentativa de aproximar teorias 

veiculadas na literatura educacional aos fatos vividos por mim em minha trajetória de 

vida pessoal e profissional, para conferir-lhes significados antes despercebidos. Creio 

que tal articulação possibilitará minha compreensão quanto aos condicionantes – 

internos e externos – que influenciaram a minha constituição enquanto sujeito, quer 

como pessoa quer como profissional. Sem dúvidas, a análise contextual dos meus 

percursos se configura como elemento relevante no processo de construção da minha 

condição humana. 

 

Nasci no interior de São Paulo, onde meu pai já iniciava sua carreira profissional 

comparável – em termos de instabilidade físico-temporal – à vida dos ciganos, nômades 

por excelência. Sendo engenheiro mecânico, há praticamente 32 anos, envolveu-se no 

desenvolvimento de projetos de natureza diversa, mas concentrou sua carreira e sua 

realização profissionais em usinas hidrelétricas. Tal circunstância fazia com que 

mudássemos de município, de Estado e até mesmo de região em pequenos intervalos 

de tempo, não ultrapassando, em muitos casos, o tempo relativo a um ano. De tempos 
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em tempos, a mudança se concretizava, nos trazendo nova casa, novos vizinhos, nova 

escola, nova professora, novos colegas... Sentimentos de estranheza por todos os 

lados implicavam uma nova adaptação. 

Talvez justamente a impossibilidade de estabelecer vínculos afetivos concretos 

justifique a minha ausência de lembranças dos meus primeiros anos de escolarização. 

Não obstante esta “lacuna”, o Ensino Fundamental (de 2ª à 4ª série), 

excepcionalmente, foi realizado e concluído na mesma escola, o Colégio Anglo 

Americano, em Foz do Iguaçu – Paraná. Esta se constituiu, para mim, uma fase escolar 

repleta de alegrias e boas lembranças, já que pude estabelecer vínculos afetivos 

suficientemente duradouros, antes não experimentados. Tenho clareza de que fui feliz 

nesses primeiros anos de escolarização do Ensino Fundamental, porque tive o 

privilégio de estudar numa escola que assume os contornos da escola de que fala – 

poeticamente - Freire1: 

A escola 
Escola é... 

o lugar onde se faz amigos, 

não se trata só de prédios, salas, quadros, 

programas, horários, conceitos... 

Escola é, sobretudo, gente, 

gente que trabalha, que estuda, 

que se alegra, se conhece, se estima. 

O diretor é gente, 

O coordenador é gente, o professor é gente, 

o aluno é gente, 

cada funcionário é gente. 

E a escola será cada vez melhor 

na medida em que cada um 

se comporte como colega, amigo, irmão. 

Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados”. 

Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir 

que não tem amizade a ninguém, 
                                                 
1 Poesia do educador Paulo Freire, disponível no site do Instituto Paulo Freire (www.paulofreire.org). Foi 
publicada na Revista Nova Escola, de jun./jul.2003. 

http://www.paulofreire.org/
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nada de ser como o tijolo que forma a parede, 

indiferente, frio, só. 

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, 

é também criar laços de amizade, 

é criar ambiente de camaradagem, 

é conviver, é se “amarrar nela”! 

Ora, é lógico... 

numa escola assim vai ser fácil 

estudar, trabalhar, crescer, 

fazer amigos, educar-se, 

ser feliz. 

 

Hoje, com experiência profissional no Ensino Fundamental de 1ª à 4ª série, tenho 

maior clareza da importância e da responsabilidade que um professor das séries iniciais 

assume na vida das crianças, no sentido de que nos fala Freire (1995, p.72), que insiste 

na criação de um clima na sala de aula em que ensinar, aprender, estudar são atos 

sérios, mas também provocadores de alegria. Para educadores e educadoras 

democráticos, o ato de ensinar, de aprender, de estudar são que-fazeres exigentes, 

sérios, que não apenas provocam contentamento, mas que em si já são alegres e 

constituem razão de felicidade. 

Em sentido contrário, o ingresso na segunda fase do Ensino Fundamental (5ª à 8ª 

série) foi um momento de grande ruptura, de adaptação, de nostalgia, de fragmentação 

afetiva e disciplinar. Sentia falta da unidade e do olhar polivalente das professoras dos 

primeiros anos de escolarização. Hargreaves (1994, p.30) afirma que a modernidade 

possuiu o potencial de empobrecer a condição humana, desqualificando o trabalho das 

pessoas e sujeitando-as a graus de controle técnico cada vez maiores. Isto, 

supostamente, enfraquece os professores, causando problemas de motivação e de 

sentido profissional entre estes profissionais do ensino, que lutam para trabalhar de 

uma forma mais intuitiva, mais emocional e moral do que os controles técnicos e 

racionais realmente permitem. 

Vale apontar, de outro modo, que, em todo o mundo, uma das reformas estatais 

mais importantes e mais difundidas foi a ‘educação de massas’. Assim, quando dizemos 
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que os sistemas escolares emergiram como uma espécie de sistema fabril, estamos 

querendo fazer analogia a essa educação em massa, concebida para satisfazer às 

necessidades da indústria pesada. Num esforço de compreensão quanto à minha 

longínqua percepção da fragmentação afetiva e disciplinar no Ensino Fundamental de 

5ª à 8ª série, a forma correlata assim se põe: 

 
...Processaram alunos em série, segregaram-nos em ‘coortes’ por idades (a que 
chamaram turmas ou níveis de aptidão), e ensinaram-lhes um curso ou um 
currículo estandardizado por intermédio de métodos centrados no professor, 
baseados na preleção, na recitação, na pergunta-e-resposta e no trabalho 
sentado.(...) As condições da modernidade estabeleceram os parâmetros e os 
pressupostos no âmbito dos quais as nossas escolas secundárias, em particular, 
bem como os seus professores, se desenvolveram e operam hoje. 
(Hargreaves, 1994, p.31) 

 

O autor ressalta, ainda, que nos sistemas escolares modernos, sustentar e 

afirmar o sentido de individualidade tem sido uma luta constante dos professores, cujos 

propósitos, empenho e até desejo de ensinar têm sido persistentemente enfraquecidos 

pelas estruturas burocráticas no âmbito das quais trabalham. Os professores são 

isolados nas suas salas de aula, desencorajados estruturalmente de trocar 

conhecimentos, quer relativos aos alunos que partilham, quer às técnicas de ensino que 

descobriram. São, desse modo, incitados e persuadidos a deixar que todas as decisões 

que ultrapassam o contexto das suas salas de aula fiquem a cargo da ‘gestão’ 

(Hargreaves, 1994, p.37). 

Acredito que os elementos que configuravam o processo de ensino e de 

aprendizagem de minha trajetória escolar, no período em questão, estão relacionados 

às circunstâncias sócio-históricas da fase caracterizada como sendo da modernidade – 

relativa ao século passado, uma vez que prevaleciam concepções advindas do 

positivismo, do positivismo lógico e do empirismo, usados no ensino, os quais 

carregavam toda a formação e a vivência escolares dos meus professores, quer como 

alunos quer como profissionais (Cf. Chalmers, 1993 apud Aragão, 2002, p.14). 

Dessa maneira, refletir a respeito do que vivenciamos quando alunos pode ser 

uma excelente maneira para não reproduzirmos com nossos aprendizes o mesmo 
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caminho que trilhamos, por vezes carregado de antigas aprendizagens que observamos 

e reconhecemos como aprisionantes (Allessandrini, 2002, p.166). 

Hargreaves aponta o problema de um sistema escolar especializado e moderno 

– como o que foi vivido por mim no curso de minha formação cidadã e profissional - que 

se confronta com as novas e complexas condições da pós-modernidade2 - que tento 

viver principalmente como professora - quais sejam: 

 
...As suas estruturas grandes, complexas e burocráticas adequam-se mal às 
necessidades dinâmicas e variantes do mundo pós-moderno – necessidades de 
uma aprendizagem estudantil mais relevante e motivadora, de um 
desenvolvimento profissional contínuo e interligado e bem assim de uma 
tomada de decisões mais flexível e inclusiva. (Hargreaves, 1994, p.32) 
 

O Colégio Bandeirantes, na capital paulista, foi o meu cenário do Ensino Médio, 

na área de ciências exatas. Três anos de intensa atividade diária, de competitividade 

incessante, de avaliações bimestrais exaustivas, de divulgação de resultados em 

boletins rigorosamente classificatórios, enfim, de corrida para o vestibular, fizeram desta 

fase uma experiência ‘insípida’ (ou seja, ‘sem sabor’, não prazerosa) na minha trajetória 

de aprendizado, criando um abismo entre minhas aptidões pessoais e as ditas “ciências 

exatas”. Por isso, posso afirmar que minha trajetória escolar foi marcadamente 

fortalecida por áreas do conhecimento que se diziam pertencentes às ciências 

humanas, provavelmente por conta da minha identificação com estas. Isto decorre, a 

meu ver, da minha dificuldade em compreender conhecimentos tão abstratos e 

distantes do meu universo simbólico, mas aparentemente tão simples e acessíveis 

quando veiculados pelos professores das ciências ditas exatas. Esta desarticulação 

alimentou minha vontade de distanciamento quanto às ciências exatas, num movimento 

tendente à fragmentação do conhecimento. 

Para Aragão (2000), ao nível do ensino, tais obstáculos epistemológicos – por 

mim confrontados - se evidenciam também em função das abordagens tradicionais de 

ensino que se realizam sem levar em conta o sujeito que aprende, que busca adquirir 

conhecimento. Além disso, os obstáculos epistemológicos surgem do cultivo de idéias 

                                                 
2 O termo pós-modernidade é aqui atinente às referências do que surge e emerge após o século XX, 
considerado ‘moderno’. 
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ou de representações que afetam justamente a natureza do sujeito, principalmente ao 

“des-a-sujeitá-lo”, pela imposição de concepções de outros que, por força da relação de 

poder (contrariamente a uma relação pedagógica), aí estabelecida, o submetem à 

isenção. 

Hoje compreendo que essa fase de aprendizado caracterizou-se por uma 

experiência de descontentamento, na medida em que pude constatar que cada vez que 

se exige simples memorização de proposições científicas pelo sujeito que aprende, são 

criados obstáculos epistemológicos para a construção de conhecimento, pela ausência 

de sentido nas relações cognitivas que poderiam vir a ser compreensivamente 

estabelecidas (Aragão, 2000). 

Morin (2002, p.18) constata que o mundo técnico e científico vê na cultura das 

humanidades apenas uma espécie de ornamento ou luxo estético; por outro lado, o 

mundo das humanidades vê na ciência – exata - apenas um amontoado de saberes 

abstratos ou ameaçadores. Segundo Aragão (2000), ao se cultivar esses aspectos de 

unicidade, cultiva-se, ao mesmo tempo, não só uma ciência externa ao sujeito, que 

passivamente é tido e previsto para absorver idéias ditas científicas, mas também a 

própria descaracterização desse sujeito submetido a um processo constante de “des-a-

sujeitação”, como parece ter acontecido em certos momentos de minha escolarização 

média. 

Para Morin (Ibidem, p.33), uma educação para uma cabeça bem-feita, que acabe 

com a disjunção entre as duas culturas, daria capacidade para se responder aos 

formidáveis desafios da globalidade e da complexidade na vida quotidiana, social, 

política, nacional e mundial. Ideal seria, a meu ver, se o Ensino Médio também se 

propusesse a formar cabeças bem-feitas. O pensamento de Morin me autoriza a dizer 

que tive uma formação de 2º grau com vistas a uma cabeça bem cheia, razão pela qual, 

reforço, esta se configurou numa fase ‘insípida’ da minha adolescência. 

No momento de opção profissional para o vestibular, entrei em grande conflito, 

pois de um lado havia grande expectativa dos meus familiares e dos amigos para que 

eu optasse por uma carreira/profissão na área de “exatas” e, de outro lado, havia meu 

grande desejo de cursar Pedagogia, num movimento dialético de relações e influências 
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sociais externas influindo sobre o meu desejo. Pude compreender posteriormente que, 

para que o homem satisfaça propriamente suas necessidades, ele tem que libertar-se 

delas, superando-as, ou seja, fazendo com que sejam especificamente humanas. 

Após a crise existencial tão presente na vida de incontáveis vestibulandos 

concomitantemente com a assunção das minhas necessidades, decidi me preparar 

para o ingresso no curso de Pedagogia de uma universidade pública, onde iniciei meu 

caminho na e para a Educação. Para isto tive, ao final, total apoio da família e de uns 

poucos amigos. 

Durante minha formação inicial no curso de Pedagogia, alguns professores me 

ofereceram contribuições de grande valia quando eu me preparava intelectualmente 

para exercer a função educativa que me compete realizar efetivamente enquanto 

profissional professora. Minha atuação junto ao Programa de Educação de Jovens e 

Adultos, da própria Universidade à qual me vinculava, possibilitou-me a consciência – 

ainda que sem bagagem profissional - de que a educação se realiza em várias 

instâncias. Nesta mesma perspectiva de atuação, sem qualquer vínculo empregatício, 

pude ressignificar muitos aspectos da cultura e da concepção de Educação de meus 

antepassados, especialmente durante dez meses de estágio numa escola de Educação 

Infantil, no Japão. Pontes (1995, p.45) dá seu parecer sobre esta trajetória histórica da 

relação entre o professor e o conhecimento científico, explicitando o seguinte: 

 
...Esse profissional-professor já receberia, em sua formação, uma espécie de 
súmula dos saberes relevantes para a prática social. Com a rapidez do 
desenvolvimento científico no mundo contemporâneo e com a diversidade das 
especializações e dos modelos teóricos, ele se obriga a um permanente esforço 
de “reciclagem”, de “atualização” e de uma estreita convivência com os 
pesquisadores, ou seja, com os produtores do saber, ou diretamente nos cursos 
de extensão, ou via manuais de divulgação, ou, enfim, nos textos de “subsídios 
curriculares”. 

 

 Tal trajetória histórica da relação entre mim - enquanto professora - e o 

conhecimento científico - na área educacional - propicia a construção permanente da 

minha identidade, quer pessoal quer profissional, cuja explicitação desenvolvo no sub-

item subseqüente. 
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Construindo minha identidade profissional 
 
Os momentos de balanço retrospectivo sobre os percursos 
pessoais e profissionais são momentos em que cada um 
“produz a vida”, o que no caso dos professores é também 
“produzir a profissão”. 

António Nóvoa 
 

Os professores, ao desenvolverem sua ação profissional e pedagógica, na 

organização escolar, fazem emergir não só a sua história de vida, mas sua identidade e 

cultura como grupo profissional, as quais são, certamente, marcadas pelas 

circunstâncias e pelo contexto histórico em que a experiência profissional de cada um e 

cada qual foi se constituindo. 

Para Frigotto (1998, p.30), a subjetividade constrói-se dentro de processos 

históricos e, portanto, não pode ser entendida como algo naturalmente emanado dos 

sujeitos. Por isso, devemos nos questionar sistematicamente sobre quem somos, de 

modo a tomar consciência das crenças, dos valores, dos princípios, das concepções de 

homem/sociedade/educação, dos desejos, dos sonhos... a fim de construir 

permanentemente nossa identidade profissional, quer a favor da transformação quer a 

favor da reprodução. 

Freire (1995, p.40) vai ao encontro de uma visão crítica da realidade e da 

formação dos educadores, à medida que defende uma preparação técnica que 

contemple também questões tais como: a favor de que, de quem e contra que se 

trabalha? Exemplifica que, do ponto de vista pragmatista, interessa tornar as pessoas - 

mais especificamente, os professores e educadores - competentes para enfrentar as 

dificuldades com que se defrontam no imediatismo da ação, sem considerar 

competências que assegurem uma reflexão de cunho filosófico. Gadotti (2003) 

igualmente defende que o novo profissional da educação precisa perguntar-se: por que 

aprender, para quê, contra quê, contra quem, uma vez que o processo de 

aprendizagem não é neutro. O importante é aprender a pensar, a pensar a realidade e 

não pensar pensamentos já pensados. Mas a função do educador não acaba aí: é 

preciso pronunciar-se sobre essa realidade que deve ser não apenas pensada, mas 

transformada. 
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Confrontando posições como essas, conheci a perspectiva posta por Hargreaves 

(1994, p.27) de que, sem um entendimento do contexto, da fonte de todas as pressões 

e mudanças, não é possível sermos claros ou coerentes quanto às mudanças que 

experimentamos. Isto quer dizer que sem clareza ou esforço de coerência, seremos 

incapazes de, responsavelmente, imprimir qualquer direção [ao presente e] ao futuro da 

educação e ao papel que cada um de nós desempenharemos neste porvir. 

Diante de colocações como essas, torna-se inevitável referir-me ao grande 

desconforto que senti em relação ao descompasso entre a bagagem adquirida na 

minha formação inicial - curso de graduação em Pedagogia - e a bagagem adquirida na 

minha experiência profissional, haja vista a complexidade, a contextualidade, a 

especificidade do trabalho docente, enfim, a realidade multifacetada - por um lado -, 

bem como o campo representacional de teorias acadêmico-pedagógicas - por outro. 

Posso, nos dias atuais, compreender tal descompasso, quando me remeto às 

palavras de Gadotti (2003), quando diz: 

 
...A sociedade contemporânea está marcada pela questão do conhecimento. E 
não é por acaso. O conhecimento tornou-se peça chave para entender a própria 
evolução das estruturas sociais, políticas e econômicas de hoje. Fala-se muito 
hoje em sociedade do conhecimento3, às vezes com impropriedade. Mais do 
que a era do conhecimento, devemos dizer que vivemos a era da informação, 
pois percebemos com mais facilidade a disseminação da informação e de 
dados, muito mais do que de conhecimentos. O acesso ao conhecimento é 
ainda muito precário, sobretudo em sociedades com grande atraso educacional. 
Da mesma forma, a sociedade do conhecimento é uma sociedade de múltiplas 
oportunidades de aprendizagem. As conseqüências para a escola, para o 
professor e para a educação em geral são enormes: ensinar a pensar; saber 

                                                 
3 Para aprofundar a temática referente à sociedade do conhecimento/da informação e suas implicações 
na configuração do trabalho docente, confira em: 
1. ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: Cortez, 2003. - 
(Coleção Questões da Nossa Época). 

2. DUARTE, Newton. As Pedagogias do ‘Aprender a Aprender’ e algumas ilusões da assim chamada 
Sociedade do Conhecimento. Trabalho apresentado na Sessão Especial intitulada Habilidades e 
Competências: a Educação e as Ilusões da Sociedade do Conhecimento, XXIV Reunião Anual da 
ANPED, 8 a 11 de outubro de 2001, Caxambu, MG, pp.1-11. 

3. HARGREAVES, Andy. Os professores em tempo de mudança – o trabalho e a cultura dos 
professores na idade pós-moderna. Portugal: Editora McGraw-Hill, 1994. 

4. MATOS, Junot Cornélio. Professor reflexivo? Apontamentos para o debate. In: GERALDI, C.M.G.; 
FIORENTINI, D. & PEREIRA, E.M.A.(orgs.). Cartografias do trabalho docente: professor(a)-
pesquisador(a). Campinas, SP: Mercado de Letras, 1998, pp.277-306. 
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comunicar-se; saber pesquisar; ter raciocínio lógico; fazer sínteses e 
elaborações teóricas; saber organizar o seu próprio trabalho; ter disciplina para 
o trabalho; ser independente e autônomo; saber articular o conhecimento com a 
prática; ser aprendiz autônomo e a distância. 

 

 Sei que, justamente neste aspecto da sociedade contemporânea, uma parte das 

ciências sociais e humanas é tão recente que ainda não foi integrada à ‘bagagem’ dos 

professores que se encontram em exercício. Este fato, também vivido por mim, 

acarretou um grande distanciamento entre as teorias que adquiri na academia e a 

prática pedagógica que desenvolvia em sala de aula. Tal defasagem pode ser 

justificada, provavelmente, pelo fato de parte das aquisições na minha formação inicial 

ainda não corresponderem - pelo menos em um caráter de urgência - às exigências da 

profissão docente, tanto nos dias atuais quanto há dez anos atrás. 

Em outras palavras, Perrenoud (2001, p.86) enuncia que, atualmente, se tem em 

vista uma outra cultura profissional, uma outra relação com a mudança, uma outra 

responsabilidade na escola, muito diferentes daquelas características assumidas pelas 

minhas professoras do Ensino Fundamental, ou melhor, do “meu curso primário”, como 

se dizia naquela época. Trata-se agora – para os professores – de: 

• dialogar e de negociar com os alunos, com os pais, com as coletividades locais; 

• de desenvolver projetos para o estabelecimento do ensino; 

• de trabalhar em equipes pedagógicas; 

• de cooperar com outros especialistas numa visão, pode-se dizer, 

psicopedagógica. 

Enfim, todas essas exigências não faziam (nem fazem ainda) parte do contrato 

inicial nem, igualmente, da minha formação inicial no curso de Pedagogia. 

Ficava claro, para mim, compreendendo Perrenoud, que o individualismo 

predominante na profissão de professor reconhece que todo bom professor mobiliza 

saberes que não foram adquiridos na universidade, e eu ainda nem me considerava 

efetivamente uma “boa professora”! 

Isto quer dizer que uma sólida fundamentação da profissão não se baseia – na 

maioria dos estudos sobre Educação - em nenhum discurso substancial sobre o que os 

professores sabem - dentre outros saberes - sobre crianças e adolescentes, sobre os 

saberes escolares e sobre sua imprescindível transposição didática. Mais ainda, sobre 
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gestão de classe, relação intersubjetiva, dinâmicas de grupo, tratamento de diferenças, 

negociação e contratos. Ou seja, o discurso acadêmico (ainda!) não privilegia os 

saberes de experiência construídos pelos professores em suas práticas de/em sala de 

aula, no cotidiano escolar. 

Nos termos de Gadotti (2003), atualmente, como o conhecimento da humanidade 

duplica em curto espaço de tempo, ele torna-se obsoleto rapidamente e é 

extremamente mutável. Por isso, hoje não tem mais sentido a existência de um 

profissional que se limita a reproduzir o conhecimento e a cultura que outros 

desenvolveram, haja vista o risco que o professor corre de lidar com o conhecimento 

em termos alienantes, alienando os seus alunos. Isto ocorre principalmente quando o 

professor solicita que estes apenas repitam ou reproduzam, sem compreensão – sem 

estabelecer quaisquer relações cognitivas, sociais, políticas, econômicas em termos 

compreensivos – isto é, sem entendimento e sem abrangência, sem abarcar e sem 

incluir outros casos e situações passíveis de sentido e de significado... naquilo que está 

buscando compreender em função da situação de ensino e de aprendizagem... (Aragão, 

2002, p.15). 

Segundo Gadotti (2003), o professor, no presente, precisa ser um profissional 

capaz de criar conhecimento, seja através da pesquisa de cunho acadêmico, seja por 

meio da prática reflexiva em seu contexto de trabalho. É preciso reconhecer que o 

contexto atual coloca novos desafios para a escola, para o ensino, para o professor, 

para o aluno... 

Aprendi, pois, fora da minha formação inicial, que o professor precisa: 

• saber organizar o seu trabalho e orientar o aluno a organizar o seu; 

• saber trabalhar em equipe; 

• participar da gestão da escola; 

• envolver os pais; 

• utilizar novas tecnologias; 

• ser ético; 

• continuar sua formação... 
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Com relação a essas exigências – ditas atuais – do e no trabalho docente, é 

inevitável que nos perguntemos: mas esses saberes não foram desde sempre os 

saberes necessários à prática educativa? 

Sobre a relação do professor e o conhecimento científico, Pontes (1995, p.44) se 

utiliza das observações de Geraldi (1991) sobre a profunda mudança do papel do 

professor na história da educação, assinalando que, na história clássica e medieval, 

este era ao mesmo tempo produtor de conhecimentos, produtor de saber, de reflexão 

filosófica e científica e, como tal, falava a seus discípulos e seguidores. Desde o século 

XVII, a missão do professor passou a ser de um mediador entre os “produtores de 

conhecimentos” localizados nas universidades, e a grande massa dos aprendizes que 

deveriam ter acesso parcializado a esses conhecimentos. Assim, os professores 

passaram de ‘produtores de conhecimento’ a ‘transmissores relativamente dependentes 

de um processo de seleção dos conteúdos preestabelecidos’. Diante disso, torna-se 

bastante árduo a aquisição desses saberes e competências profissionais de natureza 

teórica por parte dos professores em exercício, haja vista a necessidade de adequação 

e devida apropriação. Por outro lado, torna-se imprescindível que nós, professores, nos 

qualifiquemos gradualmente para enfrentarmos as exigências da prática educativa do 

século XXI, já que concordo com Hargreaves (1994, pp.65; 78) quando enuncia que: 

 
...A ciência já não parece ser capaz de nos mostrar como viver, pelo menos 
com alguma certeza ou estabilidade. Nas sociedades pós-modernas, a dúvida é 
permanente, a tradição está em retirada e as certezas morais e científicas 
perderam sua credibilidade.(...) O colapso das ideologias políticas singulares, a 
diminuição da credibilidade das bases de conhecimento tradicionais e o declínio 
das certezas associadas ao conhecimento científico especializado têm 
implicações profundas nas mudanças do mundo da educação e do lugar que o 
trabalho dos professores nele ocupa, uma vez que a pós-modernidade acarreta 
mudanças, não só naquilo que experimentamos, nas nossas organizações e 
instituições, mas também na maneira como o experimentamos, nos nossos 
sentidos fundamentais de individualidade e de identidade. 
 

É preciso, certamente, reconhecer que – justamente por falta de preparo ou de 

reflexão - as mudanças do paradigma emergente são enfrentadas pelos professores de 

forma desconexa, confusa, sem relação com o seu cotidiano escolar. E este sentimento 

de medo e incapacidade, frente às exigências constantes e crescentes, se deve à falta 

de clareza – por parte dos professores afetados – do contexto sócio-histórico que as 
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impulsiona, a partir do qual elas brotam. Nesse sentido, Contreras (2002, p.156) 

defende que a reflexão dos docentes favoreceria a análise teórica, posto que uma 

teoria crítica lhes permitiria perceber qual a situação em que se encontram. Seria, talvez, 

remeter, de uma outra forma, à teoria do contexto de Hargreaves (1994), mencionada 

logo inicialmente. Dessa forma, ao aumentar o compromisso do valor que a educação 

tem para seus alunos, os professores começarão a perguntar-se sobre o sentido do que 

fazem e a construir seus próprios conhecimentos críticos, mostrando sua capacidade de 

usar a inteligência para a compreensão e a transformação social, ou seja, começarão a 

intelectualizar seu trabalho. De forma semelhante, conceber o trabalho dos professores 

como trabalho intelectual significa desenvolver ‘conhecimento sobre o ensino’ de forma 

tal que se reconheça sua natureza socialmente construída e o modo pelo qual este se 

relaciona com a ordem social. Além disso, certamente serão reconhecidas as 

possibilidades transformadoras implícitas no contexto social das aulas e do próprio 

processo de ensino. Assim, o paradigma emergente que engloba a relação triangular 

sociedade-escola-professores configura-se numa multiplicidade de modalidades 

organizativas da escola e da prática profissional dos professores, a fim de se 

constituírem em respostas mais adequadas e eficazes diante da crescente 

complexidade das situações e das necessidades educativas dos indivíduos e das 

sociedades, tendo como eixo a mudança. 

Pimenta (2002, p.44) considera o desenvolvimento profissional dos professores 

como resultante da combinação entre a formação inicial, o exercício profissional e as 

condições concretas que determinam a ambos. Neste sentido, procurei em estudos 

pós-graduados de Educação – mestrado – uma maneira de atenuar essa incômoda 

defasagem entre o que aprendi durante a minha formação inicial (graduação no curso 

de Pedagogia) e o que foi acrescentado a isso a partir da evolução dos saberes 

acadêmicos, da pesquisa didática e, de forma mais geral, das ciências da educação. 

Perrenoud (2002, p.159) contribuiu para me esclarecer sobre uma visão 

consciente das dificuldades de busca de aperfeiçoamento, uma vez que ele considera 

ser difícil dominar a prática atual, afirmar a identidade, ampliar conhecimentos e 

aumentar competências, porque isto tudo tem um custo! Precisamos de tempo, 

dinheiro, esforços, renúncia a outras atividades, além de paciência. Temos de superar 
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momentos de insegurança, fracassos, humilhações e tensões com o ambiente que nos 

rodeia e com as ações que realizamos. Esse custo intelectual, emocional e relacional só 

pode ser assumido se as satisfações esperadas forem suficientes no âmbito da auto-

estima ou mesmo de outros aspectos. 

A meu ver, a busca do aperfeiçoamento profissional foi mobilizada pela 

preocupação que eu tive em fortalecer a construção da minha identidade pessoal e 

profissional, em conceber e realizar projetos novos com êxito, em aumentar a 

capacidade de compreender a complexidade do mundo e da prática educativa, para 

mais especificamente atender à preocupação de proporcionar aos meus alunos uma 

ação pedagógica eficaz. Foi assim que me vi debruçada no novo projeto de vida que eu 

me havia proposto: o mestrado. Desde o início, tinha a clareza de que tais estudos me 

proporcionariam a ruptura desejada e a possibilidade de aperfeiçoamento e de 

desenvolvimento profissional. Coloca-se em evidência, neste sentido, a importância de 

que o educador construa uma identidade que direcione sua ação. Assim, a partir do 

momento em que o educador tiver a consciência da importância da construção – 

permanente – de sua identidade (pessoal e profissional), ele poderá fazer escolhas 

coerentes com suas visões antropológica, epistemológica e política4. 

No decorrer deste processo de autonomização – vale chamá-lo assim! - fica 

evidente que na pós-graduação assumi uma outra e forte função formativa, tanto 

pessoal quanto intelectual, no tocante à minha formação enquanto professora, 

principalmente em razão de eu poder considerar-me na perspectiva do que Freire (1996, 

pp.57-58) nos ensina a respeito do nosso inacabamento como seres humanos. Ele 

afirma que é a consciência do mundo e a consciência “de si” que cada um de nós 

temos como seres inacabados, que necessariamente nos inscrevem como seres 

conscientes de sua inconclusão e torna esta inconclusão num permanente movimento 

de busca. É neste sentido que para nós, homens e mulheres, estar no mundo 

necessariamente significa estar com o mundo e com os outros. Estar no mundo sem 

fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, sem “tratar” sua/nossa própria 

presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da 

                                                 
4 Cf. em SANTOS NETO, Elydio dos. “Multirreferencialidade e Transpessoalidade: contribuições para a 
construção de novas propostas escolares”. 
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terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem construir e 

expressar pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência ou teologia, sem assombro 

em face do mistério, sem aprender, sem ensinar, sem idéias de formação, sem politizar, 

não nos é possível! E na nossa inconclusão de seres humanos, que se sabe como tal, 

que justamente se funda a educação como um processo humano permanente. 

Percebo meu processo de formação como professora-educadora como sendo 

uma sucessão cíclica de emoções, reações, decepções e descobertas. Um verdadeiro 

jogo de luz e sombra que me constituiu e me constitui no que sou, através do curso da 

minha história de vida quer pessoal quer profissional. 

 

 

Alguns caminhos e des-caminhos que me levaram à reflexão na função docente 

 

Ser professora faz parte da minha existência, é uma das paixões 5  que 

alimentei/alimento em vida. No decorrer da experiência construída no trabalho docente, 

pude partilhar efetivamente da idéia de que o papel do educador é de uma 

responsabilidade de aperfeiçoamento constante, de ressignificação da prática 

pedagógica com vistas a propiciar o aprendizado dos alunos. Partilhei/partilho, também, 

da idéia de que o professor é sempre um aprendiz e que o seu desenvolvimento 

profissional, uma vez iniciado, torna-se inacabado desde qualquer ponto de vista: 

filosófico, pedagógico, educativo, político, corporal... 

Embora manifeste uma experiência profissional ainda restrita6, em meio à vivência 

da complexidade do trabalho docente em sala de aula, me senti, inúmeras vezes, 

sozinha para agir com segurança intelectual e emocional, frente a tantos imprevistos, 

desafios, urgência na tomada de decisões, exigência de adaptação às mudanças 

impostas, dentre tantos fatores que abalaram a lógica e a rigidez do meu conceito de 

mundo. O cotidiano escolar se tornava cada dia mais complexo na minha ação docente, 

                                                 
5 No sentido usado por Madalena Freire. 
6  Exerci a função de professora de 2ª e 3ª séries do Ensino Fundamental, durante seis anos 
consecutivos, em uma mesma instituição escolar. 
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principalmente porque o professor já nasce inserido em seu cotidiano. Isto quer dizer, 

parafraseando Cunha (1989, p.157), que como todo indivíduo, o professor é 

simultaneamente um ser particular e um ser genérico; que no seu cotidiano ele trabalha 

com estas duas forças: as que vêm da generalização da sua função e as que partem 

dele enquanto individualidade. Nem sempre ambas caminham no mesmo sentido. 

Contudo, muitas vezes, é do conflito entre elas que se origina a mudança das atitudes 

do professor. Do ponto de vista educativo, os professores certamente sabem que o seu 

trabalho está mudando, no mesmo ritmo de mudança do contexto no qual o 

desempenham. À medida que as escolas vão se reestruturando, a qualidade da 

aprendizagem dos alunos deverá vir acompanhada, de forma inerente e constante, do 

desenvolvimento da qualidade da profissão do professor, que se pauta quer pelos 

objetivos pedagógicos quer pelas pressões atuais, com as quais têm que lidar agora. 

Tenho que declarar que isto me causava grande in-quietação, in-satisfação, in-

segurança emocional e, vale dizer, sensação de in-competência. Como conseqüência 

dessa insegurança e da insistência de uma nova postura diante de sua prática 

pedagógica, os professores logo percebem – como eu - sua ineficácia diante do 

processo de ensino e aprendizagem, na medida em que suas dificuldades em 

coordenar diferentes situações adequadas de ensino transformam-se em dificuldades 

de assimilar os conhecimentos por parte dos alunos (Pontes, 1995, p.71). Na esteira de 

tais idéias, sentia-me progressivamente impotente frente a tantas exigências e, ao 

mesmo tempo, em proximidade constante com a culpa que, quando experimentada em 

porções modestas, pode representar um bom indício para a motivação, a inovação e o 

aperfeiçoamento. Mas, a meu ver, da forma como os professores a sentem 

freqüentemente, quando a culpa está estritamente ligada a sentimentos esmagadores 

de frustração e de ansiedade, pode tornar-se desmotivante e sobremaneira limitante 

para o trabalho e para a vida de cada um7. 

Mantendo o mesmo ponto de vista, Guarnieri (1999, p.142) cita alguns outros 

autores - dentre eles Alonso (1986), Veenman (1988) e Esteve (1991) – os quais 

                                                 
7 Cf. mais sobre a possibilidade de adoecimento e desistência do educador em: CODO, Wanderley 
(coord.). Educação: carinho e trabalho. Petrópolis, RJ: Vozes / Brasília: Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação: Universidade de Brasília. Laboratório de Psicologia do Trabalho, 1999. 

 



 18

assinalam que os professores exercem suas funções sob pressão do contexto escolar e 

social, provocando conflitos profissionais, na medida em que a sociedade exige que 

sejam eficazes a todo custo para que não deixem de alcançar os objetivos da escola. 

Essas pressões também geram conflitos pessoais como, por exemplo, desajustamento, 

ansiedade, estresse, que Esteve (1991) chama de “mal-estar docente”. 

Ainda nesta perspectiva, é igualmente difícil para Alarcão (2001, p.16) verificar o 

cansaço e o desânimo manifestados por tantos professores que, em alguns países 

mais do que em outros, mas de uma maneira geral em todos, sentem-se solitários, 

desapoiados pelos dirigentes, pelas comunidades e pelos governos. 

A primeira percepção de novas exigências no trabalho docente se refere à 

demanda na formação das gerações do presente e do futuro, para um contexto incerto, 

instável, em movimento acelerado. Como afirma Bolívar (2002), dada a falta de 

compreensão das novas competências profissionais exigidas para ensinar, os 

professores vêm questionando sua antiga função docente. Neste sentido, minha 

representação da profissão de professora se sustentava nos termos segundo os quais a 

vida e o trabalho de muitos professores de ensino fundamental – nos níveis 

elementares – são marcados justamente em termos da orientação para o cuidado com 

crianças, sustentada por princípios de calor humano, de amor, de auto-estima, em 

detrimento de princípios de aprendizagem cognitiva e de eficácia na instrução, com 

vistas a atender as exigências e contingências do trabalho docente em pleno século 

XXI. 

Neste contexto, a necessidade de construir uma nova/outra idéia do trabalho do 

professor pode ser furto intencional da reflexão criteriosa, como diz Cunha (1989, 

p.156). Mas pode ser, também, apenas algum tipo de resposta às pressões da 

sociedade e ao aparecimento de situações não previstas. Vale salientar, porém, que 

estas últimas podem levar à primeira, isto é, a pressão da realidade pode provocar a 

reflexão. 

Alterando significativamente a minha representação inicial da profissão docente, 

não obstante o fato de que a necessidade de construir uma nova/outra idéia de 

professor possa ser mais ou menos consciente, algumas expressões minhas, alguns 
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questionamentos continuados e inquietações constantes me acompanharam no 

decorrer da minha experiência profissional de ensino, dentre os quais os seguintes: 

• Como fazer para que os alunos que temos aprendam, quando o desinteresse 

pessoal e a dificuldade individual, ou mesmo a desmotivação familiar são partes 

integrantes do processo de aprendizagem? 

• Como atender às necessidades específicas de cada aluno(a) frente ao desafio 

de “garantir” o acompanhamento sistemático no seu cotidiano escolar? 

• De que forma se pode lidar com os preconceitos emergentes no grupo de 

alunos, sem fazer juízo de valor negativo? 

• De que forma se deve abordar as dificuldades de aprendizagem dos alunos 

numa reunião de pais sem gerar ameaças e castigos para estes? 

• Que orientação pedagógica pode ser eficaz para os pais, quando estes têm 

expectativas para a formação de seus filhos em termos diferentes das minhas? 

• Como conciliar meus objetivos de ensino e de aprendizagem com os objetivos 

traçados minuciosamente no planejamento semanal de aulas?  

• É possível “vencer o planejamento semanal” frente à complexidade do ato 

educativo? 

• Como estabelecer uma aproximação entre o “tempo burocrático” e o “tempo 

pedagógico”, de modo a minimizar a sensação de incompetência como 

professor(a)? 

• Como agir de modo coerente com as crenças pessoais sobre as atividades de 

ensino e normas institucionais? 

• Há uma maneira eficaz de intervir em decisões tomadas em orientações ou em 

reuniões pedagógicas, sem desrespeitar a hierarquia de cargos e funções na 

organização escolar? 

• Como expressar inseguranças e angústias de professor(a) à equipe pedagógica 

sem correr o risco de ser interpretado(a) como incompetente no exercício da 

profissão docente? 

• É possível ter uma relação de troca de experiências e frustrações num ambiente 

profissional cada vez mais competitivo? 
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• É viável reinvidicar oportunidades de formação continuada em serviço, quando a 

instituição não proporciona discussões coletivas que tenham os interesses 

dos(as) professores(as) como ponto de partida? 

• É possível sugerir a implementação de novas idéias educacionais frente a um 

corpo docente - em grande parte – solidificado e resistente à mudança? 

•  Como não se culpabilizar e encarar profissionalmente o fracasso escolar do(a) 

aluno(a)? 

• Como não se sentir responsável por uma fatalidade e/ou acidente, no caso de 

um(a) aluno(a) se machucar durante o período escolar?  

• Como lidar com os conflitos humanos inerentes a uma profissão que lida com 

relações? 

• Como obter equilíbrio - mente-corpo/razão-emoção – num contexto educacional 

de intensa responsabilidade e cobranças por bons resultados? 

 

Como afirma Saviani (2000, pp.10-16), todos e cada um de nós nos descobrimos 

existindo no mundo (existência que é agir, sentir, pensar). Tal existência transcorre de 

forma espontânea, até que algo interrompe o seu curso, interfere no processo alterando 

a sua seqüência natural. Aí, o homem é levado, é obrigado mesmo, a se deter e 

examinar, procurar descobrir o que é esse algo (problema). E é a partir desse momento 

que ele começa a filosofar. O ponto de partida da filosofia, portanto, é esse algo a que 

damos o nome de problema que, apesar do desgaste determinado pelo uso excessivo 

do termo, possui um sentido profundamente vital e altamente dramático para a 

existência humana, pois, via de regra, indica uma situação de impasse. Trata-se de 

uma necessidade que se impõe objetivamente e é assumida subjetivamente. O 

afrontamento, pelo homem, dos problemas que a realidade apresenta, eis aí o que é 

filosofia. Isto significa que “a filosofia” não se caracteriza por um conteúdo específico, 

uma vez que esta é, fundamentalmente, uma atitude; uma atitude que o homem toma 

perante a realidade. Ao desafio da realidade, representado pelo problema, o homem 

toma uma atitude e responde com reflexão. 
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 Tais considerações contribuíram para que eu pudesse ver e entender o meu 

processo de desenvolvimento, e o meu sofrimento, no contexto. Inicialmente, meu 

processo de reflexão enquanto professora, em minha sala de aula, foi desencadeado 

pelas pressões externas de natureza imediatista, num movimento de busca de 

resoluções ou de soluções para questões relacionadas à prática pedagógica 

propriamente dita. Nessa época, ainda não tinha assumido que (a) a escola é uma 

instituição contextualizada, isto é, que sua realidade, seus valores, sua configuração 

variam segundo as condições histórico-sociais que a envolvem, nem que (b) o professor 

com relação à escola é, ao mesmo tempo, determinante e determinado, nem tampouco 

que (c) assim como seu modo de agir e de ser recebem influências do ambiente 

escolar, também influencia este mesmo ambiente (Cunha, 1989, p.24). Neste âmbito, 

posso caracterizar minhas reflexões de então como sendo reflexões individuais, 

imediatas, superficiais, restritas ao aspecto micro do ato educativo, mas que eu exercia 

e acreditava constituir elemento diferencial para a realização de uma ação pedagógica 

eficaz. 

Muito depois, compreendi que a capacidade de refletir do professor é também 

afetada pelos (a) constrangimentos da situação (por exemplo, o peso do trabalho ou a 

pressão para a inovação), pelas (b) limitações pessoais (por exemplo, nível de 

desenvolvimento ou de conhecimento) e pelo (c) bem-estar emocional (por exemplo, 

auto-confiança, auto-estima, resposta a críticas negativas). Aprendi com o estudo de 

Serrazina (1998), por exemplo, sobre a importância da reflexão sobre as práticas, pois 

podemos, como professores, desenvolver novas maneiras de pensar, de compreender, 

de agir e de equacionar os problemas da nossa prática, adquirindo uma maior 

conscientização pessoal e profissional sobre o que é ser professor e como ser um 

professor que, de modo consistente, questiona as suas próprias práticas. 

 Entendi – nos termos de Oliveira e Serrazina (1998) - que, de modo geral, os(as) 

professores(as) que refletem em ação e sobre a ação estão envolvidos(as) num 

processo investigativo, não só tentando compreender-se a si próprios como 

professores, mas também procurando melhorar o seu ensino. Por isso, pode-se dizer 

que a reflexão contribui para a conscientização dos professores, das suas teorias 

subjetivas, isto é, das teorias pessoais que informam a sua ação. Os professores são, 
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pois, conduzidos através da reflexão na sua própria prática e, principalmente, através 

da reflexão sobre ela a obter uma visão crítica do contexto estrutural ou ideológico em 

que estão trabalhando. Em outros termos, pude compreender, como a análise de 

Amaral e Ribeiro (1996, pp.118-119) propicia, que as teorias geradas pelos próprios 

professores, embora em linguagem mais simplificada, não deixam de ter validade uma 

vez que tiveram origem na observação e investigação da prática pedagógica diária. 

Pude saber que, constantemente, o homem é levado a refletir sobre sua ação e 

buscar respostas aos desafios propostos e é nesse processo que constrói 

conhecimento. Por isso se assinala que o conhecimento nasce da ação e é na ação 

que este se constitui, quando confronta a necessidade permanente de aprender, de 

produzir ou de adquirir novo conhecimento. Entende-se, pois, ser próprio dos seres 

humanos agir no mundo, uma vez que todas as pessoas têm conhecimentos e 

produzem conhecimentos. A opção educacional, assim como toda ação educacional, 

nunca é neutra, sempre está a favor de uma posição política, que repercute na relação 

professor-aluno-conhecimento e, como conseqüência, no tipo de ser que se quer 

formar. 

Freire (1996, p.136), como disse, me alertou para o fato de ser impossível a cada 

um de nós ‘saber-se inacabado’ e não se abrir ao mundo e aos outros à procura de 

explicação, de respostas a múltiplas perguntas. O fechamento ao mundo e aos outros 

se torna transgressão ao impulso natural da incompletude. O sujeito que se abre ao 

mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma 

como inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na 

História. Nesta perspectiva de curiosidade permanente, (a) anotações de episódios 

considerados problemáticos, (b) solicitação de ajuda dos pares e/ou da coordenação 

pedagógica, (c) consulta de material especializado, (d) busca de material didático em 

editoras ou centros culturais, (e) pesquisa em jornais e revistas, (f) planejamento de 

atividades complementares ao planejamento de aula, (g) busca periódica de 

aperfeiçoamento profissional através de participação em congressos e cursos de 

especialização, dentre outros, foram os recursos por mim encontrados para solucionar 

os dilemas e as incertezas das situações de ensino e de aprendizagem, no exercício de 

minha função docente em sala de aula. 
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Pude desenvolver uma trajetória individual, por iniciativa própria, de busca 

constante de formação atualizada, tomando como ponto de partida o fato de que se o 

homem não fica indiferente às coisas, isso significa que ele não é um ser passivo. Ele 

reage perante a situação, intervém pessoalmente para aceitar, rejeitar ou transformar. 

Uma vez que o homem, como diz Saviani (2000, p.37), é capaz de superar os 

condicionamentos da situação; ele não é totalmente determinado: é um ser autônomo, 

um ser livre. E a liberdade abre ao homem um novo campo amplo para a valorização e 

para os valores, não obstante o fato de a liberdade ser sempre uma liberdade situada. 

O fato de eu não ser indiferente à pessoa do outro, o fato de eu reconhecer o valor do 

outro, a sua liberdade, indicou-me que eu era capaz de transcender a situação inicial, 

principalmente dadas as opções pessoais que pude fazer para me colocar no ponto de 

vista do outro, para me comunicar com o outro, para agir em comum com ele, para ver 

objetivamente as coisas da docência. 

A partir de Freire (1995, p.70), pude, ainda, acrescentar que a possibilidade de 

discernir, comparar, escolher, programar, atuar, avaliar, nos comprometer, nos arriscar, 

faz-nos seres da decisão, portanto, seres éticos. Isto sem deixar de levar em 

consideração, por outro ângulo, o que aprendi com Rios (2001, p.75) na sua referência 

à perspectiva da elaboração de um projeto, quando esta autora distingue como 

necessário considerar criticamente os limites e as possibilidades do contexto de 

trabalho, definindo os princípios norteadores da ação, determinando o que queremos 

conseguir, estabelecendo caminhos e etapas para o trabalho e avaliando 

continuamente o processo e os resultados. 

Desde o início de minha prática docente, considerei a sala de aula como o lugar 

privilegiado onde se realiza e se efetiva o ato pedagógico escolar. Eu já intuía, embora 

tenha compreendido algum tempo depois, que para ela afluem as contradições do 

contexto social, os conflitos psicológicos, as questões da ciência e as concepções 

valorativas daqueles que compõem o ato pedagógico: o professor e os alunos. No que 

concerne a esta colocação (Cunha, 1989), é de grande importância destacar a 

preciosidade do momento pedagógico vivenciado por professores e alunos em sala de 

aula. As colocações pessoais de cada aluno(a), as habilidades de cada um(a), as 

formas próprias de expressão corporal ou oral, os gestos manifestos, as linhas e 
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entrelinhas nas falas, as dificuldades específicas, enfim, a subjetividade de cada 

um(uma) que precisa ser considerada pelo olhar do professor em seu trabalho diário. 

O(a) professor(a) precisa estar disponível, justamente nos termos de Freire (1996, 

p.134), de estar sensível aos chamamentos que nos chegam, aos sinais mais diversos 

que nos apelam, ao canto do pássaro, à chuva que cai ou que se anuncia na nuvem 

escura, ao riso manso da inocência, à cara carrancuda da desaprovação, aos braços 

que se abrem para acolher ou ao corpo que se fecha na recusa. 

Acredito - até por experiência própria - que sem a consideração da dimensão 

relacional e intersubjetiva do ato pedagógico, o processo de ensino e de aprendizagem 

fica fadado ao insucesso, uma vez que precisamos saber que, sem certas qualidades 

ou virtudes como amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto pela 

alegria, gosto pela vida, abertura ao novo, disponibilidade à mudança, persistência na 

luta, recusa aos fatalismos, identificação com a esperança, abertura à justiça, não é 

possível a prática pedagógico-progressista, que não se faz apenas com ciência e 

técnica (Cf. Freire, 1996, p.120). 

Assumi com Cunha (1989, p.126) a aposta de que, quando o(a) professor(a) 

compreende a importância social do seu trabalho, começa a dar uma dimensão 

transformadora à sua ação e acaba por perceber o político a sustentar o pedagógico. 

Pude concluir para meu próprio governo - evocando Ghedin8 - que não obstante o fato 

de que nós, os professores, nos encontrarmos freqüentemente excluídos da discussão 

sobre as finalidades do ensino e da educação, precisamos levar em consideração, em 

nossas reflexões e ações, o contexto em que nos inserimos como sendo condicionante 

e determinante de nossas próprias práticas pedagógicas. 

Gadotti (2003) assinala que, numa época de incertezas, de perplexidades, de 

transição, esse profissional professor deve construir sentido com seus alunos. Os 

processos de ensino e de aprendizagem devem ter sentido para o projeto de vida de 

ambos para que seja um processo verdadeiramente educativo. O grande mal-estar de 

muitos de nossos professores e de nossas escolas está no “viver sem sentido” do que 

                                                 
8Arquivo encontrado em http://www.google.com.br, em 17 de outubro de 2003. 
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estão fazendo, uma vez que o ato educativo está essencialmente ligado ao viver com 

sentido, à impregnação de sentido para nossas vidas. 

Contudo, me parece inevitável que nós, professores(as), tenhamos clareza de que 

há necessidade de nos adequarmos, de forma crítico-reflexiva, aos desafios e 

demandas educacionais apontados como referenciais do pós-modernismo, superando e 

ultrapassando concepções absolutistas e prejudiciais ao pleno desenvolvimento do 

processo humano de ensino e de aprendizagem. Ou seja, penso que seja desejável 

relativizarmos o discurso da pós-modernidade a favor de uma formação para o século 

XXI, mas sem desconsiderar o caráter humano e social inerente a todo processo 

educacional, de modo que os professores se engajem por uma oportunidade 

democrática aberta, que requer empenho e comprometimento crítico (Hargreaves, 

1994). Aos(às) educadores(as) caberia conhecer a realidade social para saber melhor 

quais competências – largamente enunciadas pelas pedagogias do século XXI – a 

realidade social está exigindo dos indivíduos (Matos, 1998). 

Em função da importância que atribuí para minha própria compreensão e 

conscientização política, vale expressar o que Sá-Chaves (2001, p.88) diz de outro 

modo, quando assinala que cabe à educação a parte fundamental dessa difícil e 

complexa tarefa de conciliar crescimento econômico e desenvolvimento social, de 

assegurar os valores inerentes à cidadania plena, assegurando, para tanto, as 

condições para o seu exercício. Tal indicador, emergente de uma reconhecida utopia de 

bem, pressupõe que os sistemas educativos possam repensar-se, ajustando-se aos 

novos desafios não apenas de continuado aprofundamento científico e tecnológico, mas 

também à reflexão sobre o uso social que deles se faz. De acordo com Allessandrini 

(2002, pp.160-161): 

 
...o panorama da educação no Brasil demanda a necessidade de se 
estabelecer uma prática mais reflexiva, ...que qualifique o profissional da 
educação, possibilitando o rompimento com o antigo modelo educacional 
tradicional, segundo o qual o processo de aprendizagem ocorria de maneira 
fragmentada e reducionista. (...)Essa proposta insere-se no contexto de 
uma visão mais humana e construtivista de educação. (...)Precisamos 
manter aceso o desejo de nos aprimorarmos como profissionais e, por 
conseguinte, de estabelecermos estratégias que possibilitem o 
desenvolvimento de nossas competências. 
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Foi sobremaneira importante, no curso de minha trajetória profissional de 

professora e pesquisadora, compreender que levando em conta a contextualização da 

educação, urge concentrar esforços no desenvolvimento profissional dos professores, 

como recurso imprescindível ao atendimento das demandas quer pedagógicas quer 

sociais características da sociedade contemporânea da pós-modernidade e da 

educação para e do século XXI. 

 
 
Explicitação do meu trabalho de pesquisa 

 
É o processo de pesquisa que, na descoberta, questionando 
o saber vigente, acerta relações novas no dado e estabelece 
conhecimento novo. É a pesquisa que, na criação, 
questionando a situação vigente, sugere, pede, força o 
surgimento de alternativas. Pesquisa se define aqui 
sobretudo pela capacidade de questionamento, que não 
admite resultados definitivos, estabelecendo a 
provisoriedade metódica como fonte principal da renovação 
científica. 

Pedro Demo 

 

Entre angústias e conquistas, insatisfações e alegrias, obstáculos e realizações, 

percalços e descobertas, entendi-me como ser humano e construí-me como profissional, 

na caminhada de explicitação do meu processo investigativo. Assumi uma abordagem 

de abertura para uma realidade cada vez mais plena, mais próxima, mais instigante, 

mais complexa, contudo insuficiente aos meus olhos de pesquisadora. 

A pesquisa que aqui delineio e relato - de forma correlata à visão de Matos (1998) 

- se construiu e se re-construirá como uma obra de arte humana, posto que se 

manifesta como atividade sistemática que me faz saborear aspectos educacionais, quer 

em sua parcialidade quer na busca da compreensão de sua totalidade, e neles procurar 

me construir incorporando e superando dialeticamente condicionamentos, valores e 

limites, como possibilidades que marcam a natureza da minha pesquisa e do meu ser-

pesquisadora. 

Vivemos numa sociedade onde os tempos e os espaços foram encurtados - desde 

o advento do computador e da Internet - e estamos caminhando em direção a uma era 
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de relações na qual a informação, o conhecimento, a criatividade e as inteligências 

passam a constituir-se os verdadeiros “capitais”. 

Sob certas análises, o poder está sendo transferido para o indivíduo e as 

sociedades (Cf. Moraes, 1996), bem como passa a se reconhecer como de fundamental 

importância focalizarmos o desenvolvimento humano como fator preponderante neste 

momento de transição (Cf. Alarcão,1996), à medida que se ressaltam e se revalorizam 

os processos cognitivos e se atende à dimensão humana na aprendizagem. Aceita-se o 

sujeito em formação - quer ele seja o professor ou o aluno - como pessoa que pensa, e 

dá-se-lhe o direito de construir o seu saber. Reconhece-se a capacidade de cada um e 

cada qual tomar em mãos a própria gestão da aprendizagem. Em termos mais recentes, 

no dizer de Alarcão (2001, p.28): 

 
...Um conjunto de fatores como o desenvolvimento tecnológico, a globalização, 
a competitividade do mercado, os efêmeros interesses pelo produto instalado 
em uma sociedade de consumo levaram as organizações empresariais e 
industriais a conceitualizar estratégias para enfrentar os grandes desafios que 
passaram a ser colocados a elas. Curiosamente, esse movimento veio pôr em 
destaque a relevância das pessoas como o maior dos recursos. Percebeu-se a 
importância da sua formação, da atualização dos seus conhecimentos, do 
desenvolvimento das suas capacidades, do seu potencial de trabalho em 
equipe, da participação ativa como motivação mobilizadora. A participação nas 
decisões, o direito à palavra, a capacidade de responsabilização e avaliação 
foram assumidos como imprescindíveis. 

 

A sociedade brasileira torna-se cada vez mais exigente quanto aos profissionais 

que ingressam no mercado de trabalho e, nesse contexto, o professor-educador é 

desafiado a produzir um tipo de educação que acompanhe o ritmo avançado de 

progresso e evolução da sociedade atual. A cultura da mídia, o consumismo, a 

importância do ter em detrimento do ser, a desumanização das relações entre os 

sujeitos, a apologia à sociedade do computador e da Internet, entre outros aspectos, 

configuram também a presença de “práticas neoliberais” em nossa sociedade, 

modificando rapidamente as necessidades do mercado e, conseqüentemente, a 

demanda de (in)formação sob a responsabilidade da escola. 

Em função disto, a formação dos professores igualmente sofreu grande impacto 

em sua concepção, mais precisamente na década de 90, quando “pipocaram” os 

discursos em torno da figura do profissional reflexivo e, mais especificamente, na área 
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educacional, do professor reflexivo9. Ao examinar teorias subjacentes a tais discursos, o 

educador ou qualquer profissional da área da educação não pode deixar de fazer uma 

leitura crítico-valorativa no intuito de identificar que concepção de ‘educação’, de 

‘formação’, de ‘homem’, de ‘sociedade’, ou seja, que ideologia subjaz às retóricas, 

muitas vezes propagandistas, de uma formação para atender à demanda do mercado 

de trabalho capitalista. Neste caso, fortalecem-se os interesses neoliberais de um lado 

e desarticulam-se as intenções que objetivam uma formação humana integral, de outro 

(Valle)10. 

Da proliferação de considerações - acerca da formação de professores - decorre o 

fato de que, sem eles, nenhuma mudança expressiva no sistema de ensino irá ocorrer. 

Contudo, há dificuldades - especialmente para aqueles que atuam na área educacional 

- de inovar e atuar pedagogicamente em novas bases, uma vez que se trata de ações 

que envolvem uma profunda mudança de mentalidade e, conseqüentemente, de 

postura profissional. 

Uma prática efetiva do trabalho docente, proporcionando uma ampla revolução 

educacional, poderá contribuir para reverter nosso destino de nação relegada ao 

“terceiro-mundismo” em um ‘futuro que já é agora’. Para Aragão (2000), a referência 

secular que geralmente se pôs como um futuro distante, já é agora. Contudo, não é 

possível considerar que os professores deste futuro – que já se encontra no presente! – 

tenham que aceitar tais desafios por si sós e assumi-los por sua própria conta e risco, 

tornando-se responsáveis por “aquilo que não tiveram”. É preciso que os profissionais 

deste século tenham claro que os saltos qualitativos possíveis se põem em 

dependência do tipo de formação/de desenvolvimento profissional que estes possam vir 

a ter, tanto em termos de sua formação inicial, quanto de sua formação continuada, 

desde que possa haver diferenciação qualitativa de uma, de outra, ou de ambas as 

oportunidades de formação, na dinâmica de ações do tempo presente. 

Por outra ótica, de acordo com Dewey (apud Cunha, 1994, p.47), não há 

necessidade de se preparar o educando para o futuro, uma vez que se a escola 
                                                 
9 A disseminação, no Brasil, dos estudos na linha da “epistemologia da prática” e do “professor reflexivo”, 
na década de 1990, foi impulsionada pela forte difusão da epistemologia pós-moderna e do pragmatismo 
neoliberal, com os quais a epistemologia da prática guarda inequívocas relações (Duarte, 2003, p.610). 

10 Arquivo disponível em www.academia.com.br/congressoverbita/anais/palestra3.htm, o qual foi 
xerocopiado por mim em dezembro de 2003. 

http://www.academia.com.br/congressoverbita/anais/palestra3.htm
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propiciar experiências duradouras e saudáveis para o desenvolvimento da criança, esta 

será capaz de lidar com o futuro. Este educador acredita que o dia de amanhã é uma 

construção que se inicia no dia de hoje. Os cuidados com a vida presente das crianças, 

com seu desenvolvimento e necessidades atuais constituem garantia suficiente para a 

educação do homem do futuro. 

A educação profissional, especialmente posta como ‘educação por toda vida’, tem 

sido reconhecida e torna-se preocupação e ocupação de muitos. No dizer de Moretto 

(1999, p.13), os novos rumos da educação brasileira apontam para a busca da 

formação de um novo profissional e de um novo cidadão. Essa orientação necessita 

transformar-se em ação no ambiente privilegiado de interação que é a sala de aula. 

Invoco este autor justamente para considerar a relevância que o presente trabalho 

confere à profissionalização permanente do professor, de modo que este possa vir a ter 

condições de atender às exigências atuais da atividade de ensino, numa sociedade em 

acelerado desenvolvimento tecnológico. Em função deste paradigma emergente, de 

outras formas de pensar, de outras crenças e de uma visão atual de ensino (do século 

XXI), Aragão (2002, p.19) enuncia que o professor passa a considerar-se co-

responsável pelos resultados de aprendizagem que cada um dos seus alunos possa 

vir a obter, não podendo mais, desta forma, situar-se frente a ele, ou em lado contrário 

ao dele, mas sim, com ele, o aluno. Nesta perspectiva, a preocupação constante e 

sistemática do professor deve ser configurada nos seguintes termos: que ajudas, que 

auxílios, que orientações cada qual precisa para continuar avançando e avançar os 

objetivos desejáveis para se estabelecer como um profissional em termos 

qualitativamente diferenciados (Coll, 1998 apud Aragão,2002). 

Invoco, também, Lüdke (2001, p.58) quando esta afirma que, muitas vezes, o 

espaço para a pesquisa pode representar o único espaço numa instituição de ensino ou 

mesmo num curso de pós-graduação (principalmente ao nível de especialização e de 

mestrado, mas também de doutorado), que o professor encontra disponível como 

campo de possibilidade para engajamento numa perspectiva de atuação crítica e 

reflexiva diante dessa dimensão importante da profissão docente. 

Entretanto, isso se torna preocupante uma vez que temos consciência de que 

cabe – como função profissional, social e educativa - aos profissionais professores 
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oportunizar o acesso das gerações do presente e do futuro ao conhecimento 

socialmente construído. Isto quer dizer que, na sua prática pedagógica - em aulas - o 

professor precisa agir de forma tal que os seus alunos efetivamente aprendam. 

Neste sentido, os contornos de uma educação que forme profissionais 

competentes estão centrados na busca de competência11 através do substrato de uma 

rigorosa formação científica. Para tanto, o educador deve superar o senso comum, 

assumindo uma consciência filosófica e científica, a fim de repensar a educação vigente 

e a sua prática usual de ensino nas aulas. 

Perrenoud (1999) antecipa, no âmbito da formação de professores, o reforço em 

direção a uma preparação para uma prática reflexiva, para a inovação e para a 

cooperação, com vistas a favorecer uma relação menos temerosa e individualista com a 

sociedade. Este autor alerta os professores sobre o contexto em que as transformações 

da sociedade clamam, quase de forma automática, por evoluções na escola e na 

formação de seus profissionais. Para o autor, o progresso da escola é indissociável de 

uma crescente - e a meu ver constante - profissionalização dos professores. Assumo 

com Pimenta (2000, p.15) que repensar a formação inicial e contínua, a partir da 

análise das práticas pedagógicas e docentes, tem se revelado como uma das 

demandas importantes dos anos 90. 

Através de experiências próprias, por mim vivenciadas e acumuladas, assumi que 

o papel do educador é de uma inegável responsabilidade e de uma exigência de 

aperfeiçoamento constante para que possa apresentar-se como uma ação eficiente e 

eficaz. Contudo, inúmeras vezes nos sentimos sozinhos, isolados e sem instrumentos 

adequados para realizar, na nossa prática cotidiana de sala de aula, a tarefa de educar, 

assumindo posições que se fundam em conhecimento atualizado (segurança 

intelectual) e em tranqüilidade emocional. Isto pode ser explicado tomando-se um 

dentre inúmeros outros fatores: a mídia e a indústria do lazer, que são impostas pela 

sociedade de consumo como veículos dos comportamentos, das idéias e dos hábitos 

que circulam nos ambientes infanto-juvenis. Todo o modo de ser, pensar e fazer dos 
                                                 
11 Todas as abordagens polissêmicas sobre o conceito de competência serão palavras vazias, caso não 
se restaure este conceito como um processo de construção de um saber e de construção de uma 
experiência que pressupõe convivência, interação com os colegas e com os alunos em um ambiente de 
permanente análise, avaliação e crítica e, sem dúvidas, de constante prática reflexiva (Pontes,1995, p.39). 
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jovens e crianças está sendo afetado pela cultura midiática, cuja característica é a do 

imediatismo individualista. Culturalmente falando, no cotidiano vivido pela juventude de 

hoje, sente-se o primado do aqui e agora (imediatismo) e isto dificulta enormemente 

uma pedagogia da solidariedade e da responsabilidade, constituindo-se assim como um 

dos inúmeros fatores que geram tais sensações de desconforto na função docente 

(Valle, já citado anteriormente). 

Assim, passamos a re-fletir sobre formas de redimensionar a nossa prática 

pedagógica para aprimorá-la de forma tal que possa contemplar os termos da realidade 

e o interesse dos alunos, sem, contudo, perder como referência os objetivos de ensino 

e de aprendizagem numa prática reflexiva, com vistas a uma ação pedagógica bem-

sucedida. Ao assumirmos esta postura reflexiva, que nos confere profissionalismo 

enquanto professores, estaremos decididamente caminhando em direção ao “futuro que 

já é agora”, como diz a forma expressiva de Aragão (2000). 

Foram circunstâncias de desconforto, como a anteriormente exemplificada, que 

me fizeram optar pela temática da prática reflexiva para o desenvolvimento da presente 

pesquisa, com o intuito de conhecer para compreender o que os professores pensam 

sobre o seu ensino e como refletem sobre este enquanto ensinam. 

Com vistas a fundamentar a escolha desta minha temática de pesquisa, invoco 

alguns argumentos usados por Pimenta (2002, p.36) quando ressalta que a 

centralidade colocada nos professores traduziu-se na valorização do seu pensar, do 

seu sentir, de suas crenças e de seus valores como aspectos importantes para se 

compreender o seu fazer, não apenas de sala de aula, pois os professores não se 

limitam a executar currículos, senão que também os elaboram, os definem, os re-

interpretam. Daí, afirma-se, a meu ver, a prioridade de se realizar pesquisas para se 

compreender o exercício da docência. 

Oliveira (2001, p.176) assinala que no fim dos anos 80 e início dos anos 90, 

muitos países da América Latina e da Europa encetaram reformas profundas nos seus 

sistemas de ensino, em decorrência de um ponto-chave que igualmente considero 

relevante para justificar a escolha da temática do presente trabalho de pesquisa: a 

revisão do papel do docente na sala de aula e na escola. Nas suas palavras, trata-se de 

rever a função docente discutindo profundamente a profissão de professor, sua 
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formação inicial e continuada, os saberes que a compõem, de enfatizar a ação reflexiva 

antes, durante e após a prática pedagógica, a postura investigativa, sendo esta 

considerada como um elemento importante na vivência profissional no cotidiano escolar. 

Em estudo específico, Pimenta (2002, pp.18; 22) explicita que o conceito de 

professor reflexivo veio à tona nas discussões que se faziam no movimento de 

valorização da formação e da profissionalização de professores, a partir de 1990, em 

diferentes países. Diante das apropriações indiscriminadas, a-críticas, sob a forma de 

“modismo” de tais idéias, caracterizou-se o que a autora chama de “mercado de 

conceitos” em suas primeiras críticas, e que se configuram nas seguintes indagações: 

(a) Que tipo de reflexão tem sido realizada pelos professores?, (b) As reflexões 

incorporam um processo de consciência das implicações sociais, econômicas e 

políticas da atividade de ensinar? e (c) Que condições têm os professores para refletir? 

Considerando o acima exposto, configuro o meu problema de pesquisa em termos 

das seguintes indagações: 

• O professor em exercício torna-se reflexivo pela (prática da) consideração de 

seus conflitos e de suas dificuldades didático-pedagógicas? Que tipo de reflexão 

o professor é capaz de fazer por si próprio12? 

• Em que termos há necessidade de interferência externa - ajuda pedagógica de 

outros – para que o professor possa vir a fazer reflexões-sobre-a-sua-ação, bem 

como reflexões-na-ação? 

• Os professores bem sucedidos são professores reflexivos? O perfil de 

professores que têm uma prática bem-sucedida em sala de aula corresponde ao 

perfil de professores reflexivos apontados na literatura13? 

                                                 
12 De acordo com Zeichner (apud Brzezinski, 2001, pp.76-77), a pergunta não é se os professores são 
reflexivos, mas como estão refletindo e sobre o que estão refletindo. 
13 Tardif (2000) aborda questões que têm estado no centro da problemática da profissionalização do 
ensino e da formação de professores, dentre os quais, destaco duas delas para fazer analogia à minha 
problemática de investigação: 
(1). Quais são os saberes profissionais dos professores, isto é, quais são os saberes (conhecimentos, 
competências, habilidades, etc.) que eles utilizam efetivamente em seu trabalho diário para desempenhar 
suas tarefas e atingir seus objetivos? 
(2). Em que e como esses saberes profissionais se distinguem dos conhecimentos universitários 
elaborados pelos pesquisadores da área de ciências da educação, bem como dos conhecimentos 
incorporados nos cursos de formação universitária dos futuros professores? 
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Em outros termos, o presente trabalho tem por objetivo investigar aspectos 

vários da ação do professor em aula – e na articulação do seu ensino - para 

estabelecer relações de compreensão no sentido de “descobrir respostas” para 

indagações que são freqüentemente postas acerca dos saberes e práticas docentes do 

próprio professor. 

Para isso, em nível específico de ações investigativas, busco: 

• Investigar propostas reflexivas em debate na formação docente; 

• Identificar os modos de representar, de estabelecer significados e de construir 

conhecimentos que são assumidos por professores com o propósito de ‘melhorar as 

suas aulas’; 

• Investigar para definir o perfil de alguns profissionais bem-sucedidos em sua prática 

pedagógica, buscando estabelecer correspondência com o perfil do profissional 

reflexivo apresentado na literatura pedagógica. 

Desse modo, vale reiterar que este estudo se justifica pela importância que a 

prática pedagógica assume no contexto educacional. Não posso, em sã consciência, 

acreditar – e para isto invoco as ênfases de Sacristán e Pérez-Gómez (1998 apud 

Gonçalves, 2002, pp.133-158.) - que a prática do professor se resuma à aplicação 

rigorosa de procedimentos ditos corretos para dar conta de “todas” as situações em 

sala de aula. De outra forma, posso dizer que, da identificação de perfis de professores 

bem-sucedidos ou de professores reflexivos, como aponta Gonçalves (2002), podem e 

devem, a meu ver, emergir elementos que ajudem a aperfeiçoar o ensino, 

indispensáveis a todos aqueles que querem contribuir com seu trabalho docente para a 

construção de um país menos carente de uma educação de qualidade e mais justo, 

porque envolvido permanentemente na democratização de acesso a saberes e 

conhecimentos. 

Para explicitar o que estou entendendo por democratização dos saberes, invoco 

Arroyo (1998, p.144), cuja concepção tem grande relevância para o nosso trabalho 

docente: democratizar o saber, a cultura e o conhecimento, conduzir a criança, jovem 

ou adulto a apreender o significado social e cultural dos símbolos construídos, tais 

como as palavras, as ciências, as artes, os valores, dotados da capacidade de 

propiciar-nos meios de orientação, comunicação e de participação. 
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A instituição educativa como um todo precisa assumir uma postura de 

responsabilidade e envolvimento crítico no debate social sobre as finalidades da escola 

e de seu papel na construção da cidadania, estabelecendo um compromisso com o 

sujeito aprendente, resgatando-lhe ou reforçando-lhe a auto-estima, o potencial e 

mesmo sua autonomia no curso de processos de ensino e de aprendizagem. Enquanto 

isso, o maior e mais importante desafio do professor continua sendo aprimorar o que 

acontece na sala de aula, conduzindo processos efetivos que propiciem a 

aprendizagem dos alunos. Parece, pois, ser esse o caminho desejável para que 

possamos ter condições de superar as dificuldades do presente, tendo em vista a 

formação/educação de cidadãos comuns, pessoas solidárias, quer para atuar de forma 

diferenciada no mundo de hoje, quer para viver em condições diferenciadas em termos 

de ‘qualidade de vida’ nos contextos nos quais se inserem. 

Considerando o lugar de onde falo, qual seja, da minha experiência profissional 

na docência do Ensino Fundamental das séries iniciais e a condição atual de 

pesquisadora e da reflexão sobre esta experiência, posto-me como uma pesquisadora 

com olhar voltado à prática pedagógica do professor. Assim sendo, concordo com 

Cunha (1989, p.129) quando afirma que parece que o professor projeta os aspectos 

que gostaria de aprofundar na sua própria formação como sendo importantes para 

todos os professores. Segundo a autora, o professor seleciona aspectos que julga 

relevantes e rejeita outros, em função das suas próprias necessidades, no momento em 

que projeta sugestões para a formação de professores. Acredito, ato contínuo, que a 

investigação que configura este trabalho de pesquisa na linha da formação de 

professores busca privilegiar aspectos que considero relevantes para minha formação – 

quer profissional quer pessoal – com o intuito de apontar algumas vias de superação ou 

conformação em relação à realidade e aos fenômenos contemplados nesta dissertação. 

Com a intenção de esclarecer esta última idéia desenvolvida, deixo claro não ser 

pretensão deste trabalho considerar que minha experiência e necessidades – quer 

pessoais quer profissionais – venham a definir indiscriminadamente a necessidade dos 

outros professores, contudo, anseio que os pontos privilegiados por mim no presente 

trabalho possam ecoar, tocar, sensibilizar, enfim, possam trazer e fazer sentido - 

considerando as especificidades em suas apropriações - para educadores que, como 
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eu, acreditam que a temática ou problemática da pesquisa em questão possa trazer 

contribuições para a Formação de Educadores. 
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CAPÍTULO II 
 

DESCRIÇÃO DO PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 
 

A pesquisa trata de questões não respondidas, inquietações 
que emergem da prática ou da reflexão, e pode ser 
considerada como um trabalho de organização, elaboração 
e aplicação de certos conhecimentos, pressupondo 
exploração, coleta, análise e o esforço de compreensão da 
totalidade de elementos e processos envolvidos de tal modo, 
que o resultado represente uma ampliação, um alargamento 
e um aprofundamento do conhecimento acerca da questão 
ou do problema proposto. 

Lucila Schwantes Arouca 

 
 
Minha compreensão de pesquisa educacional: concepções norteadoras 
 

O estudo dos fenômenos educacionais - situado entre as ciências humanas e 

sociais - não poderia deixar de sofrer as influências das evoluções ocorridas em tais 

ciências, como bem evidencia a análise de André e Lüdke (1986). Em tal análise, as 

autoras evidenciam que, por muito tempo, as ciências humanas procuraram seguir os 

modelos que serviram tão bem ao desenvolvimento das ciências físicas e naturais, na 

busca de construção do conhecimento científico do seu objeto de estudo. Tal como 

nessas ciências, o fenômeno educacional foi estudado por muito tempo como se 

pudesse ser isolado, como ainda se faz com um fenômeno físico, para uma análise 

acurada, se possível feita em laboratório. Isto para que as variáveis que o compõem 

pudessem também ser isoladas, a fim de se constatar a influência que cada uma delas 

exerceria sobre o fenômeno em questão, e até mesmo para assegurar os atributos 

sobremaneira desejáveis de “rigor” e “isenção”. 

Contudo, com a evolução dos próprios estudos na área da educação, foi-se 

percebendo que poucos fenômenos nessa área podem ser submetidos a esse tipo de 

abordagem analítica. Para as autoras referidas, isso se justifica porque em educação as 

coisas acontecem de maneira tão inextricável que fica difícil isolar as variáveis 
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envolvidas e, mais ainda, apontar claramente quais são as responsáveis por 

determinado efeito. 

Levando isto em conta, temos de lidar, na nossa prática científica contemporânea, 

com um pluralismo de concepções de ciência e de pesquisa. Desse modo, como alerta 

Pontes (1995, pp.46-47), como professores precisamos compreender a existência de 

diferentes formas de saber, heterogeneamente constituídas, nem sempre podendo 

pressupor continuidade entre elas. Precisamos entender que ‘iluminações novas’, 

mesmo que constituam novos “objetos teóricos”, não tornam inúteis experiências 

anteriores bem-sucedidas: podem, ao contrário, levar à reinterpretação de dados e 

mesmo explicar, sob nova luz, as razões ocultas de uma prática eficaz que antes se 

justificava sob intuições vagas e até por racionalizações inconvenientes e não-

pertinentes. 

A meu ver, o que precisamos compreender é que a prática científica não diz a 

verdade, mas é um sistema cuidadosamente construído coletiva e historicamente para 

a busca da verdade. É essa intencionalidade que se manifesta na pesquisa, na 

metodologia da pesquisa e, mesmo, nas técnicas que nelas se desenvolvem. 

Em outros termos, Pontes (1995, pp.48-49) define que a ciência é um trabalho 

esforçado, persistente e diferenciado para reduzir os riscos do “senso comum” e para 

transformá-lo em um “consenso” que, mesmo provisório, discutível e substituível por 

melhores hipóteses e explicações, constitui o patamar mais seguro para orientar nossas 

ações coletivas e individuais. A questão não é saber o que é a verdade, mas saber que 

concepções, conceitos e princípios gerais são mais justificáveis, a cada momento, para 

orientar a nossa prática educativa. 

Ao contrário das pesquisas educacionais que trabalham com representações 

teóricas da realidade, distantes de tal realidade propriamente dita/sentida/vivida, penso, 

concordando com Tardif (2000, p.13), que a pesquisa universitária deve se apoiar nos 

saberes dos professores, nas novas práticas de formação reflexiva e no 

reconhecimento do valor desses saberes profissionais de professores, a fim de compor 

um repertório de conhecimentos para a formação de professores. Inserido no cotidiano 

escolar, o teórico da educação vai ressignificando sua forma de construção do 
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conhecimento, uma vez que se desobriga de dar respostas para tudo por meio de 

metanarrativas históricas, sociais, políticas, filosóficas, científicas. E, assim, diminui a 

marcha de sua ambição universalizante e delimita o alcance da teoria da educação, 

tornando-o mais modesto, porém muito mais próximo da realidade da escola 

(Brzezinski, 2001, p.68). 

Ao centrar a atenção na concepção histórico-estrutural de ciência, Demo (2002, 

p.33) afirma que esta coloca o objeto construído como produto e processo científico 

típico, admitindo que a ciência também é criação. Nesse sentido, para o autor referido, 

ciência não é algo acima ou à margem da sociedade, mas componente da própria 

sociedade em que se faz. O cientista não é um “ente desencarnado”, mesmo quando se 

traveste de “neutro”, mas é sempre um “animal político”. É o próprio Demo quem conclui 

que a ciência tem sempre a marca do seu construtor, que nela não só retrata a 

realidade, mas igualmente molda esta realidade de um ponto de vista particular, 

pessoal ou mesmo idiossincrático. 

Segundo este mesmo autor (2002, p.20), é fundamental que a ciência capte os 

horizontes não-empíricos que fazem parte da realidade e, principalmente, é essencial 

que não reduza a realidade ao tamanho do que consegue captar. Esta crítica motivou o 

surgimento de metodologias de pesquisa alternativas, ditas por vezes de ‘qualitativas’, 

que pretendem trazer à tona a preocupação da pesquisa com a realidade inesgotável 

no mensurável. Demo ressalta uma certa vertente crítica, quando diz que parte do 

processo emancipatório é tipicamente qualitativo, no sentido da qualidade política, feita 

de utopias e esperanças, ideologias e compromissos, influências e artes, participação e 

democracia. Não cabe, portanto, apenas mensurar... e nem por isso torna-se menos 

importante! 

Buscando estabelecer relações entre a concepção de ciência e o conceito de 

atividade de pesquisa, Demo (2002, pp.36-37 e pp.42-43) nos remete a uma definição 

que considera pertinente: a pesquisa pode ser o diálogo inteligente com a realidade, 

tomando-a como processo e atitude, e como integrante do cotidiano. Para o autor em 

pauta, diálogo é fala contrária entre atores que se encontram e se defrontam. Nestes 

termos, somente pessoas emancipadas podem, de verdade, dialogar, porque têm com 
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que contribuir. É assim que se acaba por motivar o surgimento de alternativas sociais 

mais aceitáveis, dentre elas, o da pesquisa como diálogo. Esta vertente de pesquisa 

como diálogo é processo cotidiano, integrante do ritmo da vida, produto e motivo de 

interesses sociais em confronto, base da aprendizagem que não se restrinja à mera 

reprodução. Na acepção mais simples, pode significar conhecer, saber, informar-se 

para sobreviver, para enfrentar a vida de modo consciente. 

Levando isto em conta, posso remeter, ato contínuo, para a justificativa do tipo de 

pesquisa que assumo no presente trabalho: uma pesquisa processual14 de natureza 
qualitativa. Nesta perspectiva, a formação científica que aqui realizo torna-se também 

formação educativa, posto que se funda no esforço sistemático e inventivo de 

elaboração própria, através da qual posso construir um projeto de emancipação social e 

dialogar criticamente com a realidade (Cf. Demo, p.10). 

Como toda pesquisa implica um tipo de “pesquisa teórica”, posso dizer que a que 

foi por mim realizada no presente trabalho, disse respeito à delimitação de um quadro 

teórico em função da temática posta em questão, assim como em função da 

necessidade de conferir sentidos/significados à realidade que busquei contemplar. 

Sendo assim, privilegio os teóricos da temática sob estudo – prática reflexiva – que 

vieram contribuir para potencializar as ações pedagógicas do professor para a 

aprendizagem efetiva de seus alunos. Isso quer dizer que a minha pesquisa teórica 

teve o intuito de, dentre outras coisas, investir na consciência crítica, que se alimenta 

de alternativas explicativas, do vaivém entre teoria e prática, dos limites de cada teoria 

(Demo, 2002, p.23), uma vez que tomei como pressuposto o fato de que a teoria coloca 

em discussão concepções de realidade. 

 
 
Considerações preliminares sobre ‘trabalho de campo’ 
 

O trabalho de campo se configura justamente no trabalho de coleta de dados para 

a pesquisa, o qual demanda uma disponibilidade tal por parte do(a) pesquisador(a) e 

                                                 
14 Corresponde ao tipo de pesquisa onde o pesquisador quer verificar como o problema de investigação 
se manifesta nos processos pedagógicos no dinamismo de sua ocorrência (Cf. Aragão, 2003). 
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dos sujeitos da pesquisa, que pode ser considerado como uma das fases mais 

complexas de um trabalho de investigação. Tal complexidade se justifica pelo fato de 

termos que lidar, enquanto pesquisadores(as), com fatos/episódios/fenômenos pouco 

previsíveis, por vezes incontroláveis, típicos da interação humana e, portanto, 

subjetivos. 

Via de regra, temos que lidar com a grande distância entre pesquisadores 

acadêmicos e professores em exercício, construída ao longo do desenvolvimento da 

pesquisa em educação, não obstante o fato de – como diz Arouca (2001, p.84) - a 

pesquisa científica apoiar-se no processo de acumulação histórica, no conhecimento e 

na cultura adquiridos no passado e, no caso da educação, tal passado implicar a ação 

efetiva do professor na escola . A dialética nos ensina, ressalta a autora, que as idéias 

não estão divorciadas da experiência da realidade: elas são reflexo das propriedades 

reais e objetivas do cotidiano, mas também representam aspectos subjetivos da 

natureza humana das coisas e do homem. 

Assimilando a base de análises situacionais como essas, me preparei para entrar 

em campo ciente das possíveis resistências por parte dos atores sociais das instituições 

escolares, uma vez que a sensação de des-confiança – por parte dos professores - 

supostamente foi construída como forma de defesa de sua identidade profissional 

específica. Isto porque, como sabemos, tal identidade docente tem sido, muitas vezes, 

pouco considerada por pesquisas educacionais de cunho exclusivamente denunciativo, 

depreciativo e até prejudicial aos profissionais professores. 

 A meu ver, tal estranheza/desconforto/distanciamento entre pesquisadores 

universitários e professores em exercício pode ser progressivamente contornado e 

desmistificado se considerarmos o ‘mapeamento elucidativo’ do qual trata Tardif (2000, 

p.12), qual seja: 

...Se os pesquisadores universitários querem estudar os saberes profissionais 
da área do ensino, devem sair de seus laboratórios, sair de seus gabinetes na 
universidade, largar seus computadores, largar seus livros e os livros escritos 
por seus colegas que definem a natureza do ensino, os grandes valores 
educativos ou as leis de aprendizagem, e ir diretamente aos lugares onde os 
profissionais do ensino trabalham, para ver como eles pensam e falam, como 
trabalham na sala de aula, como transformam programas escolares para torná-
los efetivos, como interagem com os pais dos alunos, com seus colegas etc. 
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 Pondo-me nessa perspectiva, posso dizer que o meu trabalho de campo 

configurou-se como sinônimo de acolhimento e disponibilidade por parte dos sujeitos 

participantes da pesquisa, sobre os quais discorro no presente capítulo. 

 
 
Minha inserção em campo: caminhos percorridos, portas abertas 
 

Meu primeiro critério para a definição do locus desta pesquisa se fundou na busca 

de realidades diferenciadas para que estas me possibilitassem o estudo de sujeitos 

igual e supostamente diferenciados, quer nas suas concepções de educação quer nas 

suas concepções de ensino, em termos mais específicos. Dessa maneira, optei por 

situar-me em duas realidades, a saber: (a) uma escola pública, de um lado e (b) uma 

escola particular, de outro, a fim de aproveitar a suposta diferenciação de contexto e 

reconhecer a presença de profissionais, também supostamente diferenciados em 

decorrência da ‘natureza da organização escolar’ de cada escola. 

 Outro critério igualmente relevante na minha definição quanto às escolas a 

serem pesquisadas foi proximidade e acessibilidade do local, de modo a facilitar o 

meu trânsito entre elas e, em função disso, aproveitar ao máximo o tempo disponível 

para as interações em campo. Outros aspectos também foram levados em conta por 

mim, tais como: a) o conhecimento da linha pedagógica da escola, b) o perfil de sua 

clientela, c) o panorama histórico-cultural da escola, além de d) as indicações e 

referências das escolas feitas por professoras por mim conhecidas, meus pares e 

amigas de trabalho na instituição onde construí minha primeira experiência profissional. 

Atenta a esses indícios, iniciei o percurso referente ao meu trabalho de campo, no 

sentido de efetivamente definir que escolas seriam locus desta investigação. 

 
A escola de natureza pública 
 
 Inicialmente, estabeleci contato com uma escola pública estadual, procurando 

interagir com a direção da escola. Ao chegar na escola, tive a percepção de um 
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ambiente acolhedor, limpo, arborizado. Fui recebida pela direção da escola numa sala 

de aula, onde são realizadas as reuniões pedagógicas com os professores. Na reunião 

mais recente, estes haviam discutido pontos importantes do trabalho docente, fato que 

pude verificar pelos vestígios de anotações na lousa, dentre as quais se incluía algo 

sobre “refletir sobre a prática” 15. 

 Frente à direção da escola, fiz uma breve apresentação das intenções da minha 

pesquisa e do meu interesse em realizar o ‘trabalho de campo’ naquele contexto 

escolar. Procurei, na ocasião, evidenciar atributos de profissionalismo na minha postura 

enquanto pesquisadora, ao tempo em que evidenciei a possibilidade de troca e parceria 

relativas às contribuições a serem oferecidas por ambas as partes. 

 Após minha fala, a direção fez algumas perguntas (1) sobre meus propósitos de 

pesquisa, (2) sobre a natureza do meu curso de pós-graduação (lato sensu ou stricto 

sensu), (3) sobre meu conhecimento acerca de pesquisadores universitários que 

trabalham com a “prática reflexiva”, (4) sobre que teóricos embasavam minha pesquisa, 

(5) sobre que tipo de trabalho eu realizaria junto às professoras, (6) sobre qual seria a 

duração do trabalho de campo, (7) sobre a instituição à qual me vinculo, (8) sobre onde 

trabalhei como professora, dentre outras, talvez com o intuito de fazer um “mapa de 

reconhecimento” para se assegurar da investigação que eu me propunha desenvolver. 

Respondidas as perguntas, a direção autorizou a realização do trabalho de campo em 

perspectiva. 

 Diante desta postura de acolhimento e de reciprocidade profissional, pude 

perceber que, apesar das agruras e desafios próprios da atividade educacional, há 

profissionais que resistem ao endurecimento e ao desânimo, mantendo a dimensão 

utópica e ética tão fundamentais a todos aqueles que estão, de uma forma ou de outra, 

envolvidos na Educação. 

 
 
 
 

                                                 
15 Notas de campo, em junho de 2003. 
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A escola de natureza particular 
 

Em relação à escola particular, optei por contemplar o local onde trabalhei como 

professora do Ensino Fundamental de 1ª à 4ª série. Um dos critérios para esta escolha 

consistiu no fato de que (1) os atores sociais – desde a direção às professoras – 

estavam familiarizados comigo, quer em termos profissionais quer em termos pessoais. 

Assim, acreditava que os vínculos construídos e alimentados no contexto dessa escola 

seriam relevantes para a minha aceitação e inserção. Outro fator disse respeito à (2) 

possibilidade de eu poder vir efetivamente a oferecer contribuições a esta escola, com a 

qual estabeleci sérios vínculos profissionais e afetivos. 

 Estabeleci contato com a direção pedagógica da escola, com o intuito de – como 

ocorrido na escola pública - solicitar a autorização para a realização do trabalho de 

campo. Após minha explanação de entrada, a direção autorizou minha interação para 

observação da escola e das aulas, condicionando, porém, à aceitação da proposta 

também pelas professoras, a fim de que a autorização para a pesquisa fosse, como 

disse, de “cunho democrático”. A própria direção propôs que eu agendasse interações 

com as professoras, de modo a verificar a sua aceitação ou não do meu trabalho 

investigativo. Tais interações serão relatadas quando da consideração e referência aos 

sujeitos da pesquisa. 

Neste processo inicial de entrada na escola, pude perceber a cumplicidade, a 

confiança, a afetividade e o profissionalismo presentes na postura da direção, 

certamente frutos da nossa convivência profissional anterior. Sem dúvida, a 

manifestação de acolhimento foi uma representação de que ‘as portas ainda estavam 

abertas’... para a minha ação investigativa. 

 
Portas abertas: algumas considerações 
 

Segundo Bogdan e Biklen (1999, pp.116-117), o consentimento para o 

pesquisador realizar a pesquisa de campo passa, inicialmente, pela figura do(a) 

diretor(a) ou do(a) coordenador(a) pedagógico(a), como forma de ‘consentimento 

superior’. Mas, certamente, estes só poderão auxiliar a entrada do pesquisador na 
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escola se os professores implicados estiverem dispostos a participar da/aceitar a 

pesquisa e a presença do(a) pesquisador(a). Aprendi com os autores referidos que a 

obtenção da autorização para realizar o estudo envolve mais do que uma “benção 

oficial”, uma vez que implica em “desbravar o caminho” para uma relação interativa 

sólida que precisa ser estabelecida com aqueles com quem o(a) pesquisador(a) irá 

passar grande parte do tempo e, por isso, é imprescindível que o(a) aceitem como 

pessoa e aceitem também aquilo que se pretende fazer. 

 
 
Definição dos meus sujeitos da pesquisa: critérios norteadores 
 
 Para definição dos meus sujeitos da pesquisa, tomei certos cuidados ao usar 

critérios já considerados para apoiar a seguinte solicitação: que a direção e os pares, 

bem como professores e professoras - do Ensino Fundamental de 1ª à 4ª série - 

indicassem três professores(as) bem-sucedidos(as) em relação à problemática da 

pesquisa inicialmente apresentada. O critério do número de professores – três - a 

serem indicados em cada escola foi definido em vista da intencionalidade em (1) 

configurar tendências de professores bem-sucedidos quer na escola pública, quer na 

escola particular, (2) estabelecer, por sua vez, uma relação paritária (três professores 

em cada escola), de modo a (3) possibilitar a configuração de tendências – de ambas 

as escolas – em níveis de aprofundamento qualitativamente desejáveis. Segundo 

Lüdke16, uma pesquisa de natureza qualitativa deve contemplar uma amostra indicativa 

do tema de investigação, ao contrário de uma amostra representativa em números, 

como se contempla na pesquisa de natureza quantitativa. Assim, a presente pesquisa 

se pautou na escolha de professoras consideradas bem-sucedidas em consonância 

com a problemática de investigação, de modo a ilustrar, igualmente, a temática da 

pesquisa. 

                                                 
16  Em Simpósio sobre Pesquisa com o professor, sobre o professor e do professor, sobre o qual 
apresentou seu trabalho intitulado “Investigando sobre o professor e a pesquisa” – XXI Encontro Nacional 
de Didática e Prática de Ensino, PUC-PR, ago./set.2004. 
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Era uma tarefa complexa, em vista, principalmente, das variadas concepções de 

‘professor bem-sucedido’ que a literatura apresenta e que cada escola constrói, de 

acordo com suas representações e seu contexto específico. 

Pude verificar, através da pesquisa de Cunha17, que a dispersão de escolhas 

observadas entre os estudantes sobre a idéia que fazem de ‘bom professor’ decorre do 

fato de que, sendo valorativa, esta idéia depende do referencial e da experiência do 

sujeito que atribui valor. Assim, para esta autora, quando se fala de bom professor, as 

características e atributos que compõem a idéia de “bom” são frutos do julgamento 

individual do avaliador. Ressalta, também, que a questão valorativa é dimensionada 

socialmente. Nesse sentido, o conceito de bom professor é valorativo, com referência a 

um tempo e a um lugar, como tal é também ideológico, isto é, representa a idéia que 

socialmente é construída sobre o professor. Dessa forma, segundo Cunha (1989, pp. 

155-156), cria-se historicamente um rol de atributos que fazem parte do papel do 

professor, que são assimilados socialmente, sem muita consciência ou atitude reflexiva 

sobre os mesmos. 

O trabalho de Codo (1999), igualmente, se preocupa com o conceito de bom 

professor e lança questionamentos instigadores de reflexão: ...mas quem define o que 

significa ser um bom professor?...quais são os parâmetros para definir o que significa 

ser um bom professor? (Codo e Batista, 1999). Os autores concluem que, de fato, para 

ser “reconhecido” como um bom professor...ele vai se esforçar para realizar sua 

atividade de trabalho na realidade do trabalho na escola, ele desejará ser competente, 

ou seja, ser reconhecido como e sentir-se competente. 

 De forma correlativa as considerações valorativa e contextual de bom professor, 

decidi assumir critérios escolares que a direção e os professores das escolas se 

baseariam para a definição de “professor bem-sucedido” e, conseqüentemente, para a 

definição das professoras como sujeitos desta pesquisa. Isto quer dizer que o critério de 

bom professor, em nível de discussão acadêmica, não foi (im)posto às escolas, em 

razão justamente das diferentes concepções construídas e veiculadas historicamente. 

Isto porque cada escola igualmente constrói representações específicas quer do bom 

                                                 
17 Sobre “O bom professor e sua prática” (1989, pp.53; 64), igualmente na temática e no título de sua 
obra. 
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professor quer de professor bem-sucedido, de acordo com as solicitações e desafios de 

suas realidades multifacetadas e complexas. 

 Consoante estas colocações, supus incluírem-se entre os critérios escolares os 

aspectos vários do docente e de sua prática no cotidiano escolar, tais como: 

(a) alcance dos objetivos de ensino e de aprendizagem, específicos de cada série ou 

nível de escolaridade; 

(b) atuação profissional consoante com a filosofia da escola; 

(c) adaptação às mudanças; 

(d) abertura às inovações pedagógicas num esforço profissional para a efetivação da 

aprendizagem dos alunos; 

(e) disponibilidade para trabalhar em equipe; 

(f) capacidade de lidar com a complexidade inerente à profissão; 

(g) realização de ações diferenciadas em sua prática docente; 

(h) aceitação e credibilidade por parte da comunidade educativa, dentre outros... 

Enfim, a consideração do que diz respeito à qualidade da/na prática/ação 

pedagógica das professoras, de acordo com os critérios privilegiados por cada escola, 

configurando critérios de natureza escolar. 

Reforço que todos esses critérios estavam supostamente relacionados aos 

contornos de uma prática bem-sucedida em nível escolar. Posso dizer, pois, que a 
definição dos critérios de ‘professor bem-sucedido’ ficou exclusivamente sob 
consideração das escolas. Ao apostar nessa proposta, acreditei que o presente 

trabalho já se diferenciava pelo fato de os sujeitos da pesquisa serem definidos pelos 

próprios atores sociais envolvidos nas escolas, com base em critérios decididamente e 

autenticamente escolares. 
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Definindo meus sujeitos da pesquisa na escola pública 
 
 Diante de uma proposta desta natureza, a direção da escola pública pronunciou-

se, dizendo-se incomodada e receosa com a possibilidade de que tais indicações 

provocassem resistência à participação e constrangimento entre o corpo docente. 

Propôs, então, que eu assistisse às aulas de todas as professoras, para que eu mesma 

optasse por aquelas que fossem por mim consideradas bem-sucedidas. Contudo, eu 

não me sentia munida dos “critérios escolares”, por mim considerados necessários, 

para fazer escolhas mais próximas da realidade, uma vez que desconhecia o contexto 

escolar em questão. 

 Para tentar superar tal impasse, a direção sugeriu que eu apresentasse a minha 

proposta de pesquisa a todas as professoras do Ensino Fundamental - de 1ª à 4ª série 

– em um dos horários reservados para as reuniões pedagógicas, a fim de que eu 

propusesse a participação voluntária das professoras e fizesse da pesquisa uma 

atividade, a seu ver, “de caráter democrático”. Desta outra forma, o critério para a 

definição dos sujeitos da pesquisa seria estabelecido pelos próprios sujeitos da 

pesquisa, contemplando - de forma especial e talvez inédita - suas vontades, desejos, 

crenças, valores, representações e disponibilidade para a pesquisa. Para mim, 

enquanto pesquisadora, estava lançado um grande desafio... 

 Agendada a data para a tentativa de definição das professoras como sujeitos de 

minha pesquisa, concentrei-me na preparação de um roteiro de apresentação18, de 

modo a expressar clareza e concisão frente ao corpo docente da escola. Fiz uma breve 

apresentação pessoal, explicitei as minhas intenções em relação às professoras e lhes 

propus participação voluntária na pesquisa. 

 Não obtive, no entanto, nenhuma adesão de imediato. Uma das professoras 

indagou se eu traria algum retorno ou alguma contribuição para a escola, visto que, 

pela sua experiência, as alunas estagiárias do curso de graduação em Pedagogia, por 

exemplo, apenas coletavam dados, sem se comprometerem a dar nenhum tipo de 

contribuição efetiva à escola. Este sentimento de insatisfação ficou bem claro na sua 

                                                 
18 Cf. no Anexo 1 do presente trabalho. 
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fala, quando disse: “- Eu não me importo que venham aqui, assistam as minhas aulas, 

mas as alunas da Pedagogia anotam várias coisas e eu nem sei o que acabam fazendo 

com isso”. Sua fala certamente confirma o quanto é importante trabalhar em parceria, 

estabelecendo vínculos entre pesquisador-e-sujeitos da pesquisa, fomentando uma 

relação de profissionais, atentando para a conduta ética na pesquisa, expressando 

compromissos e assumindo princípios fundamentais da pesquisa e da educação, 

estabelecendo uma relação mútua de ajuda, enfim, reconhecendo a importância da 

pesquisa educacional para o cotidiano escolar ao tempo em que se reconhece o 

trabalho profissional dos que estão na escola. 

 Ao buscar estabelecer o compromisso – mínimo! - de disponibilizar uma versão 

da minha dissertação de mestrado para a biblioteca da escola, a professora que havia 

me questionado aderiu imediatamente à proposta da pesquisa. Ato contínuo, outras 

duas professoras concordaram em participar, definindo-se, desta forma, os meus 

sujeitos de pesquisa na escola pública. 

 
Definindo meus sujeitos da pesquisa na escola particular 
 
 De forma semelhante, na escola particular, a direção considerou alguns aspectos 

da minha proposta quanto à indicação das professoras bem-sucedidas, porém 

igualmente mostrou-se receosa em gerar um clima de mal estar e constrangimento 

entre elas. Para a direção, caso houvesse mais de ‘três professoras indicadas’, seria 

constrangedora a manutenção da escolha daquele número por mim, uma vez que tal 

decisão implicaria necessariamente a dimensão subjetiva/afetiva das partes, 

considerando-se que praticamente todas haviam sido minhas colegas ou parceiras de 

trabalho. A direção sugeriu, então, um novo critério para a escolha dos sujeitos da 

pesquisa. Nas suas palavras, “mudamos as regras do jogo”. A minha proposta inicial, 

mais uma vez, precisou ser adequada à realidade da escola, evidenciando que o 

trabalho de campo demanda disponibilidade à mudança, dada à imprevisibilidade das 

interações com os atores sociais. Entretanto, neste caso, o critério de escolha passaria 

a ser definido pela própria direção - sem a consideração das professoras - ao passo 

que a adesão à pesquisa seria decidida, ao nível individual, por cada uma das 
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professoras indicadas. Os critérios escolares privilegiados pela direção são os 

seguintes: (1) o tempo de casa e (2) o tempo de atuação na mesma série do Ensino 

Fundamental de 1ª à 4ª série, além das (3) ações das professoras consideradas bem-

sucedidas pela direção pedagógica da escola, passíveis e merecedoras de 

rememoração ao longo da experiência docente das professoras indicadas. Ao enunciar 

que havia mudado as regras do jogo, a direção dessa escola deu passos qualitativos 

em direção aos critérios essencialmente escolares, não obstante o fato de que a 

definição das professoras tenha sido feita, inicialmente, em nível individual; ao contrário 

do que ocorreu na escola pública. 

 Feitas as indicações das três professoras consideradas bem-sucedidas com a 

ajuda da direção da escola, foram agendados os encontros de cada uma com a direção 

e comigo, a fim de que eu pudesse explicitar as intenções da pesquisa e verificar a 

adesão ou rejeição da proposta por parte de cada uma delas. Fiquei receosa de que as 

professoras se sentissem “obrigadas” a aceitar minha proposta, uma vez que já nos 

conhecíamos e, assim, os fatores afetivos poderiam – inevitavelmente - pesar na 

tomada de decisão de cada uma delas. Diferentemente do que eu imaginava, a adesão 

das três professoras vieram acompanhadas de expressões de profissionalismo, de 

disponibilidade, de confiança mútua e de apoio pedagógico. Os sujeitos de minha 

pesquisa nesta escola estavam, portanto, objetiva e subjetivamente definidos19. 

 
 
Sobre os critérios utilizados para a qualificação do professor bem-sucedido 

 

De modo especial, posso afirmar que os critérios considerados foram sendo 

definidos conforme a configuração de processos pedagógicos no dinamismo de sua 

ocorrência, como se evidencia e parece próprio à presente pesquisa de natureza 

processual. 

                                                 
19 Assim, foi apresentada a carta de recomendação à direção da escola, oficializando a autorização para 
a realização do trabalho de pesquisa. Tal procedimento foi garantido igualmente na escola pública. 



 50

 Os critérios utilizados por ambas as escolas vieram ao encontro da minha 

compreensão de um processo de pesquisa cuja finalidade seja convergente às 

expectativas dos pesquisadores e dos sujeitos da pesquisa, interagindo num trabalho 

de parceria profissional. A definição dos critérios escolares, por parte dos atores sociais 

das respectivas escolas atendeu ao meu desejo de realizar uma pesquisa narrativa 

com os professores, dando voz aos sujeitos participantes da pesquisa. 

 Os critérios utilizados na definição das professoras consideradas bem-sucedidas 

se pautaram em indícios da prática docente no cotidiano escolar, configurando critérios 

escolares específicos da realidade de cada escola. Sob este último aspecto, o critério 

considerado na escola pública foi o da participação voluntária por parte das 

professoras, configurando-se como “critério democrático” na definição dos sujeitos da 

pesquisa. Demo (2002) nos remete a uma definição que considero pertinente quanto ao 

critério utilizado nessa escola, segundo a qual a pesquisa pode ser o diálogo inteligente 

com a realidade, tomando-a como processo e atitude, e como integrante do cotidiano. 

Para este autor, é assim que se acaba por motivar o surgimento de alternativas sociais 

mais aceitáveis, dentre elas, o da pesquisa como diálogo. 

Sob outra perspectiva, a escola particular considerou como critérios para a 

definição das professoras aqueles ditos escolares, com base em indícios da prática 

docente no/do seu cotidiano escolar. Dessa maneira, quando a direção pedagógica 

enuncia (1) o tempo de casa, está privilegiando as professoras que trabalham há mais 

tempo na instituição escolar, uma vez que pressupõe que o tempo (maior) de 

experiência em sala de aula possibilita ao professor uma prática bem-sucedida. Da 

mesma forma, quando aponta como importante (2) o tempo de atuação na mesma série 

do Ensino Fundamental de 1ª à 4ª série, a direção está considerando que o professor 

que atua há mais tempo, numa mesma série, tem maiores condições de antecipar as 

dificuldades e os desafios de ensino e de aprendizagem específicos de dada faixa 

etária ou dado nível escolar, sendo, assim, capaz de enfrentar tais especificidades da 

série com maiores possibilidades de ações pedagógicas bem-sucedidas. Por fim, ao 

considerar como critério relevante também as (3) ações consideradas bem-sucedidas, 

passíveis e merecedoras de rememoração ao longo da experiência docente das 

professoras indicadas, a direção escolar evidencia que realiza uma avaliação periódica 
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de seu corpo docente, reconhecendo o valor – para a escola - das práticas 

diferenciadas de suas professoras. Outras inferências ou interpretações sobre os 

critérios apontados seriam possíveis, contudo os três critérios por mim explicitados 

foram apresentados como sendo indicativos de sucesso pela direção pedagógica. 

Além desses critérios escolares, posso me valer igualmente das manifestações 

das professoras nas entrevistas, dos relatos e das observações de suas aulas, bem 

como das minhas notas de campo, os quais – imbricados quando das análises – 

possibilitarão a emergência de outros critérios que qualifiquem as professoras sujeitos 

da pesquisa como sendo, decididamente, professoras bem-sucedidas. 

 
 
Caracterização dos sujeitos da pesquisa 
 
 Uma vez definidos os sujeitos e os locais da pesquisa, chega o momento da sua 

nomeação e da sua caracterização. 

 Desde o início, eu fazia exercícios metafóricos, optando por utilizar nomes de 

flores como pseudônimos para as professoras que viessem a ser meus sujeitos de 

pesquisa. Curiosamente, encontrei em Stenhouse (1993, p.47) um trecho que ilustra em 

parte a opção em questão, em que ele expressa, em tônica similar, que o professor é 

como um jardineiro que trata de forma diferente as distintas plantas...(Tradução minha). 

Nessa mesma direção, para buscar ainda fundar minha tendência nominativa, 

invoco Gadotti (2003) quando diz que todas as nossas escolas podem transformar-se 

em jardins e seus professores-alunos, educadores-educandos, em jardineiros. Afirma 

que a idéia de jardim nos ensina ideais democráticos, tais como: conexão, escolha, 

responsabilidade, decisão, iniciativa, igualdade, biodiversidade, cores, classes, 

etnicidade e gênero. Explica, então, em termos de maior amplitude de significação, que 

o universo está dentro de nós e muito próximo de nós, ao contrário do que geralmente 

imaginamos. Assim, faz analogia ao jardim considerando um pequeno jardim como um 

microcosmo de todo o mundo natural, porque nele encontramos formas de vida, 

recursos de vida, processos de vida. Tais enfoques ou ênfases do autor me levaram a, 
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metaforicamente, considerar as professoras participantes da minha pesquisa como 

flores em potencial de transformação das nossas escolas em jardins, dado o cultivo 

permanente do crescimento e da beleza cognitiva das crianças/dos alunos frente aos 

desafios deste nosso século XXI. 

 Faço uso, pois, dessas analogias para nomear e designar as escolas pública e 

particular integrantes desta pesquisa, respectivamente, como ‘Jardim Público’ e 

‘Jardim Particular’. 

 Aqui importa considerar para caracterizar, finalmente, as escolas e as 

professoras participantes desta pesquisa, os seguintes aspectos e atributos: 

 
Escola Jardim Público20

 
TABELA A: Caracterização da Escola Jardim Público 
• Ciclo 1: 1ª à 4ª série 

Nº de classes Série Faixa etária 
4 1ª 7 anos completos ou  

a completar 
4 2ª 8 anos completos ou  

a completar 
4 3ª 9 anos completos ou  

a completar 
4* 4ª 10 anos completos ou  

a completar 
*dentre as 4 classes, uma é de aceleração (crianças com mais de 12 anos) 
 

A escola se localiza em um bairro da Zona Sul de São Paulo (capital) e está 

vinculada à Diretoria de Ensino Centro Sul. Funciona em dois turnos, assim: a) manhã: 

das 7h às 12h; b) tarde: das 13h às 18h. 

A escola Jardim Público possui um total de 16 classes, estando em funcionamento 

8 classes no período da manhã e 7 no período da tarde. Além destas, o espaço físico 

da escola inclui as seguintes áreas: pátio; quadra coberta; brinquedoteca; biblioteca 

com sala de leitura; sala de educação artística; laboratório e sala de vídeo. Encontra-se, 

com local já definido, em construção, uma sala de informática pedagógica. Há, ainda, 

                                                 
20 Dados coletados em 02 de setembro de 2003. 
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uma sala específica de reunião de professores (HTPC), a sala de professores, a 

secretaria da escola, a cozinha e a cantina. 

A escola atende a 450 alunos. O seu corpo docente é formado por professoras 

polivalentes (16), professores especialistas de Educação Física (2) e de Educação 

Artística (2). Ademais, o corpo administrativo da escola é constituído pela direção da 

escola, pelo/a professor/a coordenador/a (polivalente) e pelos funcionários 

administrativos e de apoio, que inclui merendeira e servente, totalizando cinco 

funcionários. 

Há na escola, em plena atuação, a Associação de Pais e Mestres (APM) e o 

Conselho de Escola (CE). 

 
 
Escola Jardim Particular21

 
TABELA B: Caracterização da escola Jardim Particular 

• Níveis de escolarização: 
Nº de classes Série Faixa etária 

1 Maternal# 3 anos (a partir de 31/12) 
7 Educação Infantil* 4 a 6 anos 

15 Educação Fundamental 
(1ª à 4ª série) 

7 a 10 anos completos ou 
a completar 

15 Educação Fundamental 
(5ª à 8ª série) 

11 a 14 anos completos 
ou a completar 

4 Ensino Médio 15 a 17 anos 
# nº de alunos: 11    
* Maternal + Educação Infantil: 122 alunos 

 
A escola se localiza em um bairro da Zona Sul de São Paulo (capital) e está 

vinculada à Diretoria de Ensino Centro-Oeste. A escola funciona em vários turnos, quais 

sejam: 1. Educação Infantil: a) manhã: das 8h às 13h; b) tarde:das 12h15min às 

17h15min; 2. Educação Fundamental (1ª à 4ª série):a) manhã: 7h45min às 12h, b) 

tarde: 12h45min às 17h, c) integral (4ª série): 8h20min às 12h10min (manhã) e 

13h20min às 17h10min (tarde); 3. Educação Fundamental (5ª à 8ª série): a) manhã: 

7h30min às 12h10min, b) tarde: 12h30min às 17h10min; 4. Ensino Médio: a) manhã: 

7h20min às 13h; b) período extra (1 vez por semana): 14h10min às 17h10min. 

                                                 
21 Dados coletados em 02 de dezembro de 2003. 
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A escola Jardim Particular possui um total de 42 classes, estando em 

funcionamento 25 classes no período da manhã e 17 no período da tarde. A escola tem 

seu espaço físico distribuído da seguinte forma: Na Unidade I - Educação Fundamental 

e Ensino Médio: recepção; pátio; quadra coberta; quadra descoberta; laboratório de 

biologia/física/química e biblioteca. Há várias salas específicas, dentre as quais, uma 

sala de audiovisual, o laboratório de informática, salas de aula, sala dos professores, 

sala dos coordenadores, sala de coordenação de estudos do meio, sala da direção 

administrativa, sala da direção pedagógica e até mesmo uma sala do presidente desta 

instituição escolar. Ainda há uma sala de som, uma sala de xerocópias e uma sala de 

material de educação física. Há espaços específicos para a secretaria, cozinha, 

refeitório, sala de materiais, cantina, parque de recreação, tesouraria, enfermaria, sala 

da nutricionista e do(a) assistente administrativo(a), bem como uma sala de 

atendimento médico. Há uma sala de equipamentos (setor de informática) e uma sala 

de reuniões pedagógicas. Há até mesmo uma área de recreação na parte superior do 

prédio (alambrado). Na Unidade II – Educação Infantil, a escola tem espaço físico de 

recepção, secretaria e salas de aula. Tem também a copa, uma área coberta e uma 

área livre. Em seu espaço externo há 37 árvores e um parque de recreação. Além disso, 

há outros espaços de uma sala multi-uso e outra sala de materiais (em montagem). 

A escola atende a 825 alunos. O corpo docente é formado por professoras 

polivalentes (23) que atuam no Maternal, na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental (1ª à 4ª série). Há professores especialistas no primeiro ciclo do 

Ensino Fundamental - 1ª à 4ª série (7) e no segundo ciclo do Ensino Fundamental - 5ª à 

8ª série (24). Há, também, professores do Ensino Médio (13). Ademais, o corpo 

administrativo da escola é constituído pelo presidente da instituição; diretor(a) 

administrativa; diretor(a) pedagógica; professores coordenadores (especialistas), bem 

como de funcionários administrativos e de apoio (de secretaria, recepção, refeitório, 

segurança, enfermaria, biblioteca, informática, etc), totalizando 109 funcionários. 

Há também, em plena atuação na escola, a Associação dos Ex-alunos. 
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TABELA C: Apresentação dos sujeitos da pesquisa de cada escola 
Escola Jardim Público Escola Jardim Particular 

Professora Dália  Professora Jasmim  

Professora Orquídea  Professora Margarida  

Professora Violeta  Professora Rosa  

 
TABELA D: Caracterização dos sujeitos da pesquisa pela formação profissional 

PROFESSORA FORMAÇÃO22 TEMPO DE ATUAÇÃO 

Dália superior completo 14 anos 

Jasmim superior completo 17 anos 

Margarida superior completo 18 anos 

Orquídea superior completo 23 anos 

Rosa superior completo 16 anos 

Violeta 2º grau completo 
(magistério) 

  8 anos 

 
 
Meus instrumentos de coleta de dados 

 
A vida cotidiana é a objetivação dos valores e 
conhecimentos do sujeito dentro de uma circunstância. É 
através dela que se faz concreta a prática pedagógica, no 
caso do professor. É tentar descobrir como ele vive e 
percebe as regras do jogo escolar, que idéias vivencia na 
sua prática e verbaliza no seu discurso e que relações 
estabelece com os alunos e com a sociedade em que vive. 

Maria Isabel da Cunha 

 
 A coleta de dados da presente pesquisa se realizou pelo uso que fiz de alguns 

instrumentos, quais sejam: 

(1) entrevista semi-estruturada ou não-diretiva, isto é, um tipo de entrevista na qual o(a) 

entrevistado(a) manifesta seu ponto de vista sobre as questões propostas, mantendo a 

                                                 
22  Em estudos com professoras, é necessário saber qual sua formação, tempo de magistério, um 
pequeno histórico de seu percurso profissional e o que mais for necessário, conforme os objetivos da 
pesquisa (Szymanski, 2002, p.25). 
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possibilidade de interação, prevalecendo uma atmosfera de influência recíproca entre o 

pesquisador que pergunta e o sujeito que responde; 

(2) relato oral, distinguindo-o no sentido de Elbaz23 como ‘um dispositivo metodológico’, 

mas também como uma ‘metodologia em si’ para articular a narrativa com estudos de 

Educação; 

(3) observação de aulas e em aulas, com o propósito de prevenir obtendo dados úteis 

para alguma relação que se fizesse necessário compreender e esclarecer quando da 

análise dos dados; 

(4) notas de campo, como recurso necessário para explicitar relações implícitas no e do 

cotidiano escolar. 

Neste sentido, tive o propósito de coletar dados descritivos, ou seja, que 

envolvessem descrições de pessoas, de acontecimentos, de situações, desde as 

transcrições de entrevistas e de citações para subsidiar uma afirmação ou esclarecer 

um ponto de vista. Busquei estar atenta a aspectos triviais para e na coleta de dados 

considerando, como diz Gamboa (2002, p.78), que os métodos não são neutros, já que 

carregam implicações e pressupostos que condicionam seu uso, conduzindo a 

determinados resultados. 

Levando em conta a orientação destes pesquisadores, assumi que as abordagens 

de pesquisa, por mim adotadas, têm relação com uma série de opções paradigmáticas 

e científicas que eu, como pesquisadora, consciente ou inconscientemente, escolhi e 

apliquei, e que me remetem, por sua vez, a concepções diferenciadas de homem, de 

educação, de sociedade, em minha visão de mundo que também se diferencia. 

 
Sobre a entrevista24

 
Planejei as entrevistas com o objetivo de obter, através das perguntas dirigidas às 

professoras, dados e informações para posterior análise, buscando elucidar a temática 
                                                 
23Para Elbaz (1983; 1988, apud Aragão, 2003) uma questão importante se refere ao relato, ao passo que 
articula a narrativa com inúmeros estudos de Educação, os quais apresentam ou transmitem os seus 
dados em forma de relatos. 
24 Além dos autores citados neste sub-item, que me auxiliaram no planejamento e na realização das 
entrevistas, igualmente utilizei as contribuições do texto “Entrevista reflexiva: um olhar psicológico sobre a 
entrevista em pesquisa” (vide nas referências bibliográficas). 
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e a problemática posta na pesquisa. De acordo com Szymanski (2002, p.29), pude, 

como pesquisadora iniciante, ter, já preparadas, várias versões das questões 

desencadeadoras, para que não mudasse sua formulação essencial, referente ao 

fenômeno que eu desejava estudar, no caso do sujeito entrevistado(a) solicitar 

esclarecimentos ou introduzir elementos que pudessem criar oportunidades de 

digressões arriscadas. Elaborei, pois, duas ou três versões das questões 

desencadeadoras da entrevista, partindo do pressuposto de que o meu jargão 

acadêmico poderia ser inadequado ao contexto escolar. Assim, busquei adotar um tipo 

de vocabulário de cunho supostamente pedagógico, mais familiar e próximo à prática 

pedagógica do professor em sala de aula. Desse modo, realizei entrevistas semi-

estruturadas que se desenrolaram a partir e em função de um esquema básico, porém 

não aplicado rigidamente, permitindo que, como entrevistadora, eu fizesse adaptações 

necessárias no momento mesmo de sua aplicação. 

Sendo assim, prescindi de categorias de análise previamente estabelecidas para a 

entrada em campo, mas não deixei de considerar pontos relevantes no que se refere 

aos dados a serem coletados, já que diferentes pesquisadores podem construir 

diferentes categorias a partir do mesmo conjunto de dados, pois essa construção 

depende da experiência pessoal, das teorias do seu conhecimento e das suas crenças 

e valores (Szymanski, 2002, pp.23; 75). 

Em vista do uso da entrevista como instrumento de coleta de dados, parece 

oportuno trazer algumas considerações de Cunha (1998, p.45) que considero 

sobremaneira relevantes para suportar as posições e posturas por mim assumidas, 

quais sejam: 

...É fundamental lembrar que numa provocadora entrevista não diretiva disposta 
a re-construir histórias, fatalmente haverá a interferência de quem ouve, 
especialmente na re-interpretação de significados, o que mostra que uma 
narrativa acaba sempre sendo um processo cultural, pois tanto depende de quem 
a produz como depende de para quem ela se destina. De alguma forma a 
investigação que usa narrativas pressupõe um processo coletivo de mútua 
explicação, em que a vivência do investigador se imbrica na do investigado. 

 
A entrevista, como instrumento de coleta de dados, foi realizada com as seis 

professoras, meus sujeitos da pesquisa, em ambas as escolas. Os momentos de 



 58

interação com as professoras se desencadearam conforme o horário disponível de 

cada uma delas, sendo por mim estipulado que não utilizaria o horário de 

recreio/descanso, a fim de não sobrecarregá-las ainda mais no seu dia-a-dia escolar. 

Dessa maneira, realizei as entrevistas com todas as professoras nos horários em que 

seus alunos estavam sob a responsabilidade de um professor(a) especialista, no 

exercício de atividades como Educação Artística, Língua Estrangeira (inglês), Educação 

Física, dentre outros momentos disponíveis. O tempo de entrevista variou entre trinta a 

cinqüenta minutos e cada uma delas foi realizada em um único momento, sem 

interrupção. Duas entrevistas foram retomadas em momento posterior, já que o primeiro 

momento mostrou-se insuficiente para sua plena realização. 

Nas interações que desenvolvi com as professoras, durante as entrevistas, a 

questão da imbricação das nossas vivências assumiu uma tônica intersubjetiva, em 

virtude do clima de cumplicidade, das interferências descritivas de ambas as partes, da 

evocação de exemplos vários da experiência profissional; desdobrando o tempo inicial 

previsto para a entrevista em interações posteriores. Mais especificamente com relação 

às professoras da escola Jardim Particular, as interações se desenvolveram sem 

problemas de estranhamento, uma vez que os vínculos de confiança e profissionalismo 

já haviam sido construídos ao longo dos anos de convivência profissional anterior. Vale 

ressaltar que as nossas vivências, minha como pesquisadora, de um lado, e delas 

como profissionais do trabalho docente, de outro, convergiram com freqüência para 

lembranças e acontecimentos partilhados enquanto atores sociais inseridos na 

compreensão da organização escolar. De fato, trabalhar com narrativas em pesquisa é 

partir para a desconstrução/construção das próprias experiências, tanto do pesquisador 

como dos próprios sujeitos da pesquisa. Exige - como ressalta Cunha (1998, p.39) - 

que a relação dialógica se instale criando uma cumplicidade de dupla descoberta. Ao 

mesmo tempo em que se descobre o outro, os fenômenos revelam-se em nós. 

Em ambas as escolas, as entrevistas por mim realizadas com as professoras 

foram gravadas em áudio, para que os dados obtidos pudessem ser criteriosamente 

transcritos na forma de relatos organizados em função da temática das questões 

deflagradoras. 
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Sobre o relato oral 
 
O teor do relato oral25 que solicitei às professoras teve como fonte de inspiração 

uma proposta apresentada em uma revista de divulgação de reportagens escolares26, 

que se constituiu num dos critérios de seleção para o concurso “Professor Nota 10”. 

Assim, a proposta para o relato oral por parte das professoras consistia em narrar uma 

ação pedagógica bem-sucedida em sala de aula, tendo clareza de seu papel como 

professor 27 . Ao centrar o olhar sobre a problemática desta pesquisa, a proposta 

mostrou-se pertinente como instrumento de coleta de dados sobre a representação das 

práticas bem-sucedidas de professores(as). 

 O relato feito oralmente pelas seis professoras de ambas as escolas, foi gravado 

em áudio. Não houve necessidade de introduzir interrupções de minha parte no 

decorrer do conto de cada professora, salvo por solicitações de esclarecimentos da 

parte delas próprias. Contudo, o trabalho com os relatos ou as narrativas na pesquisa é 

profundamente formativo e tem feito a pesquisa, do tipo qualitativa, ser uma alternativa 

também para formação de professores, posto que, ao mesmo tempo que o sujeito 

organiza suas idéias para o relato – quer escrito, quer oral – ele reconstrói sua 

experiência de forma reflexiva e, portanto, acaba fazendo uma auto-análise que lhe cria 

novas bases de compreensão de sua própria prática (Cunha, 1998, p.39). 

Esta autora nos alerta que pode haver diferença entre viver um fato e falar sobre 

ele - quando este é relatado – no momento da análise do cotidiano. Em outros termos, 

Cunha (1989, p.38) nos adverte que o professor pode teorizar sobre formas mais 

recomendáveis de estabelecer relações com seus alunos e, na prática, vivenciar 

situações em que reaja de modo diferente do manifestado teoricamente. Ou, então, 

pode contar uma experiência vivida, acrescentando ou subtraindo alguma informação. 

                                                 
25Parece que os relatos têm um importante papel a desempenhar na compreensão do currículo, das 
práticas docentes, dos processos de aprendizagem, da resolução racional de questões educativas e da 
prática de um ensino que seja rica e sutil (McEwan & Egan, 1998, p.18- Tradução minha). 
26PRÊMIO VICTOR CIVITA. NOVA ESCOLA - A revista do professor: Memória não é decoreba. São 
Paulo, ano XVIII, n.163, jun./jul.2003, pp.32-33. 
27 As perguntas feitas às professoras para a organização das idéias relatadas sobre a prática bem-
sucedida foram extraídas do roteiro das etapas que precisam ser relatadas na redação do trabalho para a 
inscrição e participação do concurso Prêmio Victor Civita – Professor Nota 10 (Revista Nova Escola, 
junho/julho 2003 - cf. em Anexo). 
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Em suma, é o filtro, consciente ou não, que o relato carrega em função do sujeito que o 

faz. 

Sobre a observação de aula 
 

Segundo Schön (1995, p.90), não é suficiente perguntar aos professores o que 

fazem, porque entre as ações e as palavras há por vezes grandes divergências. Temos 

de chegar ao que os professores fazem através da observação direta e registrada que 

permita uma descrição detalhada do comportamento e uma reconstrução das 

intenções, estratégias e pressupostos. A confrontação com dados diretamente 

observados produz muitas vezes um choque educacional, à medida que os professores 

vão descobrindo que atuam segundo teorias de ação diferentes daquelas que 

professam. 

Em decorrência disso, considera-se a observação do professor em aulas, com o 

fim de verificar quaisquer indícios que confirmem ou ultrapassem a versão discursiva do 

relato. Inicialmente, me senti incomodada em adotar a observação das professoras nas 

suas aulas para a coleta de novos/outros dados, posto que já assumi a função docente 

em sala de aula e tenho a clareza que me leva a reiterar o que Hargreaves (1994, 

pp.170-171) diz, a saber: 

...Há um medo de não se estar à altura, de haver alguém que pense que não 
está a fazer um bom trabalho. Os professores são profissionais muito duros 
para consigo próprios. Não queremos ninguém na nossa sala de aula a ver-nos 
ensinar, pois poderíamos estar a fazer algo de errado, poderíamos estar a fazer 
algo que não deveríamos. A questão é que fomos programados para acreditar 
que existem maneiras corretas de fazer as coisas e não queremos que ninguém 
descubra o que acontece na sala de aula. Embora estejamos a fazer um bom 
trabalho, mesmo assim hesitamos em deixar que alguém entre para nos 
observar. 

 
Tal culto ao individualismo, como assinala Hargreaves (1994, p.188), tem 

“infectado profundamente” a cultura ocupacional dos professores. Estes profissionais 

“guardam ciosamente a sua autonomia”. Como disse, não gostam de ser observados, e 

ainda menos avaliados, porque receiam as críticas que podem acompanhar tal 

avaliação. Autonomia - nesse caso individual - para este autor é a palavra delicada que 
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tem sido utilizada para mascarar a apreensão dos professores relativamente à sua 

avaliação e para servir de justificativa à exclusão de observadores. 

Por outro ângulo, Hargreaves (1994, p.190) faz um discurso com vistas a 

compreender o “lado dos professores”, em relação à opção e ao desejo destes em 

permanecer em isolamento, quando diz: 

 
...É possível que o tipo de personalidades que são atraídas pelo ensino se 
sintam mais confortáveis na companhia de crianças do que na companhia de 
outros adultos. Estas heresias também devem ser admitidas. É igualmente 
possível que a desconfiança e os comportamentos defensivos, bem como o 
medo de ser-se observado e avaliado, sejam de fato aquilo que move 
primordialmente a maior parte dos professores em direção à segurança 
imaginada das suas salas de aula. 

 
Acredito que, ao considerarmos tais aspectos relacionados a este tipo de coleta, 

nos munimos de maiores possibilidades de aceitação por parte dos sujeitos da 

pesquisa, uma vez que – como pesquisadores da Educação - evitaremos cair nos 

discursos estereotipados, preconceituosos e fatalistas que concebem o individualismo 

da profissão como aspecto determinante e negativo da resistência dos professores à 

observação de suas aulas. 

As minhas observações de aulas - quer na escola Jardim Público quer na escola 

Jardim Particular - foram autorizadas sem obstáculos por todas as professoras 

integrantes da pesquisa, através de freqüentes manifestações verbais de 

profissionalismo, tranqüilidade, segurança e confiança no meu papel enquanto 

pesquisadora. Entretanto, durante as observações, pude perceber que as professoras 

da escola Jardim Público se sentiram incomodadas, ao tomarem consciência de que de 

alguma forma estavam sendo avaliadas, como apontou Hargreaves (já citado), e 

certamente se sentiram também afetadas em sua “autonomia individual”, tomada 

justamente como forma de defesa “às invasões” do e no espaço das suas salas de 

aula. Apesar do contínuo esforço de discrição e profissionalismo exercitados em minha 

postura como pesquisadora, também num esforço contínuo de distanciamento, 

algumas/alguns atitudes/falas/gestos destas professoras manifestavam certa 
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necessidade de auto-afirmação de que suas práticas de ensino eram mesmo 

merecedoras de aprovação. 

Por outro lado, contrariamente às minhas expectativas e suposições, na escola 

Jardim Particular as observações foram realizadas sem esta percepção de desconforto, 

já que as professoras estavam de certa forma familiarizadas comigo. Além disso, 

sabiam que eu tinha conhecimento do seu contexto institucional como ponto de 

referência para a observação e compreensão das suas práticas pedagógicas 

propriamente ditas. 

Como já foi observado, um dos aspectos positivos da investigação qualitativa é a 

sua capacidade de identificar aspectos inesperados e esclarecer fenômenos estranhos; 

contrária à visão de mundo das escolas realista e empirista, que nos leva a considerar a 

observação como uma atividade de leitura, de organização e análise de dados, 

buscando, de alguma forma, eliminar do observador seus preconceitos, suas 

necessidades e sua excessiva postura de subjetividade. Isto tudo, no entanto, sem 

chegar a um outro tipo de exagero assinalado por Moretto (1999, p.76) de que se venha 

a ter um observador capaz de ler o grande livro da natureza com uma observação 

“neutra”. Seus conhecimentos seriam o reflexo da realidade, objetivos e verdadeiros. 

Dessa forma, o autor se refere ao rigor do método científico, que não segue o 

procedimento relativo à maneira de “fazer ciência” conforme a abordagem qualitativa. 

Aqui vale a referência e a narrativa de um fato ocorrido numa das observações em 

aula da Professora Jasmim, na escola Jardim Particular. Por essa consideração, posso 

checar a afirmação anterior de Moretto, segundo a qual o método científico rigoroso- 

“neutro”-objetivo não corresponde apenas ao procedimento relativo à maneira de fazer 

ciência ‘objetiva’, mas também, por suposto, em termos subjetivos. A questão da 

objetividade, do distanciamento entre pesquisador e objeto da pesquisa, bem como de 

outros aspectos que geralmente são tomados para “conferir cientificidade” ao trabalho 

de investigação, foram por mim levados em consideração nos momentos de 

observação dos sujeitos da pesquisa. 

Vale destacar que a classe da Professora Jasmim, da 4ª série, se constituía de 

aproximadamente 50% das crianças que haviam sido meus alunos no ano anterior, isto 
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é, na 3ª série do Ensino Fundamental. Assim sendo, parecia inevitável que eu sentisse 

uma certa ansiedade, emoção, afetividade, entre outros sentimentos, quando 

observava as aulas com meus ex-alunos presentes. Sentia saudade deles e me 

flagrava tendo expectativas quanto à receptividade positiva – ou não – por parte deles. 

A emergência de lembranças da minha história interativa quando do exercício de minha 

função docente com a participação de muitos dos alunos daquela classe se misturava 

com uma sensação contraditória de ‘euforismo’, por um lado, e de (necessidade de) 

racionalismo, por outro. Alguns episódios são, a meu ver, de cunho altamente formativo, 

como podemos ver a seguir. 

Assumindo minha função de pesquisadora, encontrava-me a observar uma aula 

na classe da Professora Jasmim. Sentei-me num lugar da classe que me possibilitava a 

visualização de todos os alunos, em especial dos meus ex-alunos que lá estavam. Após 

cinqüenta minutos de “impessoalidade” pela postura supostamente científica que eu 

assumira, dois dos meus ex-alunos se levantaram de suas carteiras e dirigindo-se 

diretamente a mim, indagaram: “- Professora, você não se lembra de nós?!” Este apelo 

por parte dos alunos foi um “balde de água fria” e cheguei a sentir culpa por ter causado 

tamanho estranhamento em sujeitos que vivenciaram comigo relações tão estreitas, tão 

profundas, tão humanas, tão subjetivas, simplesmente porque, naquele contexto “eu 

desejava ser científica” e, ortodoxamente, “portar-me como cientista em observação”, 

isenta e alienada. Nunca me esquecerei dos seus rostos decepcionados e 

inconformados e, principalmente, das posturas coerentes por eles apresentadas diante 

daquela realidade em nada transformada, mas, certamente, distorcida pelo exagero do 

critério atitudinal cientificista que eu adotara. Contudo, graças à emergência desses 

termos subjetivos característicos da investigação qualitativa, que assumo, pude 

igualmente me valer de aspectos subjetivos na tentativa de contornar tamanho 

distanciamento, acolhendo meus dois ex-alunos com um forte abraço compartilhado. 

Acredito que este episódio serviu como uma grande lição de vivência na atividade 

de pesquisa, uma vez que não tive conhecimento de qualquer metodologia do trabalho 

de campo que indicasse caminhos de superação de tais manifestações e sentimentos. 

Pude superar parte desta experiência, seguindo a orientação para reflexão de Santos 

Filho e Gamboa (2002, p.42), quando estes autores enfatizam que as crenças e os 
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valores das pessoas determinam o que se pode considerar como fatos que, por 

natureza, estão intimamente imbricados com valores, e estes, sem dúvida, devem ser 

considerados como parte integrante de todo o processo de pesquisa. Desta crença, 

advém a impossibilidade de se adotar uma postura distante do processo de 

compreensão da ação humana. Assim, aprendi e vivi algumas razões porque se deve 

abandonar a ficção da neutralidade e assumir valores próprios e pessoais na pesquisa 

como fatores positivos e desejáveis ao invés de negativos e indesejáveis28. 

Senti-me, pois, autorizada a desenvolver um trabalho de “cunho científico”, apesar 

do ambiente propício ao resgate de antigos vínculos afetivos nas relações entre 

pesquisadora e seus/meus sujeitos da pesquisa. 

Para Moretto (1999, pp.79-81), a observação - na perspectiva construtivista - tem 

o sentido de uma experiência perceptiva que corresponde à recepção das sensações 

percebidas pelos sentidos e ao desencadeamento de reações ligadas às experiências 

vividas. Nas suas próprias palavras: 

 
...Quando o sujeito observa, ele faz comparações entre experiências; as já 
vividas e cuja representação construída constitui suas estruturas cognitivas 
(seus conhecimentos), com a experiência que ele faz no momento (...). É neste 
sentido que entendemos a expressão “experiência reflexiva”: uma experiência 
que o sujeito realiza, sempre tomando consciência de sua atividade como 
construtor de conhecimentos. 

 

À luz desta concepção de ‘experiência reflexiva’, há alguns aspectos importantes 

relativos à observação que valem ser destacados: não é uma informação que parte do 

objeto e chega ao sujeito, mas é uma ação do sujeito que encontra uma resposta no 

mundo dos objetos observados e permite jogar com suas experiências. Nestas 

circunstâncias, é preciso reconhecer que o pesquisador não é um sujeito individual em 

si mesmo, mas é também um sujeito histórico e social, fruto de suas experiências 

vividas. Portanto, assumo o que Moretto afirma quando diz que é preciso reconhecer e 

                                                 
28 Por outro ângulo, em nível acadêmico, minhas inquietações e angústias em relação ao tão enunciado e 
proclamado “rigor científico” foram, algumas vezes, objeto de discussão e interação com minha 
orientadora, a qual buscava contribuir para que eu entendesse as relações científicas na pesquisa, 
fazendo-me compreender a idéia de que o meu olhar de pesquisadora já estava inevitavelmente 
modificado pelas minhas construções epistemológicas – pelos meus óculos conceituais atuais - em 
comparação à tão próxima, e supostamente ainda não assumida em termos diferenciados por mim, 
‘condição de professora’. 
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admitir que a ciência também é uma atividade social, feita por e com atores sociais. Por 

isso, quando falamos do pesquisador-observador não falamos somente de um sujeito 

individual que observa, mas de um sujeito epistêmico, de tal modo que é no seio da 

comunidade científica – dentro de um movimento de conflito e de consenso – que a 

observação toma forma e é realizada. 

 Em vista desta consideração, acho oportuno explicitar alguns critérios que, a 

priori, nortearam minhas observações de aulas, sem, contudo, ter em mãos um roteiro 

de observação previamente definido quando da minha inserção nas salas de aulas. Isto 

porque, como já apontei, a observação de aula foi um espaço a que recorri 

posteriormente, para atender à minha curiosidade de pesquisadora e como recurso 

complementar para eventuais compreensões acerca dos dados. De modo especial, na 

observação das aulas das Professoras sujeitos da pesquisa, considerei alguns 

aspectos investigativos presentes em suas práticas docentes, dentre os quais:  

(a) verificar que tipos de critérios o professor utiliza em sua atividade; 

(b) verificar quais os aspectos que o professor prioriza; 

(c) verificar quais aspectos o professor considera positivos ou negativos; 

(d) verificar a capacidade de análise de sua prática; 

(e) verificar as teorias implícitas em sua prática docente, enfim, 

(f) verificar a capacidade de reflexão do professor em sala de aula. 

Com base nesses critérios de observação, pude observar e constatar a ocorrência de 

inúmeros processos simultâneos em sala de aula, os quais se constituíram num 

mapeamento ou diagnóstico de cada momento compartilhado junto às Professoras e 

seus respectivos alunos. Levando em consideração o desenvolvimento das idéias e dos 

pensamentos referentes à observação de aula, posso assumir minha postura enquanto 

pesquisadora, no âmbito das observações das Professoras em sala de aula. As 

observações das aulas foram definidas pelas próprias Professoras, de acordo com a 

preferência de horário e conteúdo escolar de cada uma delas. 
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Sobre as notas de campo 
 

Em conversa com a direção da escola Jardim Público sobre a possibilidade de 

eu participar passivamente (como ouvinte) dos HTPC29(s), a fim de perceber o sentido 

da formação contínua em serviço das professoras da escola, a direção me autorizou o 

acompanhamento das reuniões semanais orientadas por esta própria direção, durante 

todo o primeiro semestre letivo30. Das temáticas a serem desenvolvidas, a direção 

pontuou as seguintes: 

(a) o sentido pedagógico de se trabalhar na Brinquedoteca; 

(b) as decisões administrativas quanto à avaliação do SARESP31; 

(c) a discussão sobre os critérios na correção de provas; 

(d) a importância do conhecimento de noções da fonoaudiologia para o atendimento de 

necessidades e dificuldades dos alunos; 

(e) a temática do professor reflexivo na linha de Vygotsky; dentre outras. 

Tais temas e problemas evidenciam, a meu ver, a preocupação da direção e da 

coordenação da escola em discutir questões próximas às necessidades das 

professoras em sua ação pedagógica no cotidiano escolar, reforçando a natureza de 

uma formação contínua em serviço, ou seja, de uma formação profissional voltada às 

necessidades reais das professoras, as quais enfrentam a complexidade do trabalho 

docente em seu exercício diário. Nesta perspectiva de aperfeiçoamento profissional, 

segundo a direção escolar, as temáticas das reuniões semanais são/foram definidas 

coletivamente, a fim de que não sejam/fossem passíveis de resistência, consolidando-

se como assuntos de interesse e consideração do corpo docente. 

Um tipo de acompanhamento como este na escola Jardim Particular não pôde 

ser viabilizado, em vista da ausência de uma política de formação continuada 

propriamente dita, já que, no caso de instituições de natureza particular, a formação de 

seus professores fica a critério e sob a responsabilidade exclusiva da instituição 

escolar, uma vez que esta não se encontra submetida às políticas educacionais 

veiculadas pelos órgãos estatais (município ou estado). Em função disso, a escola 

                                                 
29 Horário de trabalho pedagógico coletivo. 
30 Nota de campo de dezembro de 2003 referente ao primeiro semestre de 2004. 
31 Sistema de Avaliação da Rede Estadual de São Paulo. 
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Jardim Particular promove reuniões pedagógicas periodicamente (sem constância), mas 

garantida para os professores, visto que estas se realizam em função de discussões 

ensejadas e articuladas por parte da direção pedagógica, sobre temas emergentes no 

cotidiano escolar. Além disso, a escola precisa se responsabilizar financeiramente pela 

disponibilidade do professor fora de seu horário de trabalho, já que os momentos de 

reunião pedagógica não estão incluídos na folha de pagamento dos professores, como 

acontece na escola Jardim Público. Dessa forma, é inevitável que a escola abra mão 

dos momentos de formação dos professores quando seus recursos estão escassos. 

Frente a estes aspectos institucionais, optei por não acompanhar as reuniões da escola 

Jardim Particular. 

 
Sobre a organização dos dados coletados 
 
 Considerando os critérios e procedimentos de coleta utilizados, a organização 

dos dados da presente pesquisa se desenvolveu da seguinte maneira: 

• Entrevistas: cada uma das seis entrevistas realizadas junto às Professoras foi 

gravada em áudio (fitas K7). Num primeiro momento, foi realizada a transcrição 

literal das manifestações das Professoras, considerando suas ênfases e 

colocações enfáticas o mais fielmente possível. Num segundo momento, foi 

realizada uma revisão das primeiras transcrições, de modo a desconsiderar 

alguns vícios de linguagem e expressões repetitivas – marcas de oralidade - sem 

alterar o conteúdo original das manifestações. Num terceiro momento, me 

debrucei na tarefa de identificação dos indicadores temáticos emergentes do 

material (Cf. no capítulo IV). 

• Relatos orais: os seis relatos orais foram igualmente gravados em áudio e 

transcritos em seu conteúdo literal. Os passos seguintes se basearam na 

organização das manifestações de cada Professora, de acordo com o roteiro 

desenvolvido quanto às entrevistas. 

• Observações de aula: as anotações realizadas quando das observações de 

aulas foram retomadas num momento posterior, a fim de identificar elementos 

que configurassem a capacidade de reflexão das Professoras e a presença de 
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características que as qualificassem como sendo bem-sucedidas (de acordo com 

critérios escolares). 

• Notas de campo (HTPC): as anotações realizadas durante o acompanhamento 

das reuniões pedagógicas na escola Jardim Público foram organizadas após a 

realização de cada reunião, de modo a identificar elementos na formação 

continuada das professoras que ajudassem (ou não) sua reflexão em sala de 

aula, dentre outros aspectos (Cf. roteiro de acompanhamento do HTPC em 

Anexo). 

 
 

Considerações teórico-metodológicas sobre a modalidade de Investigação 

Narrativa 

 

A escolha do método se faz em função do tipo de problema estudado na 

investigação delineada, de modo que, nos termos de Demo (2002, p.24), o método 

coloca em discussão ‘concepções de ciência’. Contudo, método é instrumento, caminho, 

procedimento e, por isso, nunca vem antes da concepção de realidade. Assim sendo, 

entendo que a escolha do método se faz em interação contínua. A interação, a meu ver, 

é mais profícua quando se dá entre os dados reais (coletados) e as suas possíveis 

explicações teóricas (estruturação de um quadro teórico para a interpretação e 

compreensão do fenômeno), através das quais o pesquisador confronta evidências 

positivas e negativas com as teorias já existentes, e assim vai desenvolvendo a sua 

teoria. 

Aragão (2003)32 assume a investigação de processos e ações pedagógicas de 

ensino e de aprendizagem ao propiciar acesso à epistemologia da investigação 

narrativa, compreendendo-a no âmbito da história oral de ações educativas escolares. 

É esta modalidade investigativa que privilegio neste trabalho. Nesta perspectiva da 

                                                 
32 Em seu plano de pesquisa do grupo de estudos A Investigação Narrativa no âmbito da história oral 
de ações escolares de ensino e de aprendizagem em aulas. Para aprofundar, favor verificar o material 
ARAGÃO, Rosália M.R. de. “Compreendendo a Investigação Narrativa de ações escolares de ensino e 
de aprendizagem no âmbito da formação de professores”. 
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história oral da educação/ensino do presente, centramos o olhar sobre o que ocorre em 

rotinas, eventos, acontecimentos, ocorrências várias, vividas em relação aos ‘que-

fazeres’ escolares percebidos e expressos por aqueles que vivem na escola, 

participando de aulas ou tendo relações com estas. Tenho presente que o discurso 

narrativo é fundamental em nossos esforços para compreender o ensino e a 

aprendizagem (McEwan e Egan, 1995). 

Além disso, assumo os objetivos de investigação que busco realizar, com o intuito 

de contribuir para aprimorar o que vem sendo ou tem sido feito de pedagogicamente 

positivo na escola, pela compreensão daquilo que se faz em termos de processos 

pedagógicos/educativos, que se tornam acessíveis a partir de narrativas e de relatos 

investigativos daqueles que os deflagram e constroem quotidiana e dinamicamente no 

presente. 

Dentre as razões que explicam ou justificam o uso da narrativa na investigação 

educativa, podemos apontar as de Conelly e Clandinin (1995) quando ressaltam que 

nós – os seres humanos – somos organismos contadores de histórias, organismos que, 

individual e socialmente, vivemos vidas relatadas. Neste contexto, assumimos a 

narrativa como o termo de referência a uma qualidade que estrutura a experiência que 

vai ser estudada e, quando dizemos que nós vivemos ‘vidas relatadas’ e contamos as 

histórias dessas vidas, precisamos dizer que os pesquisadores que são ‘investigadores 

narrativos’ buscam recolher essas vidas, descrevê-las e, por sua vez, contar histórias 

sobre elas, escrevendo seus relatos de tais experiências em uma narrativa (Cf. Aragão, 

2003). 

Através do uso das narrativas em educação, intenciono atribuir sentido e 

significado aos aspectos do ensino e da aprendizagem, por meio da identificação de 

algumas idéias para compreensão da atividade docente – de ensinar – e da atividade 

dos alunos – de aprender – na prática educativa escolar. Simultaneamente, busco 

também compreender o funcionamento da narrativa no ensino e na aprendizagem (Cf. 

McEwan e Egan, 1995). Em outras palavras, os métodos e os procedimentos da 

Investigação Narrativa nos possibilitam compreender o valor das narrativas orais e 

escritas na construção/reconstrução da experiência pedagógica, de maneira que se 

faça acessível à reflexão. Isto porque as narrativas permitem a compreensão da vida 
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mental do professor, fora dos estreitos limites das concepções instrumentais do 

pensamento e da ação, uma vez que é concebida de forma tal que possa vir a ser uma 

maneira mais fecunda de expressão científica (McEwan e Egan, 1995, p.20). 

Aragão (2003, já citada) ressalta que o investigador narrativo busca narrar - 

estruturando, sistematizando - as histórias da sua prática pedagógica, das suas 

interações docentes que são partilhadas com os alunos, dos episódios de suas aulas; 

implicando professores e alunos bem como os matizes vários do 

conteúdo/conhecimento que estão/estavam sendo tratado(s) nas interações 

pedagógicas ou educativas. Neste aspecto, intenciono partir das narrativas das práticas 

pedagógicas das professoras, sujeitos da pesquisa, a fim de estruturar narrativas 

fundadas nas narrativas das Professoras. Levo em conta, para tanto, nossas interações 

nos momentos educativos compartilhados, as minhas percepções em campo, o quadro 

teórico em construção, a minha experiência profissional, enfim, levo em conta os 

métodos e os procedimentos da Investigação Narrativa que nos possibilitam 

compreender o valor das narrativas orais e escritas na construção/reconstrução da 

experiência pedagógica, de maneira que se faça acessível à reflexão. Configuram-se, 

assim, meta-narrativas investigativas em que o investigador se converte em parte do 

processo, construindo e re-construindo narrativas compartilhadas. Assim, na 

investigação narrativa, todos os participantes têm voz dentro da interação; 

proporcionando relações interpessoais entre o investigador e os sujeitos da pesquisa; 

ressaltando a fundamental importância da narração para compreender como funciona o 

entendimento humano (Cf. Aragão, 2003). 

Na consideração de “ter voz na interação”, Cunha (1989, p.38) explicita que: 

 

...Para o professor, principalmente, a linguagem é fundamental, pois sua 
principal ferramenta de trabalho é a palavra. Com ela, ele faz o seu cotidiano e 
é também por ela que se pode fazer uma análise deste cotidiano.(...) Além 
disso, a linguagem estabelece a reciprocidade, especialmente em situação face 
a face. A fala de um produz a fala ou a reação de outro e a subjetividade de 
ambos produz uma aproximação única que nenhum outro sistema de sinais 
pode reproduzir. 
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A linguagem narrativa nos permite rastrear as aparências exteriores do 

comportamento humano para explorar o que pode haver “por trás” ou “subjacentes” a 

estas, no que se relaciona a pensamentos, sentimentos e intenções dos agentes. 

 

...As narrativas constituem um marco no interior do qual se desenvolvem 
nossos discursos acerca do pensamento e das possibilidades humanas, e 
constituem a coluna vertebral estrutural e funcional para muitas explicações 
específicas de certas práticas educativas. Os relatos certamente contribuem 
para fortalecer nossa capacidade de debater acerca de questões e problemas 
educativos. Como a forma de relato é sobremaneira importante nas culturas 
orais, na medida em que nossa cultura alfabética moderna ainda conserva 
práticas orais, a narrativa segue desempenhando um papel vital e fundamental 
no ensino e na aprendizagem. 
(McEwan e Egan, 1995, pp.14-15; 18 – Tradução minha) 

 

Mais especificamente no que concerne ao contexto didático-pedagógico escolar, 

Aragão (2003), já citada, enfatiza que Conelly e Clandinin (1995) entendem as 

narrativas idiossincráticas dos professores como metáforas das relações de ensino e de 

aprendizagem. Isto porque, como eles assinalam, para entender-nos a nós mesmos e 

aos nossos alunos, de um ponto de vista educativo, necessitamos entender as pessoas 

que apresentam narrativas das suas experiência de vida, posto que as narrativas de 

vida são o contexto no qual se dá sentido às situações escolares em um processo de 

auto-inserção na história do outro como forma de conhecer essa história e de dar voz 

ao outro. 

Portanto, parece evidente que a narrativa é fundamental para o propósito de 

comunicar quem somos, o que fazemos, como nos sentimos e por que devemos seguir 

certo curso de ação e não outro (McEwan e Egan, 1995, p.17). Assim sendo, facilita um 

tipo de mediação pedagógica significativa que deflagra a construção de conhecimentos 

dos envolvidos, que apreende a visão pessoal dos participantes - significados, maneira 

com que as pessoas se vêem a si mesmas, suas experiências e o mundo que as cerca. 

Isto certamente ocorre neste caso presente, em relação a mim (pesquisadora) e às 

Professoras (meus sujeitos de pesquisa). 
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Ainda nesse sentido, vale ressaltar o trabalho de Dias e Cicillini33, que assumem a 

narrativa como caminho investigativo e como uma forma ou um instrumento de coleta 

de dados, em uma perspectiva qualitativa de pesquisa. 

A narrativa, como maneira de conhecer e também como maneira de organizar e 

comunicar experiência, retorna de forma tal que reconsideramos o valor da forma e da 

função dos relatos em todos os campos da vida humana, especialmente na educação 

(McEwan e Egan, 1995, p.16 – tradução minha). 

Dessa maneira, considero as narrativas como eloqüentes manifestações dos 

sujeitos da pesquisa34, de forma tal que, no presente trabalho, a correspondente análise 

de conteúdo das manifestações dos sujeitos da pesquisa irá possibilitar a emergência 

de ‘categorias’ temáticas, que constituirão ‘episódios narrativos específicos’ para 

explicitar um conjunto de proposições nos termos de ‘indicadores temáticos’, para a 

discussão posterior dos dados. É assim que este trabalho de pesquisa se apresenta, 

expresso em uma modalidade de Investigação Narrativa, que ressalta a sua natureza 

qualitativa, uma vez que se desenvolve numa situação natural, é rico em dados 

descritivos, tem um plano aberto e flexível, focaliza a realidade de forma complexa e 

contextualizada (Lüdke e André, 1986). 

Posso dizer, ainda, em termos correlativos, que esta narrativa se funda na 

experiência já vivida ou em desenvolvimento e nas qualidades da vida e da Educação, 

quer dos profissionais do ensino, quer dos sistemas escolares que são por mim 

enfocados. Assim, como a narrativa expressa uma capacidade humana fundamental, o 

papel que desempenha na educação merece a maior atenção, posto que - como ainda 

é conveniente assinalar - todo o conhecimento que temos tem sido obtido no contexto 

da vida de alguém, como um produto das esperanças, dos temores e dos sonhos de 

alguém (McEwan e Egan, 1995, pp.9-10). 

Na Investigação Narrativa, há ênfase metodológica no processo em detrimento 

dos produtos, posto que o plano de pesquisa se configura aberto e flexível, se 

                                                 
33 No trabalho intitulado “Pela narrativa dialógica... os movimentos de constituição de formação de 
professores a partir do interior da escola” - Formação de professores - GT8 (arquivo encontrado na 
Internet). 
34Nas narrativas, qualquer que seja seu tema, nunca estão totalmente ausentes os movimentos dos 
sentimentos humanos (McEwan & Egan, 1995, p.10). 
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caracteriza pela descoberta de novos conceitos, novas relações, novas formas de 

entendimento da realidade. É um tipo de pesquisa processual, no sentido da expressão 

usada por Aragão (2003) para designar a configuração de processos pedagógicos no 

dinamismo de sua ocorrência, no qual o pesquisador quer verificar como o problema se 

manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas. 

Assumo, ao final, com McEwan e Egan (1995, p.20) que o uso de narrativas deve 

ser considerado um meio de também capacitar os professores a refletir sobre sua 

própria prática, para ampliá-la e ao mesmo tempo enriquecê-la, uma vez que é 

sobremaneira rica a gama de possibilidades que estas têm aberto para o estudo do 

ensino, bem como diretas as implicações que esta modalidade de investigação tem 

para a prática de ensino. O tema da narrativa no ensino e na aprendizagem tem 

atualmente grande importância para a investigação educativa em todo o mundo, haja 

vista que a narrativa nos ajuda a compreender o ensino, a vislumbrar novas vias de 

investigação e a elaborar novos métodos e estratégias de aprimoramento da prática 

docente de ensino e de aprendizagem. 
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CAPÍTULO III 
 
BUSCANDO COMPREENDER QUESTÕES DE REFLEXIVIDADE NA PERSPECTIVA 

DA AÇÃO DOCENTE 

 
O presente capítulo se justifica em dois níveis de significação. O primeiro diz 

respeito a (1) delimitação de um estudo teórico da temática contemplada na 

investigação, como meio de definição de um parâmetro do professor reflexivo apontado 

na literatura. Sendo assim, privilegio os autores da prática reflexiva que contribuem 

para a compreensão teórica da temática em estudo, tempo em que tais teorias 

consideraram aspectos e perspectivas da prática docente. O segundo nível 

corresponde a (2) tentativa de aproximar tal estudo teórico à realidade empírica, 

quando da análise dos dados da pesquisa. Assim, a revisão da literatura tem 

convergência para as práticas das Professoras, na medida em que estas potencializam 

suas ações pedagógicas para a aprendizagem efetiva de seus alunos. 

 
 
Idéias e concepções de reflexão 
 

(1).Ato ou efeito de refletir(-se). 

(2).Volta da consciência, do espírito, sobre si mesmo, para 
examinar o seu próprio conteúdo por meio do entendimento, 
da razão. 

(3).Cisma, meditação; contemplação.  

(4).Consideração atenta; prudência, tino, discernimento. 

(5).Ponderação, observação, reparo. 

 

Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa 

 
A palavra reflexão vem do verbo latino reflectere, que significa voltar atrás ou, em 

termos de sentido literal re-fletir que quer dizer “fletir de novo”, voltar atrás para retomar 

idéias ou ações e compreendê-las, ou seja, estabelecer relações compreensivas entre 

elas. É, pois, relativa a um re-pensar, ou seja, a um pensamento em segundo grau, 
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mas um pensamento de primeira ordem. Poderíamos, entretanto, dizer que se toda 

reflexão é pensamento, nem todo pensamento é reflexão, é reflexivo. Reflexão designa 

um pensamento consciente de si mesmo, capaz de se avaliar, de verificar o grau de 

adequação que mantém com os dados objetivos, de medir-se com o real. 

Saviani (2000, pp.16-18) explicita que refletir é o ato de retomar, reconsiderar os 

dados disponíveis, revisar, vasculhar numa busca constante de significado. É examinar 

detidamente, prestar atenção, analisar com cuidado. E isto incide, em suma, sobre o 

filosofar. Contudo, se a filosofia é entendida como uma reflexão sobre os problemas 

que a realidade apresenta, ela não é “um tipo qualquer de reflexão”. Para que uma 

reflexão possa ser entendida como ‘filosófica’, é preciso que satisfaça uma série de 

exigências, que o autor resume em três eloqüentes requisitos: a radicalidade, o rigor e a 

globalidade. Isto significa que a reflexão filosófica, para ser considerada como tal, 

deve ser: 

(1) radical: em primeiro lugar, exige-se que o problema seja colocado em termos 

radicais, entendida a palavra radical no seu sentido mais próprio e imediato. Quer dizer, 

é preciso que se vá até às raízes da questão, até seus fundamentos. Em outras 

palavras, exige-se que se opere uma reflexão em profundidade. 

(2) rigorosa: em segundo lugar e para garantir a primeira exigência, deve-se proceder 

com rigor, ou seja, sistematicamente, segundo métodos determinados, colocando-se 

em questão as conclusões da sabedoria popular e as generalizações apressadas que a 

ciência pode ensejar. 

(3) de conjunto: em terceiro lugar, o problema não pode ser examinado de modo 

parcial, mas numa perspectiva de conjunto, relacionando-se o aspecto em questão com 

os demais aspectos do contexto em que está inserido. É neste ponto que a filosofia se 

distingue da ciência de um modo mais marcante. Com efeito, ao contrário da ciência, a 

filosofia não tem objeto determinado; ela dirige-se a qualquer aspecto da realidade, 

desde que seja problemático; seu campo de ação é o problema, esteja onde estiver. 

Melhor dizendo, seu campo de ação é o problema enquanto não se sabe ainda onde 

ele está; por isso se diz que a filosofia é busca. E é nesse sentido também que se pode 

dizer que a filosofia abre caminho para a ciência; através da reflexão, ela localiza o 
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problema tornando possível a sua delimitação na área de tal ou qual ciência que pode 

então analisá-lo e, quiçá, solucioná-lo. Além disso, enquanto a ciência isola o seu 

aspecto do contexto e o analisa separadamente, a filosofia, embora dirigindo-se às 

vezes apenas a uma parcela da realidade, insere-a no contexto e a examina em função 

do conjunto. 

De acordo com Saviani, não se trata de explicitar e levar em conta categorias 

tidas como auto-suficientes que se justapõem numa somatória suscetível de 

caracterizar, pelo efeito mágico de sua junção, a reflexão filosófica. Pelo contrário, a 

profundidade (radicalidade) é essencial à atitude filosófica do mesmo modo que a visão 

de conjunto. Ambas se imbricam posto que se relacionam dialeticamente por virtude da 

íntima conexão que mantém com o mesmo movimento metodológico, cujo rigor 

(criticidade) garante ao mesmo tempo a radicalidade, a universalidade e a unidade da 

reflexão filosófica. 

Saviani (2000, p.21) deixa claro que a reflexão é provocada por um problema e, 

assim sendo, a reflexão se caracteriza por um aprofundamento da consciência da 

situação problemática, acarretando um salto qualitativo que leva à superação do 

problema no seu nível originário. Assim se expressa: 

 
...quando surge o problema, ou seja, quando não sei que rumo tomar e preciso 
saber, quando não sei escolher e preciso saber, aí surge a exigência do 
filosofar, aí eu começo a refletir. Essa reflexão é aberta; pois se eu preciso 
saber e não sei, isto significa que eu não tenho a resposta; busco uma 
resposta e, em princípio, ela pode ser encontrada em qualquer ponto (daí, a 
necessidade de uma reflexão de conjunto). À medida, porém, que a reflexão 
prossegue, as coisas começam a ficar mais claras e a resposta vai se 
delineando. Estrutura-se então uma orientação, princípios são estabelecidos, 
objetivos são definidos e a ação toma rumos novos tornando-se 
compreensível, fundamentada, mais coerente. 

 

O autor nota que também aqui se trata de princípios e normas que orientam a 

nossa ação. Mas aqui, como ele ressalta, nós temos consciência clara, explícita do 

porquê fazemos assim e não de outro modo. 
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É desta forma que se evidencia a importância e a necessidade da reflexão 

filosófica por parte do educador, uma vez que se este não tiver desenvolvido 

capacidade de refletir profundamente, rigorosamente e globalmente sobre suas ações, 

suas possibilidades de êxito - quer na sua prática pedagógica em sala de aula, quer no 

exercício de sua função profissional na e para a organização escolar - estarão 

certamente diminuídas. 

Nesta perspectiva, a filosofia da educação tem a função de acompanhar reflexiva 

e criticamente a atividade educacional de modo a explicitar os seus fundamentos, 

esclarecer a tarefa e a contribuição das diversas disciplinas pedagógicas e avaliar o 

significado das soluções escolhidas. Com isso, a ação pedagógica resultará mais 

coerente, mais lúcida, mais justa; mais humana, enfim (Saviani, 2000, p.24). Assim 

sendo, passar do senso comum à consciência filosófica significa passar de uma 

concepção fragmentária, incoerente, desarticulada, implícita, degradada, mecânica, 

passiva e simplista a uma concepção unitária, coerente, articulada, explícita, original, 

intencional, ativa e cultivada35. 

 Rios (2001, p.29) considera que ao pretender lançar um olhar claro, fundo e largo 

sobre a educação, a reflexão deve partir da situação, do contexto social que envolve 

essa educação. É esse contexto que a caracteriza, que lhe confere especificidade. 

Importa, então, segundo a autora, procurar estabelecer as relações entre educação, 

cultura e sociedade, centrando a atenção na perspectiva política da prática educativa e 

procurando apontar, ainda que brevemente, algumas características de que se reveste 

a escola em nossa sociedade. 

Para a autora em pauta (2001, p.67), é a reflexão que nos fará ver a consistência 

até de nossa própria conceituação, e que, articulada a nossa ação, estará 

                                                 
35  A fim de distinguir os diversos tipos de reflexão conceituados, Oliveira e Serrazina (no arquivo 
encontrado em http://www.google.com.br, em 17 de outubro de 2003) consideram a existência de três 
níveis de reflexão, quais sejam: (1) o nível técnico que se refere à aplicação técnica do conhecimento 
educacional e dos princípios curriculares básicos com o objetivo de atingir um dado fim; (2) o nível 
prático no qual a preocupação é com os pressupostos, predisposições, valores e conseqüências com as 
quais as ações estão ligadas; (3) o nível crítico ou emancipatório no qual estão em foco questões 
éticas, sociais, políticas mais alargadas, incluindo de modo crucial as forças sociais e institucionais que 
podem constranger a liberdade de ação do indivíduo ou limitar a eficácia de suas ações. 
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permanentemente transformando o processo social, o processo educativo, em busca de 

uma significação mais profunda para a vida e para o trabalho. 

Rios (2001, p.78) explicita de forma expressiva o caráter ético da reflexão, 

estabelecendo uma relação entre competência e utopia, à medida que, segundo diz, na 

ação competente, na articulação mesma de suas dimensões, haverá sempre um 

componente utópico, visto que no dever, no compromisso, na responsabilidade do 

profissional haverá uma dimensão prospectiva, de não estar guardado no presente, 

mas ter consciência de sua característica de entrecruzamento de passado e futuro. 

De outro ângulo, Freire (1996, pp.38-39) considera que: 

 
...A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento 
dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. O saber que a 
prática docente espontânea ou quase espontânea, “desarmada”, 
indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um saber de experiência feito, a 
que falta a rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica 
do sujeito.(...) O que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si 
mesma, através da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, 
percebendo-se como tal, se vá tornando crítica. (Grifo meu) 

 
Perrenoud (2002, pp.41-42), por sua vez, orienta que, se quisermos saber como 

um profissional reflete no calor da ação, na ação, sobre seus saberes e sobre seus 

esquemas de ação ou, ainda, sobre os sistemas de ação coletiva nos quais está 

envolvido, é preciso observá-lo e verificar quais são os fatores que o levam a refletir. 

Para ele, são vários os fatores motivadores da reflexão, dentre os quais os seguintes: 

• problemas a resolver; 

• crise a solucionar; 

• decisão a tomar; 

• ajuste do funcionamento; 

• auto-avaliação da ação; 

• justificativa frente a um terceiro; 

• reorganização das próprias categorias mentais; 

• vontade de compreender o que está acontecendo; 

• frustração ou raiva a superar; 
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• prazer a ser salvaguardado a todo custo; 

• luta contra a rotina ou contra o tédio; 

• busca de sentido; 

• desejo de manter-se por meio da análise; 

• formação, construção de saberes; 

• busca de identidade; 

• ajuste das relações com o outro; 

• trabalho em equipe; 

• prestação de contas. 

 Perrenoud aponta também incidentes ou acontecimentos que provocam a 
reflexão, enunciando os seguintes: 

• conflito; 

• desvio, indisciplina; 

• agitação da turma; 

• dificuldades de aprendizagem; 

• apatia, falta de participação; 

• atividade improdutiva; 

• atividade que não alcança seu objetivo; 

• resistência dos alunos; 

• planejamento que não pode ser aplicado; 

• resultados de uma prova; 

• tempo perdido, desorganização; 

• momento de pânico; 

• momento de cólera; 

• momento de cansaço ou de desgosto; 

• momento de tristeza ou de depressão; 

• injustiça inaceitável; 

• elementos que surgiram na reunião do conselho de classe; 

• chegada de um visitante; 

• chegada de um novo aluno; 
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• boletins a serem preenchidos; 

• conselho de orientação a ser dado; 

• pedido de ajuda; 

• formação desestabilizadora; 

• discussão em grupo; 

• conversa com alunos; 

• conversa com colegas; 

• conversa com terceiros; 

• entrevista com pais. 

Em uma de suas análises, Libâneo (2002) expressa ser necessário adotar-se uma 

concepção crítica de reflexividade36 que se proponha ajudar os professores no fazer-

pensar cotidiano e que possibilitaria ultrapassar a idéia de os sujeitos no âmbito da 

formação inicial ou continuada submeterem à reflexão apenas os problemas da prática 

docente mais imediatos. Na sua visão, os professores deveriam desenvolver, 

simultaneamente, três tipos de “capacidades reflexivas”, a saber: 

• a primeira, de apropriação teórico-crítica das realidades em questão 

considerando os contextos concretos da ação docente; 

• a segunda, de apropriação de metodologias de ação, de formas de agir, de 

procedimentos facilitadores do trabalho docente e de resolução de problemas de 

sala de aula; 

• a terceira, que é relativa à consideração dos contextos sociais, políticos, 

institucionais na configuração das práticas escolares. 

Nesse contexto, o autor destaca a necessidade da reflexão sobre a prática a partir 

da apropriação de teorias como marco para as melhorias das práticas de ensino, em 

que o professor é ajudado a compreender o seu próprio pensamento e a refletir de 

modo crítico sobre sua prática. Além disso, a aprimorar seu modo de agir, seu saber-

fazer, internalizando novos instrumentos de ação. 

                                                 
36 Tal como foi anunciado no título do presente capítulo. 
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Para Lalanda e Abrantes (1996, p.44), a função do pensamento reflexivo é a de 

transformar uma situação na qual se tenham experiências caracterizadas pela 

obscuridade, pela dúvida, pelo conflito, isto é, de qualquer modo perturbadas, numa 

situação que seja clara, coerente, ordenada, harmoniosa. Roldão (2001, p.131) 

expressa que a reflexividade constitui-se como um caracterizador central do paradigma 

emergente no que se refere ao professor, a par de uma especificidade de um saber 

próprio da profissão e por oposição à idéia socialmente aceita do saber do professor 

como reduzido ao domínio de conteúdos e técnicas de ensino, em larga medida 

partilhada pela própria representação de muitos profissionais. 

 
 
Algumas concepções de prática reflexiva 
 

Refletir é uma propriedade peculiar ao ser humano e que tal 
se processa na trama de suas múltiplas e diferenciadas 
relações. 

Junot Cornélio Matos 

 
Na análise de Silva (2002), verifica-se que a expressão prática reflexiva tem sua 

origem em John Dewey37 que, no século dezenove, definiu a ação reflexiva como uma 

ação que implica uma consideração cuidadosa daquilo que se quer entender. Para 

Dewey, a maneira mais eficaz de pensar é justamente chamada de pensamento 

reflexivo, que designa a espécie de pensamento que consiste em examinar 

mentalmente o assunto e dar-lhe consideração séria e consecutiva. Neste mesmo plano 

de significação, Schön chamou este tipo de pensamento de reflexão na ação. 

Dentre os vários estudos desenvolvidos sob esta temática 38 , é importante 

destacar algumas considerações de Zeichner (1993), na esteira da atual literatura, 

quando diz que reflexão é um processo que ocorre antes e depois da ação e, em certa 

                                                 
37 Para aprofundar os conhecimentos sobre J.Dewey na perspectiva de um roteiro inicial de pesquisa e 
reflexão, favor conferir a obra “John Dewey – uma filosofia para educadores em sala de aula”, de Marcus 
Vinícius da Cunha. 
38  Sobre outras considerações acerca do conceito de prática reflexiva, favor conferir em Oliveira e 
Serrazina (http://www.google.com.br).
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medida, durante a ação, pois os práticos têm conversas reflexivas com as situações 

que estão a praticar, enquadrando e resolvendo problemas in loco. 

Em 1993, Zeichner (apud Contreras, 2002, pp.135-136) identificou, na literatura 

pedagógica, cinco variações de prática reflexiva, dentre as quais destaco a versão 

evolutiva, que prioriza um ensino sensível ao pensamento, aos interesses e às pautas 

do desenvolvimento evolutivo dos estudantes, bem como da própria evolução do 

professor como docente e como pessoa. 

Schön (2000, p.31), nas suas proposições teóricas, usa a expressão conhecer-na-

ação para se referir aos tipos de conhecimento que revelamos em nossas ações 

inteligentes, onde o ato de conhecer está na ação. Assim, é possível fazermos uma 

descrição do saber tácito e espontâneo que está implícito em nossas ações, através da 

observação e da reflexão sobre elas. O processo de conhecer-na-ação é dinâmico e 

nossas descrições do ato de conhecer-na-ação são sempre construções. Segundo o 

autor, conhecer sugere a qualidade dinâmica de conhecer-na-ação, a qual, quando 

descrevemos, convertemos em conhecimento-na-ação. Quando nos sentimos aptos a 

executar eficazmente uma dada seqüência de atividades, surgem elementos de 

surpresa que não entram em acordo com nossas expectativas. Schön ressalta que 

podemos responder a estes sinais inesperados através da reflexão-na-ação. Ou seja, 

podemos refletir no meio da ação, sem interrompê-la, e em função disso podemos 

interferir na situação em desenvolvimento. Nosso ato de pensar, dessa forma, serve 

para dar nova forma, novo sentido e atribuir novos significados ao que estamos 

fazendo, enquanto ainda estamos fazendo, ou seja, refletindo-na-ação. 

Schön (2000, p.34) igualmente nos alerta para a “quase inexistência de distinção” 

entre os processos de reflexão-na-ação e conhecimento-na-ação, uma vez que o 

indivíduo coloca em ação um vasto repertório de imagens de contextos e ações, a fim 

de ajustar as respostas de uma dada tarefa às variações nos fenômenos, executando-a 

habilidosamente. E completa a similaridade em discussão, afirmando que, assim como 

conhecer-na-ação, a reflexão-na-ação é um processo que podemos desenvolver sem 

que precisemos dizer o que estamos fazendo. Através desses atos aprendemos novas 
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maneiras de usar tipos de competências que já possuímos, adequando-as ao contexto 

da realidade de atuação. 

Isto quer dizer que a reflexão-na-ação é própria de toda ação complexa que, para 

ser comandada em tempo real, exige a constante análise de uma situação evolutiva e 

das possibilidades que surgem a cada instante. Isto com o propósito de compreender o 

que está acontecendo, antecipar, reordenar a ação em função dos acontecimentos. O 

autor em pauta ainda afirma que, neste tipo de processo, o profissional experimenta 

uma surpresa que o leva a repensar seu processo de conhecer-na-ação de modo a ir 

além de regras, teorias, fatos, uma vez que é levado a responder àquilo que é 

inesperado através da reestruturação de algumas de suas estratégias de ação, teorias 

de fenômeno ou formas de conceber o problema. 

De forma sobremaneira expressiva para nossa orientação pedagógica, Schön 

(2000, p.33) esclarece que: 

...A reflexão-na-ação tem uma função crítica, questionando a estrutura de 
pressupostos do ato de conhecer-na-ação. Pensamos criticamente sobre o 
pensamento que nos levou a essa situação difícil ou essa oportunidade e 
podemos, neste processo, reestruturar as estratégias de ação, as 
compreensões dos fenômenos ou as formas de conceber os problemas.(...) A 
reflexão gera o experimento imediato. Pensamos um pouco e experimentamos 
novas ações com o objetivo de explorar os fenômenos recém-observados, 
testar nossas compreensões experimentais acerca deles, ou afirmar as ações 
que tenhamos inventado para mudar as coisas para melhor.(...) Experimentos 
imediatos podem funcionar, no sentido de proporcionar os resultados 
pretendidos, ou podem produzir surpresas que exijam uma maior reflexão e 
experimentação. 

 
Isto se torna claro, quando Perrenoud (2001, p.158) relata que no final do século 

XX, a evolução dos saberes eruditos leva-nos a tomar consciência de seus limites – 

provisórios ou duradouros – e a reconhecer cada vez mais que as competências dos 

profissionais não se resumem à aplicação de saberes teóricos, mas que é preciso 

também levar em consideração o habitus – chamado de ajuda, arte, maneira, aspecto, 

inteligência – bem como os saberes ‘não-eruditos’ construídos gradualmente por cada 

um ou transmitidos pelo ambiente profissional (habitus profissional). Perrenoud (2001, 

pp.183-184) cita Bourdieu para explicitar que habitus é designativo do sistema de 

esquemas que ‘regem’ nossa relação com o real - a “gramática geradora” de nossas 



 84

práticas. Ressalta que estes esquemas são poderosos instrumentos de adaptação à 

realidade, de criação, de invenção de ações originais com base em uma trama 

disponível. Nesta perspectiva, segundo sua afirmação, não podemos deixar de enfatizar 

que desenvolver competências profissionais significa transformar o habitus, não se 

limitar a enriquecer a gama de saberes eruditos ou de saberes de experiência que o 

sujeito possui, mas trabalhar para a emergência ou o reforço de esquemas que 

permitem sua aplicação à ação. 

Vale ressaltar, levando em conta a concepção de Perrenoud (2001, p.175), que a 

reflexão vai além da regulação da ação em curso, ela precede a ação. Na reflexão-na-

ação, a urgência não impede o pensamento, porém não há tempo para uma verdadeira 

“deliberação interna” nas hesitações do tipo existencial: Isso me diz respeito? Tenho um 

projeto nessa situação? No ‘fogo da ação’, passamos à hesitação estratégica - Qual é o 

problema, como abordá-lo? ou tática – Como ser eficaz? ou ética – Tenho o direito...? 

Todas essas hesitações variam em nível de reflexão na ação. 

Perrenoud (2002, pp.30-31) expressa sua interpretação de reflexão-na-ação39, 

segundo a qual refletir na ação consiste em se perguntar o que está acontecendo ou o 

que vai acontecer, o que podemos fazer, o que devemos fazer, qual é a melhor tática, 

que desvios e precauções temos de tomar, que riscos corremos. 

Na visão de Contreras (2002, pp.108-110), este processo de reflexão na ação 

transforma o profissional, pondo-o justamente nos termos que Schön (1983) define 

como um “pesquisador no contexto da prática”. Neste sentido, a prática constitui-se 

como um processo que se abre não só para a resolução de problemas de acordo com 

determinados fins, mas à reflexão sobre quais devem ser os fins, qual o seu significado 

concreto em situações complexas e conflituosas, “que problemas valem a pena ser 

resolvidos e que papel desempenhar neles”. Para Schön, o prático tem como 

preocupação fundamental transformar a situação levando-a para uma direção que lhe 

pareça melhor, de acordo com sua experiência. Embora queira entender a situação, o 

                                                 
39 Algumas explicitações adicionais sobre a interpretação de reflexão-na-ação merecem consideração. 
Confira em PRADO, M. E. B. B. O uso do computador no curso de formação de professor: um 
enfoque reflexivo da prática pedagógica. Universidade Estadual de Campinas, 1996. Tese 
(doutorado). 
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faz sempre “a serviço de seu interesse na mudança”. O autor ressalta que uma das 

maneiras de pensar no ensino reflexivo é trabalhar os saberes tácitos dos professores 

de forma mais consciente, para que eles possam criticá-los, examiná-los e melhorá-los. 

O componente reflexivo na formação profissional, baseado em situações práticas 

reais, tem sido proposto por Schön (1983) e ganha dimensão sobretudo em situações 

novas ou diferentes apresentadas pela prática, para as quais uma solução técnica é 

insuficiente. No entanto, corre-se o perigo de reforçar a prática da reflexão individual e 

um pensar solitário do professor sobre seu trabalho docente. Isso limitaria as 

possibilidades de crescimento e de construção do sentido do seu trabalho. De modo 

geral, como Ghedin 40  nos alerta, a crítica ao conceito de professor reflexivo, 

considerando-se os espaços “estreitos” da sala de aula, decorre deste tipo de redução. 

Por outro lado, à luz das proposições do autor referido, vale apontar também que, 

muitas vezes, a reflexão-na-ação contém uma reflexão sobre a ação, pois ‘reserva’ 

questões que não podem ser tratadas naquele momento, mas às quais o profissional 

promete retornar. Deste modo, uma importante parcela da reflexão-na-ação induz-nos a 

decidir apenas se devemos agir de forma imediata ou postergar a ação para que 

possamos refletir mais tranqüilamente, com base na tomada de decisões a partir de 

uma mescla de lógica e de intuição.  

Nesse sentido, Schön (2000, p.32) afirma que podemos também refletir sobre a 

ação, pensando retrospectivamente sobre o que fizemos, de modo a descobrir como o 

nosso ato de conhecer-na-ação pode ter contribuído para um resultado inesperado. 

Podemos proceder a este tipo de reflexão após o fato, em um ambiente tranqüilo – 

longe do ‘calor’ da ação – ou podemos fazer uma pausa no meio da ação para ‘parar e 

pensar’. 

Para Perrenoud (2002, p.31), na reflexão sobre a ação, tomamos nossa própria 

ação como objeto de reflexão, seja para compará-la com um modelo prescritivo, seja 

para explicá-la ou criticá-la. Depois da realização de uma ação singular, a reflexão 

sobre ela só tem sentido para compreender, aprender e integrar o que aconteceu. 

Portanto, a reflexão passa por uma crítica, por uma análise, por uma relação com 

                                                 
40Arquivo encontrado em http://www.google.com.br, em 17 de outubro de 2003. 
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regras, teorias ou outras ações. Assim, a reflexão sobre a ação permite antecipar e 

preparar o profissional para refletir de forma mais ágil numa ação ou situação análoga. 

Este mesmo autor (2002, p.36) ressalta que, nesses casos, trata-se da reflexão longe 

do calor da ação a qual é - simultaneamente – retrospectiva e prospectiva, ligando o 

passado e o futuro, que é analisada nos seguintes termos: 

• a reflexão é retrospectiva quando é subseqüente a uma atividade ou interação, cuja 

função principal é de ajudar a fazer um balanço, a compreender o que deu ou não 

certo e preparar o profissional, caso a ação se repita de forma análoga. Ademais, 

pode capitalizar experiência e até transformá-las em saberes capazes de serem 

retomados em outras situações. 

• a reflexão é prospectiva quando ocorre no momento do planejamento de uma nova 

atividade ou da antecipação de um acontecimento ou de um problema novo. 

No âmbito destes dois tipos de reflexão, ao distanciar-se da ação, o professor não 

pode estar interagindo com alunos, pais ou colegas, de forma a dar-lhes a oportunidade 

de refletir sobre o que aconteceu, sobre o que fez ou tentou fazer, sobre os resultados 

de sua ação. No entanto, ele reflete dessa forma para saber como continuar, retomar, 

enfrentar um problema, atender a um pedido. 

Alarcão (1996, p.179), de outra forma, nos ensina que quando refletimos sobre 

uma ação, uma atitude, um fenômeno, temos como objeto de reflexão a ação, a atitude, 

o fenômeno e queremos compreendê-los. Mas, para que possamos efetivamente 

compreendê-los, precisamos analisá-los à luz de referentes que lhes dêem sentido. 

Estes referentes são os saberes que já possuímos, fruto da experiência ou da 

informação, ou os saberes à procura dos quais nos lançamos por imposição da 

necessidade de compreender a situação em estudo. 

O maior desafio para o professor, portanto, não se limita a que este venha a agir 

de forma reflexiva, mas principalmente que venha a se transformar em alguém 

diferente, na medida em que partindo da reflexão-na-ação - centrada no sucesso de 

curto prazo e no âmbito individual - o professor passa por sucessivas etapas, até passar 

a refletir sobre si mesmo, sobre sua história de vida, sobre sua formação, sobre sua 

identidade pessoal e profissional e sobre seus projetos. Refletir, inclusive, sobre o 
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projeto coletivo em que se insere e com o qual está afetiva e profissionalmente 

comprometido. 

Zeichner, já citado, considera que uma maneira de pensar na prática reflexiva é 

encará-la como a vinda à superfície das teorias e práticas do professor, para análise 

crítica e discussão para si próprio e para os seus colegas, num esforço de se aperceber 

das suas falhas. Ou seja, discutindo no seio de grupos de professores, estes têm mais 

hipóteses para interagir e aprender uns com os outros e têm geralmente uma palavra a 

dizer sobre o desenvolvimento da sua profissão. 

Pimenta (2002, p.30) aponta que Zeichner reconhece, na tendência de formação 

reflexiva, uma estratégia para aprimorar a formação dos professores, aumentando-lhes 

a capacidade de enfrentar a complexidade, as incertezas e as injustiças na escola e na 

sociedade. Também ressalta a importância de uma atitude reflexiva por parte dos 

professores em relação ao ensino e às condições sociais que o influenciam, numa 

defesa dos professores como ‘práticos reflexivos’, em vista da consideração segundo a 

qual educar é arte, ciência, práxis. 

Mesmo assim, há ressalvas, como a de Gadotti (2003, já citado), quando diz que 

realçar o caráter reflexivo do que-fazer educativo do professor, pode ser relevante, na 

medida em que se contrapõe à corrente do pensamento pedagógico pragmatista e 

instrumental, mas pode ser também limitativo, se esse caráter não for compreendido 

numa certa totalidade de saberes necessários à prática educativa. 

Perrenoud (2002, pp.57; 59-60) também nos alerta para a questão dos limites da 

reflexão quando assegura que não basta refletir para que as dificuldades concretas da 

profissão se dissipem. Contudo, a reflexão permite transformar o mal-estar, as revoltas 

e os desânimos em problemas, os quais podem ser resolvidos ou, pelo menos, 

atenuados, com métodos reflexivos. Para este autor, uma prática reflexiva autoriza uma 

relação mais ativa que queixosa, com consideração da complexidade da ação, na 

medida que ressalta: 

...A reflexão não evidencia um erro estritamente técnico, mas uma postura 
inadequada, um preconceito sem fundamento, uma indiferença ou uma 
imprudência culpáveis, uma excessiva impaciência, uma angústia paralisante, 
um pessimismo ou um otimismo exagerados, um abuso de poder, uma 
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indiscrição injustificada, uma falta de tolerância ou de equidade, uma falta de 
antecipação ou de perspicácia, um excesso ou uma falta de confiança, um 
acesso de preguiça ou de desenvoltura; em suma, atitudes e práticas 
relacionadas aos alunos, ao conhecimento, ao trabalho, ao sistema, bem como 
à competência propriamente didática ou administrativa do professor. 

 
Da forma como a concebemos no contexto da complexidade, a prática reflexiva é 

uma relação com o mundo: ativa, crítica e autônoma e, em decorrência disso, parece 

depender mais da postura do que de competência metodológica. O desejo de mudança 

nasce da decepção, do descontentamento com aquilo que se faz. O autor aponta 

inclusive que a prática reflexiva é igualmente importante para distanciar-nos dos 

esquemas, dos pensamentos e das reações prontos que, no dia-a-dia, nos dispensam 

de fazer muitas perguntas antes de agir. Se quisermos aprender com a experiência, 

temos de aproveitar os momentos de exceção – a fim de compreender quem somos e o 

que valemos – pois não há prática reflexiva efetiva se não houver diálogo com o 

inconsciente prático (um conhecimento tácito, pessoal, nem sempre sistemático e 

dificilmente generalizável) e subseqüente tomada de consciência. 

Provavelmente, cada pessoa reflete de modo espontâneo sobre sua prática, 

porém se essa reflexão não for metódica nem regular, não vai conduzir a tomadas de 

consciência, nem a mudanças. Como diz Perrenoud (2002, pp.43-44), um professor 
reflexivo não pára de refletir a partir do momento em que consegue sobreviver na 

sala de aula, em que consegue reduzir sua angústia proveniente das suas ações 

profissionais. No entanto, ele continua progredindo em sua profissão mesmo quando 

não passa por dificuldades, pois a reflexão geralmente se torna uma forma de 

identidade e de satisfação profissionais. A tomada de consciência41, contudo, conforme 

ressalta o mesmo autor (2002, p.154) é suscitada por um desejo de maior controle, 

tendo em vista o fracasso total de determinada ação. E, ainda, ela é iniciada no 

momento em que o objetivo é evidente, valorizado, impossível de ser abandonado, e no 

momento em que o fracasso é evidente e não pode ser imputado à fatalidade ou ao 

                                                 
41 Segundo Pontes (1995, p.61), para a tomada de consciência, é importante que surja uma postura 
reflexiva, a qual pressupõe uma forte vontade de compreender e de superar o que impede o sucesso. 
Confira mais em PONTES, Eglê Franchi (org.). A causa dos professores. Campinas, SP: Papirus, 1995 
– (Coleção Magistério: Formação e trabalho pedagógico). 
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outro. Em contrapartida, nada garante que a defasagem existente entre o sucesso 

pretendido e a ação efetiva seja um motivador suficiente para a tomada de consciência. 

 Silva (2002, pp.170-171), por sua vez, compreende que a prática reflexiva 

abrange ações tais como: 

• expor a prática profissional; 

• explicar (descrever) procedimentos adotados; 

• confrontar idéias; 

• posicionar-se diante do outro em relação ao próprio fazer; 

• fomentar questionamentos; 

• responder a questionamentos; 

• tomar consciência das teorias pessoais; 

• levantar hipóteses; 

• testar hipóteses; 

• desenvolver novas estratégias de atuação; 

• aprender com o outro, compartilhando o saber-fazer; 

• superar dilemas; 

• fazer escolhas; 

• estruturar o próprio trabalho. 

A meu ver, a principal razão de privilegiar a postura reflexiva na ação pedagógica 

consiste no fato de que esta postura pressupõe uma forte vontade de o professor 

cumprir sua função educativa, assim como um elevado nível de auto-exigência e, por 

isso, a vontade de compreender e de superar o que impede o sucesso docente, 

transformando a prática. 
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Em evidência: o perfil do professor reflexivo 
 

Profissionais reflexivos são mais autônomos. 
Philippe Perrenoud 

 
Já nos anos 30, segundo Pontes (1995, p.62), Dewey antecipava a postura 

reflexiva necessária a um professor – através das características de uma aprendizagem 

reflexiva – que consiste em: 

• atitude crítica e aberta para o exame das razões do que se passa em sala de aula; 

• indagação das possibilidades de erro e experimentação de alternativas disponíveis; 

• reflexão sobre a forma de melhorar o que já existe, redimensionando a prática 

pedagógica no curso do processo de ensino e aprendizagem; 

• responsabilidade intelectual e entusiasmo. 

Estas responsabilidades intelectuais asseguram a integridade, isto é, a coerência 

e a harmonia daquilo que se defende e se assume (Dewey, 1916 apud Pontes, 1995). 

Significa, também, procurar os propósitos educativos e éticos da própria conduta 

docente, e não apenas os utilitários. Enfim, Dewey pressupõe um professor que tenha 

predisposição e entusiasmo para afrontar a atividade de ensino com curiosidade, 

energia, capacidade de renovação e de crítica da rotina. 

No contexto de mudanças da sociedade de aprendizagem, no tempo presente, em 

que a tônica coloca-se no sujeito que aprende, o papel dos professores se redefine nos 

termos das competências que o professor tem de desenvolver postos por Alarcão 

(2003, p. 30), quais sejam, de criar, estruturar e dinamizar situações de aprendizagem e 

estimular a aprendizagem e a auto-confiança nas capacidades individuais para 

aprender. Isto quer dizer que os professores precisam repensar o seu papel educativo. 

Na maioria dos estudos educacionais sobre o tema, a competência consiste, 

sobretudo, em identificar e resolver problemas complexos, navegando entre valores 

contraditórios e enfrentando conflitos internos e intersubjetivos (competência de 

adaptação ou mesmo de invenção). Neste contexto, concordo que isto equivale dizer, 

nas palavras de Perrenoud (2001, p.84), que a relação pedagógica e a gestão da sala 

de aula envolvem profundamente a pessoa do professor naquilo que ele tem de mais 
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íntimo, naquilo que se refere à sua identidade, à sua maneira de ser no mundo, aos 

seus valores e atitudes menos negociáveis ou justificáveis em nome da razão. Portanto, 

o professor também deve ter grande capacidade de invenção, de recombinação, de 

relacionamento, sem dispor de antemão um repertório de condutas das quais se 

depreende a resposta adequada. 

Concordo com Alarcão (2003, p.32), quando diz que os professores precisam 

urgentemente se recontextualizarem na sua identidade 42  e responsabilidade 

profissionais para não se sentirem ultrapassados. Na mesma lógica das capacidades e 

atitudes que pretendem ajudar a desenvolver nos seus alunos, os professores também 

têm que se considerar em um constante processo de auto-formação e identificação 

profissional. Nas palavras desta autora, o professor tem de ser um professor 
reflexivo numa comunidade profissional reflexiva. 

No que se refere à noção de professor reflexivo, Alarcão (2003, p.41) explicita que 

esta se baseia na consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza 

o ser humano como criativo e não como mero reprodutor de idéias e práticas que lhe 

são exteriores. É fundamental a noção do profissional como uma pessoa que, nas 

situações profissionais, tantas vezes incertas e imprevistas, atua de forma inteligente e 

flexível. O fascínio por esta recente conceitualização se deve, sem dúvidas, à 

relatividade inerente ao espírito pós-moderno que levou ao reconhecimento da 

complexidade dos problemas da nossa sociedade atual e da necessidade de formar 

profissionais preparados para o enfrentamento da realidade presente neste século XXI. 

Segundo Perrenoud (2001, p.159), esboça-se uma abordagem do profissional 
reflexivo há cerca de 10 anos, como sendo este um construtor ativo, metódico e lúcido 

de sua própria teoria da ação, isto é, de si mesmo como sujeito e ator, bem como das 

situações e dos sistemas que tem de enfrentar. Nesse âmbito, o profissional reflexivo é 

uma antiga figura da reflexão sobre a educação, cujas bases podem ser encontradas 

justamente em Dewey. De modo geral, conforme ressalta Perrenoud (2002, p.13), a 

                                                 
42 Entendo que a identidade do professor compreende representações, informações, opiniões, crenças, 
hábitos, aptidões, saberes, faculdades, capacidades, noções, gostos, disposições, sentimentos, atitudes, 
normas, modelos, valores, conhecimentos, formas de fazer, de perceber, de refletir, dentre outros, os 
quais são mobilizados em sua ação docente (Perrenoud, 2001). 
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idéia de um profissional reflexivo leva a conceber o professor ou o educador como um 

inventor, um pesquisador, um aventureiro que percorre caminhos nunca antes trilhados 

e que pode se perder caso não reflita de modo intenso sobre o que faz e caso não 

aprenda rapidamente com a sua própria experiência. 

De certa forma, Schön, em seus vários estudos, revitalizou e conceituou mais 

explicitamente a figura do profissional reflexivo, ao propor uma epistemologia da 

prática, da reflexão e do conhecimento-na-ação. Em educação, o profissional reflexivo 

passou, assim, a ser o emblema de um desejado acesso ao status de ‘profissão 

docente plena’, visto que tal status não é atribuído – ainda - socialmente à profissão de 

professor e nem reivindicado por todos os que a exercem. 

De acordo com a análise de Schön (2000, p.39), profissionais engajados numa 

comunidade profissional têm uma maneira particular e profissional de ver o mundo e 

uma maneira de construir e manter o mundo da forma como o vêem. Quando os 

profissionais respondem a zonas indeterminadas da prática, sustentando uma 

conversação reflexiva com os materiais de suas situações, eles refazem parte do seu 

mundo prático e revelam, dessa forma, os processos normalmente tácitos de 

construção de uma visão de mundo em que baseiam toda a sua prática. A meu ver, 

esta conscientização dos pressupostos que norteiam a prática é um ponto crucial tanto 

para a identificação de possíveis inconsistências quanto para o aprimoramento da 

prática pedagógica, em se falando do ‘ofício de professor’. 

No que concerne ao desenvolvimento de habilidades profissionais, Schön (2000, 

p.123) privilegia as pessoas que exercem certas profissões, dentre elas, o que nos 

interessa, os profissionais do ensino, uma vez que lidam freqüentemente com a 

incerteza, com a singularidade e com o conflito. Durante a prática de ensino, surgem 

situações fora da rotina, sobre as quais o professor deve agir no sentido de torná-las de 

alguma forma coerentes. 

Situa-se o professor reflexivo, segundo Perrenoud (2002), em conformidade com 

o ofício de professor, devendo ser regido essencialmente por objetivos e por um tipo de 

ética. Devido ao seu papel, ao seu saber, à sua responsabilidade ao ministrar uma aula, 

ao tipo de contrato e à relação que ele privilegia, o professor certamente tem poder 
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sobre os alunos no sistema de ação coletiva. Porém, não é o único. A reflexão na e/ou 

sobre sua prática introduz um tipo necessário de reflexão sobre o que é ensinado, 

sobre o relacionamento humano na interação escolar, sobre formas de criar ou de 

manter vínculos com ‘o outro’, assim como sobre as dinâmicas dos grupos e das 

organizações. Por isso, um profissional reflexivo re-examina constantemente seus 

objetivos, seus procedimentos e seus saberes; trata-se de desenvolver e aprimorar uma 

relação com sua prática e consigo mesmo, uma postura de auto-observação, de auto-

análise, de questionamento e de experimentação. Acredito que nem essa postura nem 

as competências reflexivas sejam suficientes para possibilitar avanços qualitativos das 

ações, contudo, certamente ajudam a criar algumas condições necessárias ou mesmo 

imprescindíveis para o professor enfrentar a complexidade da ação pedagógica. 

Em uma outra perspectiva, um profissional reflexivo não se limita ao que aprendeu 

durante sua formação inicial, nem ao que descobriu nos seus anos de prática, pois re-

examina constantemente seus objetivos, seus procedimentos, seus saberes, num ciclo 

permanente de aperfeiçoamento. Dessa maneira, o professor reflexivo faz perguntas, 

tenta compreender seus fracassos, projeta-se no futuro, decide proceder de forma 

diferente em situações singulares de cada ano letivo, estabelece objetivos mais claros, 

explicita suas expectativas e seus procedimentos. Coloca-se, pois, em evidência que a 

prática reflexiva é um trabalho que se torna regular através de uma postura e de uma 

identidade muito particulares. 

De modo similar, tem-se na análise de Libâneo (2002, p.70) um outro tipo de 

consideração, relativo a uma concepção crítica de reflexividade que se proponha 

ajudar os professores no fazer-pensar cotidiano que ultrapassaria a idéia de os sujeitos 

da formação inicial e continuada apenas submeterem à reflexão os problemas da 

prática docente mais imediatos. O que o autor destaca é a necessidade da reflexão 

sobre a prática a partir da apropriação de teorias como marco para as melhorias das 

práticas de ensino, em que o professor é ajudado a compreender o seu próprio 

pensamento e a refletir de modo crítico sobre sua prática e, também, a aprimorar seu 

modo de agir, seu saber-fazer, internalizando novos instrumentos de ação. 

Em função dessas considerações, ratifico a importância da prática da reflexividade 

de professores quanto às suas ações pedagógicas em sala de aula. 
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Parece ficar claro, portanto, que um profissional reflexivo aceita fazer parte do 

problema, na medida em que reflete sobre sua própria relação com o saber, com as 

pessoas, com o poder, as instituições, as tecnologias, o tempo que passa, a 

cooperação, tanto quanto sobre o modo de superar as limitações ou de tornar seus 

gestos técnicos mais eficazes. Assumindo o que diz Perrenoud (1999), é preciso 

considerar que uma prática reflexiva profissional jamais é solitária, pois ela passa por 

momentos em grupos que oferecem aos professores os instrumentos ou as bases 

teóricas para melhor compreender os processos em jogo e melhor compreender a si 

mesmo. Neste sentido, o professor deve tornar-se alguém que concebe sua própria 

prática para enfrentar eficazmente a variabilidade e a transformação de suas condições 

de trabalho, em favor da profissionalização que, reforço, necessita ser crescente e 

constante. 

Para o professor reflexivo, o desenvolvimento de uma prática reflexiva lhe confere 

alguns benefícios, que são também expressos nos seguintes termos (Perrenoud, 2002, 

p.51): 

• um ajuste dos esquemas de ação que permita uma intervenção mais rápida, mais 

direcionada ou mais segura; 

• um reforço da imagem de si mesmo como profissional reflexivo em processo de 

evolução; 

• um saber capitalizado, que permite compreender e dominar outros problemas 

profissionais. 

Nestes termos, um profissional reflexivo nunca deixa de se surpreender, de tecer 

vínculos, de aprender a refletir sobre os aspectos importantes da prática. Esta reflexão 

é mais fecunda se também for acompanhada com/por leituras, formações e saberes 

acadêmicos ou profissionais construídos por outros. 

Quando falamos nas expectativas que podem ser alcançadas pelos professores que 

refletem sobre sua prática, quer dizer, que assumem uma prática reflexiva – e, por 

conseguinte, são professores reflexivos – podemos esperar o que é posto nos 

seguintes termos (Perrenoud, 2002, p.48): 

Que tais professores... 
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• compensem a superficialidade da formação profissional; 

• favoreçam a acumulação de saberes de experiência; 

• propiciem uma evolução rumo à profissionalização; 

• preparem para assumir uma responsabilidade política e ética; 

• permitam enfrentar a crescente complexidade das tarefas; 

• ajudem a vivenciar um ofício impossível; 

• ofereçam os meios necessários para trabalhar sobre si mesmo; 

• estimulem a enfrentar a irredutível alteridade do aprendiz; 

• aumentem a cooperação entre os colegas; 

• aumentem a capacidade de inovação. 

Sendo assim, os professores que só refletem por necessidade e que abandonam o 

processo de questionamento quando se sentem seguros, não podem ser considerados 

profissionais reflexivos, uma vez que uma prática reflexiva não é apenas uma 

competência a serviço dos interesses dos professores, mas expressão de consciência 

profissional. Nestes termos, Perrenoud ressalta a importância – na formação sobre a 

prática reflexiva – de uma abordagem sistêmica, da consideração das necessidades 

dos alunos e de uma preocupação por democratizar o acesso aos saberes na formação 

para a prática reflexiva. Por tais razões, atribuo sentido à afirmação de Perrenoud 

(1999) de que esse paradigma - de profissionalização, prática reflexiva e participação 

crítica - não corresponde à identidade ou ao ideal da maioria dos professores no 

exercício de sua função, nem ao projeto ou à vocação da maioria daqueles que se 

dirigem para o ensino. 

A partir da década de 90, tem-se realçado o “caráter reflexivo” da função docente 

como “algo novo”. Todavia, não existe teoria da educação, nem qualquer proposição de 

educadores - Paulo Freire, Demerval Saviani, entre tantos outros - que deixe de incidir 

sobre a necessidade da reflexão sobre a prática do professor. Por isso, é possível 

entender Gadotti (2003, já citado) quando diz que falar de “professor reflexivo” pode ser 

considerado como redundância. Contudo, o que o referido autor deseja pôr em relevo é 

a idéia de que não basta para o educador ser reflexivo, mais do que isso, é preciso que 

ele dê sentido à reflexão. Como a reflexão é meio, é instrumento para a melhoria do 

que é específico de sua profissão - que é construir sentido - vale ressaltar, 
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parafraseando Gadotti, que refletir é, sobretudo, impregnar de sentido cada ato da vida 

cotidiana. Para argumentar a favor desta linha de significação, invoco o sentido e o 

significado da própria palavra latina insignare, etimologicamente relativa à reflexão, 

que quer dizer marcar com um sinal. Daí advém, também, o sentido emergente de que 

a reflexão deve ser crítica. 

Em decorrência dessas relações, posso afirmar com Gadotti que o professor, 

como profissional, não pode ser reduzido a isto ou àquilo. Seu saber profissional, feito 

de experiência, de reflexão, de pesquisa, de intervenção, deve ser visto na perspectiva 

de totalidade e não reduzido a certas e restritas competências técnico-profissionais. 

Reitero, assim, a necessidade de o profissional da Educação se apropriar de uma visão 

crítica, de modo que possa transitar da consciência ingênua à consciência filosófica 

acerca dos fenômenos educacionais, como propõe Saviani (2000). 

Alarcão (1996, p.177), no âmbito desta discussão, alerta que o conceito de 

professor reflexivo não se esgota no imediato da sua ação docente. Para a autora, ser 

professor também implica em saber quem sou, as razões pelas quais faço o que faço e 

conscientizar-me do lugar que ocupo na sociedade. Tais considerações se destacam 

numa perspectiva de promoção do estatuto da profissão docente, posto que os 

professores precisam ser agentes ativos do seu próprio desenvolvimento e do 

funcionamento das escolas como organização a serviço do grande projeto social que é 

a formação dos educandos. 

Como contribuição para o estabelecimento de tais relações compreensivas, 

Alarcão (1996, p.176) ainda ressalta que os professores desempenham um importante 

papel na produção e na estruturação do conhecimento pedagógico porque refletem, de 

uma forma situada, na e sobre a interação que se gera entre o conhecimento científico 

e a sua aquisição pelo aluno. Isto significa que refletem na e sobre a interação entre 

sua própria pessoa [do professor] e a pessoa do aluno, entre a instituição escola [seu 

contexto específico de ação] e a sociedade em geral. Desta forma, têm um papel ativo 

na educação e não um papel simplificado e meramente técnico que se reduza à 

execução de normas e receitas ou à aplicação de teorias exteriores à sua própria 
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comunidade profissional. Em outras palavras, o professor faz da sua prática um campo 

de reflexão teórica estruturador da sua ação profissional. 

Recentemente, Alarcão (2002)43 afirmou que ser reflexivo é muito mais do que 

descrever o que foi feito em sala de aula. Para ela, o professor reflexivo é aquele que 

pensa no que faz, que é comprometido com a profissão e se sente autônomo, capaz de 

tomar decisões e ter opiniões. Ele é, sobretudo, uma pessoa que atende aos contextos 

em que trabalha, os interpreta e adapta a atuação a eles. Uma outra questão 

importante para a autora se baseia no fato de que educar para a autonomia implica 
fazer um ensino reflexivo que, por sua vez, se baseia numa postura reflexiva do 

próprio professor. A autora costuma deixar uma mensagem incisiva sobre a prática 

reflexiva aos professores, quando diz de forma direta: “Acho que vais gostar da tua 

descoberta. Mas, se não gostares, tem a coragem de abandonar a tua profissão antes 

que ela se torne para ti um fardo demasiado difícil de suportar”.44

Invoco, neste contexto, as ênfases atribuídas por Zeichner (1993) para pontuar, 

ao final, alguns aspectos relevantes sobre o professor como prático reflexivo45, uma vez 

que este autor reconhece a riqueza da experiência que reside na prática dos bons 

professores. Isto significa dizer que, na perspectiva de cada professor, o processo de 

compreensão e melhoria do seu ensino deve começar pela reflexão sobre a sua própria 

experiência. Por isso, reflexão implica o reconhecimento de que o processo de 

aprender a ensinar se prolonga durante toda a carreira do professor, exigindo-lhe a 

disposição e a capacidade de estudar a maneira como ensina e a de melhorar ou de 

aprimorar-se, com o tempo, responsabilizando-se pelo seu próprio desenvolvimento 

profissional. Na perspectiva de prática do ensino reflexivo, o autor verifica que a 

atenção do professor está tanto voltada para a sua própria prática, como para as 

condições sociais nas quais se situa esta prática. Em parte, as reflexões dos 

                                                 
43Na Revista Nova Escola (ago.2002). 
44Confira em ALARCÃO, Isabel (org.). Formação reflexiva de professores – estratégias de supervisão, 
p.187. 
45 Com o propósito de articular proposições sintetizadoras sobre essa discussão, invoco Pimenta (2002, 
p.43) quando esta também enfatiza que o professor reflexivo deve alargar sua perspectiva de atuação 
também como intelectual crítico reflexivo. Para aprofundar, favor conferir em PIMENTA, Selma Garrido, 
GHEDIN, Evandro (orgs). Professor Reflexivo no Brasil: Gênese e Crítica de um Conceito. Brasil: 
Cortez, 2002. 
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professores visam a eliminação das condições sociais que distorcem a auto-

compreensão destes profissionais e minam a realização do seu trabalho. Sob este 

ponto de vista, uma outra característica ressaltada pelo autor sobre a prática reflexiva é 

a sua tendência democrática e emancipatória, no âmbito da importância que assinala 

ser dada às decisões do professor quanto a questões que levam a situações de 

desigualdade e injustiça dentro da sala de aula. 

É preciso, pois, educar o professor – no curso de sua formação inicial ou 

continuada – para que este possa estabelecer relações entre a prática reflexiva do 

ensino em aula e a participação nos contextos sociais que afetam sua atuação46. 

Assim, formar-se-á um professor reflexivo de modo que este possa estender suas 

deliberações profissionais a uma situação social mais ampla, colaborando para que 

seja gerada uma mudança social e pública que possa ser reflexiva (Cf. Contreras, 

1997)47 e seja ampliado o horizonte da compreensão crítica de sua atuação (Ghedin, 

2003). 

Assinalando como asserções conclusivas, assumo o que Ghedin afirma ao nos 

alertar sobre riscos reducionistas das abordagens de sala de aula, a saber: 

 
...Muitos professores tendem a limitar seu mundo de ação e de reflexão à aula. 
É necessário transcender os limites que se apresentam inscritos em seu 
trabalho, superando uma visão meramente técnica na qual os problemas se 
reduzem a como cumprir as metas que a instituição já tem fixadas. Esta tarefa 
requer a habilidade de problematizar as visões sobre a prática docente e suas 
circunstâncias, tanto sobre o papel dos professores como sobre a função que 
cumpre a educação escolar. Isto supõe que cada professor analise o sentido 
político, cultural e econômico que cumpre à escola, como esse sentido 
condiciona a forma em que ocorrem as coisas no ensino, o modo em que se 

                                                 
46 Silva (2002, p.172) oferece contribuição para orientação concernente aos propósitos formativos, as 
quais advêm do exercício de sua função - enquanto coordenadora pedagógica – quando buscou assumir 
a dimensão da prática reflexiva e constatou a necessidade de algumas ações por parte dos professores. 
Confira tais ações e suas relações em SILVA, Jozimeire Angélica Vieira da. A reflexão do professor 
diante de sua prática – um olhar multirreferencial. Dissertação (mestrado); orientação de Joaquim 
Gonçalves Barbosa. Universidade Metodista de São Paulo, Faculdade de Educação e Letras, Curso de 
Pós-graduação em Educação, São Bernardo do Campo: UMESP, 2002. 
47  Igualmente interessante verificar a explicitação desenvolvida por Contreras (2002) - acerca do 
profissional reflexivo - em CONTRERAS, José. Autonomia dos professores. Trad. de Sandra Trabucco 
Valenzuela; revisão técnica, apresentação e notas à edição brasileira: Selma Garrido Pimenta. São 
Paulo: Cortez, 2002. 
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assimila a própria função, bem como se têm interiorizado os padrões 
ideológicos sobre os quais se sustenta a estrutura educativa. 

 
É este processo, de natureza investigativa, quando realizado pelo professor quer 

em termos individuais quer coletivos, que o leva à ação. Para que este processo tenha 

lugar, contudo, é necessário que o professor questione e reflita sobre situações que 

costuma viver em sua sala de aula e que o faça no contexto da sua equipe. Esta ação 

reflexiva tende a lhe conferir ‘poder emancipatório’ e não pode ser dissociada do 

contexto social e cultural em que o professor se insere. Neste tipo de enquadramento, o 

professor reflexivo é alguém que atribui importância a questões globais da educação, 

como as finalidades e as conseqüências do ponto de vista social e pessoal, a 

racionalidade dos métodos e do currículo e a relação entre essas questões e a sua 

prática de sala de aula. Assenta-se, pois, na busca constante de autonomia e de 

melhoria da sua prática, num quadro ético de valores democráticos. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISE DOS INDICADORES TEMÁTICOS 
 

 

Definição dos indicadores de análise 

 

Pude verificar que numa pesquisa aberta, flexível, os pesquisadores buscam 

evidências que corroborem hipóteses definidas no início do estudo e, por esta razão, 

eles partem de hipóteses amplas e vão focalizando outras explicações, à medida que o 

estudo se desenvolve, por meio de um processo de análise dinâmica dos dados. Sob 

esta perspectiva, Nóvoa48, quando discorre sobre uma pesquisa educacional relevante, 

enfatiza que esta tem necessariamente de advir de um “bom problema”, ou seja, um 

problema relevante para ser investigado. Entretanto, o “bom pesquisador”, para o 

referido autor, deve procurar problematizar suas hipóteses, ao invés de buscar 

respostas “prontas e acabadas” para cada uma delas. 

Entendo, pois, ser tarefa do pesquisador - durante o processo da pesquisa - a 

construção de um conjunto relevante de categorias de análise, a partir do referencial 

teórico definido para o estudo, com o propósito de identificar a base inicial de conceitos 

para a classificação dos dados - criação de categorias conceituais em função de 

indicadores de análise. Parece claro, de acordo com Bogdan e Biklen (1999, p.232), 

que sempre que fazemos análises somos, usualmente, parte do diálogo acerca do 

tópico que estamos a considerar. Por isso, podemos analisar e codificar o nosso tópico 

de várias formas diferentes. Qualquer análise precisa ser moldada pelas perspectivas e 

posições teóricas do investigador e pelas idéias que este partilha acerca do assunto. 

Isto implica que se possa realizar a reunião de componentes similares dos dados, com 

base na classificação destes de acordo com as categorias teóricas iniciais, ou segundo 

                                                 
48No encontro de pesquisa intitulado “Diálogos sobre questões da pesquisa educacional”, na Faculdade 
de Educação da Universidade de São Paulo, em 19 de abril de 2004. 
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conceitos emergentes, num movimento de “vai-e-vem” entre a teoria e a realidade, 

como já pontuei. 

Em função disto, a análise dos dados da presente pesquisa implicou a 

organização de todo material obtido durante a pesquisa, qual seja, as transcrições de 
entrevistas e de relatos que expressam as manifestações das professoras 

participantes. Além disso, levei em conta as notas de campo referentes às minhas 

observações das aulas e aos registros das reuniões de HTPC da escola Jardim Público, 

os quais serviram como “pano de fundo” na análise dos dados, buscando relações entre 

as tendências e padrões - emergentes do material - em níveis mais elevados de 

abstração, em um tipo de triangulação metodológica. Desse modo, tenho a intenção de 

privilegiar as entrevistas e relatos como deflagradores dos dados para a análise, 

utilizando das observações de aulas e das notas de campo apenas os aspectos que 

vierem ao encontro das manifestações das Professoras. 

Torna-se importante lembrar que tanto as entrevistas quanto os relatos 

constituem-se em instrumentos de coleta de dados usados com grande freqüência na 

investigação narrativa, uma vez que estes são realizados pelo investigador com os 

sujeitos participantes da pesquisa e gravadas em áudio ou vídeo. Sendo assim, o 

conteúdo das gravações – quer das entrevistas quer dos relatos, no meu caso – como 

sói acontecer, foram cuidadosamente transcritos e tais transcrições se converteram em 

documentos fundamentais à narrativa no curso da investigação analítica. 

De outra forma, posso dizer que, da análise de conteúdo das manifestações de 

meus sujeitos de pesquisa - das entrevistas, dos relatos e das notas de campo – 

emergiram alguns indicadores temáticos ou ideacionais tomados como núcleos de 

significação, dentre os quais os seguintes: 

1) o significado do (seu) ensino para as professoras: o que é ensinar 

2) o significado de (sua) aprendizagem para as professoras: o que é aprender 

3) o sentido da educação escolar para as professoras: a função da escola 

4) sentido e significados da prática reflexiva para as professoras: a importância da 

reflexão na e sobre a prática pedagógica 
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5) a reflexão na ação, reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão mantendo a 

perspectiva da prática: tipos de reflexão das professoras 

6) que-fazeres mobilizados pelas professoras - as competências, os saberes, as 

habilidades, as técnicas, os conhecimentos, as estratégias: os ‘caminhos e des-

caminhos’ da complexidade da ação docente em sala de aula 

7) as (suas) ações pedagógicas significativas e bem-sucedidas: relato de experiências 

e práticas diferenciadas 

8) as teorias, os conceitos e os significados subjacentes às práticas pedagógicas das 

professoras: entre ‘perdas e ganhos’ 

9) concepção de formação profissional das professoras: conquistas, expectativas, 

desilusões... por onde (re)começar um processo contínuo: formação inicial, permanente 

ou continuada 

10) os condicionantes externos que possibilitam a prática reflexiva das professoras: 

viabilização da formação profissional permanente 

11) autonomia das professoras: conquista de (auto)formação individual ou coletiva 

 Considerando os indicadores temáticos apresentados, me debrucei num 

segundo movimento, em que levei em consideração apenas aqueles indicadores 

temáticos que me possibilitariam responder ou me aproximar das questões desta 

pesquisa. Isso não exclui a possibilidade em recorrer a outros indícios contemplados 

nos indicadores temáticos levantados inicialmente, a fim de ampliar o meu olhar sobre 

as análises. Sendo assim, à luz da problemática de investigação posta por mim, 

cheguei à definição de três indicadores temáticos, cada qual sendo privilegiado em 

função de cada uma das questões da investigação proposta. 

Assim, da análise de conteúdo das manifestações de meus sujeitos de pesquisa - 

entrevistas e relatos – emergiram alguns indicadores temáticos ou ideacionais tomados 

como núcleos de significação ao serem relacionados com proposições teóricas e 

temáticas presentes na literatura educacional ou pedagógica. Por isso, com base na 

problemática de investigação posta, dentre os aspectos emergentes, privilegio os 

seguintes: 
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1) O significado do ensino e da aprendizagem que as próprias professoras 

desenvolvem: o que é ensinar e o que é aprender no curso da sua ação 

pedagógica 

Ao privilegiar tal indicador temático, levei em consideração alguns pontos 

fundamentais – tomados como critérios operacionais - que justificam a sua 

importância para a problemática desta pesquisa, dentre os quais os seguintes: 

• Verificar se as concepções de ensino e de aprendizagem das professoras 

expressam algum componente de reflexão advindo de ou ainda presentes em 

suas práticas de ensino e de aprendizagem; 

• Verificar se tais concepções são construídas em moldes tradicionais ou se estão 

acompanhadas de inovações da teoria pedagógica, evidenciando se as 

professoras realizam algum movimento de re-novação e, neste caso, se engajam 

numa prática reflexiva que busca novas estratégias e expressam outras/novas 

concepções de ensino e de aprendizagem; 

• Explicitar as teorias, conceitos e significados que se encontram subjacentes às 

práticas pedagógicas das professoras. 

 

2) Tipos de reflexão das professoras: reflexão-na-ação, reflexão-sobre-a-ação e 

reflexão-sobre-a-reflexão-na-ação, na perspectiva da prática 

Nestes termos, me proponho a: 

• Verificar tipos e níveis de reflexão que as professoras realizam em suas práticas; 

• Verificar que tipo de reflexão as professoras conseguem fazer sozinhas na e 

sobre suas práticas de ensino e de aprendizagem; 

• Verificar se as professoras em exercício passam a refletir pela prática da 

consideração de suas dificuldades e conflitos didático-pedagógicos; 

• Identificar os condicionantes externos que possibilitam a prática reflexiva das 

professoras, quando há necessidade de interferência externa para que as 

professoras possam vir a fazer reflexões-sobre-as-suas-ações, bem como 

indicam ter realizado reflexões-na-sua-ação. 
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Não obstante o aspecto da interferência externa se constituir numa das indagações 

do meu problema de investigação, este se caracterizou como “pano de fundo”no 

decorrer da análise dos três indicadores temáticos contemplados no trabalho, 

justamente porque os indícios quanto à necessidade de interferência externa foram 

deflagrados a partir das minhas notas de campo em relação aos momentos de 

participação nos espaços coletivos (HTPC) da escola Jardim Público. Nesse sentido, 

apesar do fato de tal aspecto não ter sido considerado como um indicador específico de 

análise, creio que a ênfase na e sobre a necessidade de consideração desse aspecto 

para a efetivação de uma prática reflexiva por parte do professor se explicita na medida 

em que me esforço em tecer relações compreensivas sobre as narrativas das 

Professoras sujeitos da pesquisa – construção de meta-narrativas – no decorrer das 

análises dos três indicadores temáticos contemplados. Portanto, há consideração da 

importância e da necessidade de ajuda pedagógica externa – de qualquer natureza – 

para a viabilização de (1) práticas de ensino diferenciadas, (2) prática reflexiva crítica, 

(3) ações pedagógicas bem-sucedidas, dentre outras atitudes e ações imprescindíveis 

a um professor que se quer bem-sucedido e reflexivo. 

 
3) Relato de experiências e práticas diferenciadas das professoras: suas ações 

pedagógicas significativas e bem-sucedidas 

Considero também relevantes as seguintes análises: 

• Verificar os “que-fazeres” - as competências, os saberes, as habilidades, as 

técnicas, os conhecimentos, as estratégias - mobilizados reflexivamente pelas 

professoras na complexidade da sua ação docente em sala de aula, com vistas a 

uma ação bem-sucedida; 

• Estabelecer correlações entre as características da prática das ‘professoras que 

têm uma prática bem-sucedida em sala de aula’ e o que se apresenta como 

características do professor reflexivo - apontadas na literatura - para explicitar se 

as professoras bem-sucedidas são professoras reflexivas. 
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Considerações metodológicas sobre as análises em função dos indicadores 
temáticos 
 

Partindo-se do pressuposto de que as teorias educacionais são representações 

de uma dada realidade e que, se estão à frente da realidade numa situação de 

vanguarda, estas podem ser representações ideais ou ideacionistas, “utópicas”. 

Todavia, uma utopia tem função mobilizadora e pode conferir consistência a uma 

posição epistemológica de pesquisa, na medida em que se pensa em fazer analogias 

ou buscar estabelecer relações compreensivas entre o professor da atualidade com 

base nas representações do professor reflexivo da literatura científica - o ideal! - de um 

lado, e o professor reflexivo em exercício na sala de aula - o real! -, de outro. Vale 

ressaltar que a teoria é uma representação de dada realidade, que nos possibilita 

aproximarmo-nos ou distanciarmo-nos desta realidade. São estes, pois, critérios que – 

em sua dinâmica - fundarão as minhas análises. 

De outra forma, posso dizer que a minha análise dos dados coletados será 

baseada em princípios teórico-metodológicos e epistemológicos subjacentes à 

investigação narrativa, tendo em vista, em um primeiro momento, (1) a identificação das 

concepções subjacentes das professoras como indicadores de análise - como já 

apresentados - e, subseqüentemente, (2) a minha meta-narrativa organizada em função 

de referências temáticas, com o propósito de estabelecer relações compreensivas entre 

os pensamentos diferenciados das professoras – expressos em seus relatos, captados 

através das entrevistas e por mim reconstruídos numa tecitura investigativa. Além disso, 

minha análise incide sobre (3) as tendências das professoras como aproximações – ou 

distanciamento - de proposições teóricas presentes em teorias veiculadas na literatura 

específica da educação na atualidade. 

Isto se torna claro se levarmos em conta o momento em que, segundo Pérez- 

Gómez (1995, p.102), parte-se da análise das práticas dos professores quando 

enfrentam problemas complexos da vida escolar, para a compreensão do modo como: 

a) utilizam o conhecimento científico, b) resolvem situações incertas e desconhecidas, 

c) elaboram e modificam rotinas, d) experimentam hipóteses de trabalho, e) utilizam 
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técnicas e instrumentos conhecidos, e f) recriam estratégias e inventam procedimentos 

e recursos didático-pedagógicos. 

Apresento os dados coletados - os relatos das professoras - de maneira tal que 

compartilho e faço uso destes, posto que busco incorporá-los diretamente ao texto por 

mim elaborado, de forma a serem parte integrante daquilo que estou a descrever ou a, 

por minha vez, “contar” ou relatar. Nesta abordagem, incorporam-se diretamente o 

diálogo e a descrição no decorrer da narrativa, configurando – na investigação narrativa 

– meta-narrativas49, nas quais os dados são apresentados em forma de relatos e, o 

diálogo com estes, igualmente se apresentam em forma de relatos narrados em 

discurso indireto (Cf. Bogdan e Biklen, 1999). 

 

 

Construindo meta-narrativas: narrando à luz de referências temáticas50

 

1. O significado do ensino e da aprendizagem que as próprias professoras 

desenvolvem: o que é ensinar e o que é aprender no curso de sua ação 

pedagógica 
A prática docente que não há sem a discente é uma prática 
inteira. O ensino dos conteúdos implica o testemunho ético 
do professor. A boniteza da prática docente se compõe do 
anseio vivo de competência do docente e dos discentes e de 
seu sonho ético... o saber da impossibilidade de desunir o 
ensino dos conteúdos da formação ética dos educandos. De 
separar prática de teoria, autoridade de liberdade, ignorância 
de saber, respeito ao professor de respeito aos alunos, 
ensinar de aprender. 

Paulo Freire 

 
 
 Como na epígrafe assinalada, carregada de significados para a prática docente, 

as concepções de ensino e de aprendizagem das professoras pesquisadas se 
                                                 
49 Uma meta-narrativa é relativa à prática de elaboração de relatos ou de narrativas que se fundam em 
outros relatos ou em outras narrativas organizadas formalmente, centrando-se na análise pedagógica e 
científica de narrativas de base. 
50 Cf. sobre a construção de meta-narrativas em ARAGÃO, Rosália Maria Ribeiro de, CAMPOS, Elisabete 
P.E., UTSUMI, Luciana Miyuki Sado, VIAN, Silvia E.J. O som e o tom das narrativas nas ações do 
cotidiano da formação de pesquisadores. 
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diversificam num emaranhado de sentidos construídos e des-construídos, ao longo da 

trajetória profissional de cada uma delas, uma vez que o ensino é sempre situado, com 

alunos reais em situações definidas. Para tanto, segundo Cunha (1989, pp.24-25), 

interferem os fatores internos da escola, assim como as questões sociais mais amplas 

que identificam uma cultura e um momento histórico-político. Tal referência é uma 

forma de aludir à não neutralidade pedagógica e caracterizar o ensino como um ato 

socialmente instituído e localizado. 

 Tais atributos ou características parecem estar presentes no que a Professora 

Dália relata para expressar sua concepção, assim: 

<Eu acho que [eu ensino] pelo questionamento que eu faço com eles [os alunos]: o 

porquê de estudar Matemática, o porquê de estudar a nossa língua. Eu sempre procuro 

fazer cartazes, trazer dentro de cada matéria: [por exemplo] um mapa, se for Estudos 

Sociais. Para certas crianças, você fala [como costumo falar]: “- Olha, ele já pega!”, 

agora para outros que têm mais dificuldade você [como faço] tem que ir ali, mostrar. 

Então eu acho que o visual é muito importante para a criança. Eu acho que [meu ensino] 

é o questionamento, é essa metodologia do visual, que permite a explicação no oral e 

permite fazer eles pensarem, porque você questiona, faz alguma pergunta, faz eles 

pensarem, para ver o reforço.> 

A Professora define o seu ensino ressaltando a importância do uso de material 

diferenciado na atividade que desenvolve, frente à dificuldade que, geralmente, 

encontra em fazer o aluno aprender certo conteúdo da forma pela qual a atividade foi 

por ela planejada inicialmente. 

Ressaltando a importância da escolha de determinados métodos, atividades, 

técnicas e recursos didáticos, a Professora Dália prossegue, explicitando: 

<Às vezes, eu posso estar achando que eu estou ensinando, mas será que meu aluno 

está aprendendo, está chegando até ele [o que pretendo ensinar]? Então, como eu vou 

saber que ele está aprendendo? Eu acho que é pelo resultado final... [porque] é um 

processo! Esse foi um primeiro momento! Agora eu acho que a metodologia que eu vou 

usar é [que] vai fazer a criança aderir, incorporar...> 

 
E complementa o seu relato, assinalando: 
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<Eu acho que [eu ensino] quando eu faço eles [os meus alunos] se questionarem, me 

questionarem, para estar aprendendo alguma coisa que está em conflito dentro deles 

(alunos). Então, eu acho que eu ensino quando eu faço eles pensarem.> 

 

Tomando como referência esta última expressão da Professora, é importante 

destacar que ela assume, com Oliveira e Serrazina51, que ensinar constitui uma forma 

de reflexão na ação, isto é, reflete-se sobre os acontecimentos e sobre as formas 

espontâneas de pensar e de agir de alguém, surgidas no contexto da ação, que 

orientam a ação posterior. Ao afirmar que acha que ensina quando faz os alunos 

pensarem, a professora aponta também que a fim de aprender, os alunos, de alguma 

maneira, devem tornar-se os atores de seu próprio aprendizado, pois ninguém pode 

aprender em seu lugar. Desse modo, transformar os alunos em atores, em parceiros da 

interação pedagógica, parece ser a tarefa em torno da qual se articulam e ganham 

sentido todos os saberes52 do professor (Tardif e Gauthier, 2001, p.207). 

Acrescenta Allessandrini (2002, p.166), nesta perspectiva, que trabalhar com 

aprendizagem envolve um contínuo movimento de reflexão, um reajuste cotidiano de 

nossos próprios processos. Assim, para que possamos ensinar a nossos alunos, 

precisamos rever nosso próprio modo de aprender, nosso modo de construir a 

experiência. Um processo de ensino que efetivamente se desenvolva resulta em 

aprendizagem. Para a Professora Dália, a aprendizagem processual – nos termos da 

autora referida - se desenvolve nos termos correlatos expressos em seu relato: 

 
<Eu acho que [é] quando eu dou uma atividade nova para ele (o aluno), ele pensa e me 

dá um retorno: “- Ah, que legal fazer esta atividade!” Eu acho [que o aluno aprende] 

quando a gente sente o retorno dele. Então, vem nos resultados finais mesmo... a 

criança escrevia de um jeito, agora escreve de outro. É a produção das crianças [que] 

me mostra como elas aprendem.> 

 

                                                 
51 Arquivo disponível em: http://www.google.com.br, em 17 de outubro de 2003. 
52  O saber é um constructo social produzido pela racionalidade concreta dos atores, por suas 
deliberações, racionalizações e motivações, as quais são a fonte de seus julgamentos, escolhas e 
decisões (Tardif e Gauthier, 2001, p.208). 
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Na observação de uma de suas aulas, pude verificar esse aspecto da 

aprendizagem da leitura e da escrita quando a Professora Dália elogiou a melhora 

apresentada por um aluno na leitura oral, ao mesmo tempo em que ressaltou a 

dificuldade de fluência na leitura de outro aluno, através da seguinte solicitação à 

classe: “- O J. precisa da nossa paciência” [uma vez que não consegue ler 

fluentemente...]. A meu ver, a Professora – sem caráter proposital – corre o risco de 

reforçar tal dificuldade perante o grupo de alunos, a partir do momento em que 

diferencia o aluno que apresenta a dificuldade, destacando-o com base num aspecto 

negativo53. 

Creio que justamente a adoção de uma prática reflexiva possibilitaria uma 

análise das diferentes concepções de desenvolvimento da leitura e da aprendizagem da 

língua escrita, além de propiciar condições diferenciadas – positivamente – para o aluno 

J. avançar progressivamente. Posteriormente, na observação semanal do HTPC, na 

escola Jardim Público, constatei que há espaço efetivo para troca de experiências e de 

interlocução entre as professoras nas reuniões coletivas, consoante com o discurso dos 

formadores dessa escola (Coordenação Pedagógica e Direção da Escola), que a 

própria Professora Dália reconhece como “garantia” de espaço de reflexão para o corpo 

docente. Pude perceber a participação ativa desta Professora nas atividades, 

discussões e nas trocas de experiências realizadas nesse espaço coletivo, 

evidenciando sua vontade de aprimorar seu trabalho docente e, certamente, de manter 

a intencionalidade – positiva! - de sua atuação em sala de aula, com vistas a uma ação 

pedagógica efetiva54. Isto possibilita entender a necessidade de nós – professores – 

aprendermos a refletir sistematicamente, a fim de tomarmos consciência/conhecimento 

de nossas imperfeições, do que há a aperfeiçoar, assim como de outras formas de 

encaminhar nossa prática pedagógica, de modo a conjurar o fracasso no processo de 

ensino e de aprendizagem dos alunos. 

Nesse sentido, é importante evocar André e Darsie (1999, p.30), segundo as 

quais o professor deve estar atento para perceber as formas de ensinar adequadas a 

                                                 
53 Notas de Campo, agosto de 2003. 
54 Notas de Campo, fevereiro de 2004. 
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cada tipo de aluno, favorecendo a cada um deles o acesso ao conhecimento de modo 

prazeroso e produtivo. Por isto assinalam: 

...Considerando que a aprendizagem é um processo e não um acúmulo de 
informações factuais, o professor enfrenta o grande desafio de organizar 
atividades de ensino capazes de desencadear, reforçar e acompanhar esse 
processo, colaborando nele. É um desafio que o leva a escolher 
determinados métodos, atividades, técnicas e recursos didáticos, assim 
como a encontrar dispositivos que o ajudem a julgar o grau de eficácia de 
sua ação docente. Tomar consciência da eficácia de seu ensino e poder 
constantemente reorganizá-lo tendo em vista a otimização da 
aprendizagem de seus alunos é, sem dúvida, uma enorme 
responsabilidade para o professor. 

 
Esse tipo de consideração analítica, associada aos relatos, possibilita verificar 

que a Professora Dália expressa refletir, individual e coletivamente, sobre o que 

desenvolve com seus alunos e busca construir argumentos que embasem a sua prática 

usual de ensino: 
...Tal prática reflexiva, pela qual os professores aprendem com base na 
análise e na interpretação de sua própria atividade, dá à profissão uma 
característica peculiar: uma profissão em que a própria prática conduz 
necessariamente à criação de um conhecimento específico e ligado à ação: 
trata-se de um conhecimento tácito, pessoal, nem sempre sistemático e 
dificilmente generalizável; um processo contínuo embasado numa reflexão 
sobre sua prática que lhe permite repensar a teoria implícita do ensino e 
suas atitudes. É o valor da prática como elemento de análise e reflexão do 
professor.(Pontes, 1995, p.61) 

 
Para esta Professora em pauta, parece que a aprendizagem insere-se em um 

contexto complexo, no qual a necessidade vai além da transmissão de conteúdos para 

o aluno. Trata-se de abarcar o desenvolvimento do potencial criativo que pode 

manifestar-se em todos os aspectos de sua vida (Allessandrini, 2002, pp.167-168). 

Posso exemplificar o ensino como forma de reflexão-na-ação através do relato 

seguinte da Professora Violeta: 

 

<[Ensinar]... é manter atenção naquele que não aprende, nas dificuldades de 

aprendizagem dele [do aluno], no individual [na diferença do aluno], não só na 

classe/no coletivo, mas no individual. Para mim, se há um que não aprende, eu corro 

atrás dele.> 
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Esta expressão docente deixa claro que existem agora muitos que consideram o 

ensino como uma arte em que as destrezas do professor são aplicadas 

diferencialmente como um resultado da interpretação de um diagnóstico. O ensino é, 

para Stenhouse (1993, p.54), em grande medida, uma resposta à observação e à 

vigilância da aprendizagem em cada caso. 

Buscando refletir sobre concepções e ações docentes no âmbito do ensino 

tradicional, Aragão (2002, pp.12-13) nos chama a atenção sobre o fato seguinte: 

 

...a prática de ensino mais freqüente por parte dos professores...é 
encaminhada, quase exclusivamente, para a retenção, por parte dos 
alunos, de enormes quantidades de informações passivas, com o propósito 
de que sejam memorizadas, evocadas e devolvidas – nos mesmos termos 
em que foram apresentadas – na hora dos exames, através de provas, 
testes, exercícios, mecânicos ou repetitivos, quero dizer, sem 
compreensão. 

 
 Em uma prática assim caracterizada, segundo a autora, há poucos indícios de 

que o ensino possa visar à compreensão do aluno, porque, certamente, ao usar 

massiva e uniformemente o termo compreensão, o professor superpõe esta idéia à de 

memorização e à de proposição verdadeira, compatíveis com...a forma acabada, as 

tarefas padronizadas, a rotina, as formas mecânicas para fixação de 

conhecimentos/conteúdos/informações e até de procedimentos... O que constitui 

compreensão não se pode padronizar (todos compreenderem da mesma maneira...), 

nem se pode definir cabalmente de forma operacional (compreensão é isto...) em 

termos tais que possam ser mensurados, no curso do processo de ensino...(Cf.Aragão, 

2002, pp.12-13). 

 Tais concepções de cunho tradicional podem ser superadas à medida que os 

professores possam refletir sobre a sua prática de ensino para atualizá-la, como se 

observou na manifestação da Professora Violeta, cuja concepção de ensino consiste 

em uma resposta à observação e à vigilância da aprendizagem em cada caso 

(Stenhouse, 1993). Tal mudança, para ser assumida na prática de ensino cotidiana, em 

suas dimensões teórico-metodológicas processuais, necessita da reflexão sistemática 
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do professor sobre sua prática de ensino para aperfeiçoá-la, inserindo-a no contexto 

de época atual, e redimensioná-la à luz de concepções de “ensino”, de “aprendizagem”, 

de “conhecimento”...de outros parâmetros e de novos paradigmas...que possam ser 

admissíveis neste século XXI, por serem consoantes com o desenvolvimento da ciência 

e da tecnologia no momento presente (Aragão, 2002, p.13). 

Quanto às tendências pedagógicas, no âmbito da doutrina tradicional como nos 

elucidou Aragão (2002), de um lado, e no âmbito da doutrina inovadora, que se põe 

admissível deste século XXI, de outro, podemos observar com Cunha (1994, pp.59-60) 

que: 
...a doutrina tradicional sustenta a necessidade de se combater “as 
particularidades individuais, as fantasias e as experiências pessoais da 
criança”; preconiza substituir a superficialidade do mundo infantil “por uma 
realidade estável e lógica” cujos representantes são as lições escolares. A 
imaturidade daquele que aprende deve se subordinar às matérias, uma vez 
que estas, mediante a subdivisão e sistematização do mundo, são julgadas 
capazes de promover o amadurecimento do educando. A tendência que se 
opõe a essa considera que a criança é o centro de todo o processo de 
aprendizagem; o que interessa à escola é promover o desenvolvimento do 
ser infantil e, para isso, a quantidade e a qualidade dos conhecimentos 
devem ser norteadas pelas necessidades de quem aprende. O que 
importa não é o acúmulo de informações, mas sim a formação da 
personalidade e do caráter do educando. Ao passo que a visão tradicional 
destaca a disciplina, o controle, a lei, a ordem e a ordenação lógica dos 
assuntos, a doutrina inovadora sustenta a liberdade, a iniciativa, o interesse 
e a abordagem psicológica dos alunos.(Meu grifo) 

 
Em conversa informal, durante o trabalho de campo na escola Jardim Público, a 

Professora Violeta mostrou-se disposta a assegurar atividades diferenciadas em seu 

trabalho, valorizando o seu ‘que-fazer’ educativo em detrimento de uma ação de cunho 

meramente técnico. Segundo mencionou, por exemplo, reivindica junto à direção da 

escola a realização de aulas na biblioteca - ao invés de apenas manter a atividade 

usual de orientação para o uso de biblioteca e de “pesquisa” em sala de aula - 

justificando a importância dessa ação pedagógica para a aprendizagem da leitura e da 

escrita de seus alunos. Relatou, ainda, que aprecia o exercício da leitura/da pesquisa, 

realizando tais atividades, por sua vez, mesmo “de madrugada”. Tal postura 

investigativa da Professora se confirma em sua metodologia de ensino, que pude 

acompanhar quando da observação de uma de suas aulas: a leitura de livros – na e da 
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biblioteca da escola - que são trabalhados posteriormente junto aos alunos em sala de 

aula, como preparação profissional que antecede a introdução de qualquer temática 

abordada nos livros didáticos usuais. Esta Professora se considera “uma pessoa 

elétrica” e acredita que tal dinamismo se reflete em sua classe, onde os alunos 

igualmente se mostram entusiasmados e sedentos por saber. De fato, pude verificar, na 

observação em sua sala de aula, que a Professora Violeta estimula a ‘curiosidade 

epistemológica’ (Freire, 1996) dos seus alunos, instigando-os à leitura: “- Eu estive 

lendo esse livro e achei interessante...vocês vão gostar...” 55

Em outra observação de aula, percebi que a Professora Violeta tem flexibilidade, 

do tipo ‘dom artístico’, para gerenciar seus alunos de forma interativa e dialógica, 

estabelecendo vínculos afetivos em nível desejável para profissionais que atuam com 

sujeitos no início da escolaridade, numa relação pedagógica que fomenta o prazer de 

conduzir interativamente o processo de ensino de forma a resultar em aprendizagem. 

Estas considerações nos remetem ao pensamento de Cunha (1989, p.71), segundo o 

qual um professor que acredita nas potencialidades do aluno, que está preocupado com 

sua aprendizagem e com o seu nível de satisfação com a mesma, exerce práticas de 

sala de aula de acordo com esta posição. E isto também está indicado na relação 

professor-aluno. 

Tal clima favorável à aprendizagem dos seus alunos pôde ser percebido no 

contexto da sala de aula da Professora sob consideração, independentemente do 

conteúdo escolar em desenvolvimento, ao passo que sua prática de ensino – como a 

própria Professora relatou – é periodicamente avaliada, e de forma muito positiva, pela 

Delegacia de Ensino que supervisiona a escola. Em tais avaliações, é considerada a 

análise do “produto final” referentes aos trabalhos desenvolvidos com e por seus alunos. 

Estes, por sua vez, têm sido apresentados pela Delegacia de Ensino como sendo 

“modelos de prática educativa diferenciada” em cursos de Formação de Professores, 

aos professores provenientes de outras escolas56. 

Como se pode verificar, evidencia-se grande aproximação da reflexão da 

professora com proposições teóricas da literatura pedagógica, configurando contornos 

                                                 
55 Nota de Campo, agosto de 2003. 
56 Nota de Campo, agosto de 2003. 
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de uma prática de ensino e de aprendizagem plenamente suportável ou suportada no 

âmbito das tendências atuais enunciadas pelas teorias educacionais vigentes neste 

século. 

De outro ângulo, é preciso considerar que, nesse caso, a prática da reflexão 

permeia uma ação pedagógica diferenciada e bem-sucedida da Professora Violeta e, 

portanto, penso ser de suma importância ressaltar que uma prática reflexiva se faz 

necessária também – e inclusive – quando “as coisas dão certo” no processo de ensino 

e de aprendizagem, fazendo com que a reflexão do e pelo professor constitua-se como 

elemento imprescindível para sua profissionalização, independente de se encontrar 

numa situação de conforto ou de conflito. A meu ver, a reflexão deve permear toda e 

qualquer ação do professor, em diferentes níveis e graus, conferindo intencionalidade 

ao processo e expressando profissionalismo no exercício do trabalho docente, em sala 

de aula. 

Ao explicitar quando acha que ensina, a Professora Jasmim manifesta 

preocupação similar à da Professora Dália, ao destacar a atividade de ensino como 

sendo de natureza processual, nos seguintes termos: 

 
<O livro [didático] volta o tempo inteiro [estabelecendo relações histórico-culturais 

através do tempo]. Então, em História e Geografia, só quando vai chegando mais no 

final do ano é que você vai começar a fazer perguntas mais elaboradas, aí começa a 

perceber aquilo que foi dado lá atrás. Então, quando você “aplica” uma tarefa ou uma 

atividade que envolva todo esse conhecimento, aí na verdade é que você percebe que 

tudo aquilo que você trabalhou [de forma] individual [em tópicos fragmentados] ele [o 

aluno] conseguiu juntar, tirar uma informação, fazer um ‘resuminho’ de tudo o que você 

ensinou sobre os índios [por exemplo]. Então, em História e Geografia isso fica bem 

mais claro.> 

 
Como já indicado, a Professora parece concordar com a concepção de ensino e 

aprendizagem em que, segundo Dewey (apud Cunha, 1994, pp.58-59), assim se 

explicita: 
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...o processo educativo envolve dois elementos; de um lado a criança, um 
ser não desenvolvido, e de outro a experiência, os valores e as idéias 
acumuladas pelo adulto, um ser amadurecido. Usualmente, ao invés de se 
tomar a ambos como elementos em interação, prefere-se escolher um ou 
outro, isoladamente, como responsável pela essência da teoria 
educacional... Tudo que a escola quer transmitir ao educando tem a ver 
com o conhecimento fragmentado em matérias e organizado de acordo 
com uma lógica que, supostamente, serve à melhor compreensão do 
mundo. Para a criança, no entanto, o mundo é ordenado de maneira 
pessoal, é espacialmente pequeno e cronologicamente limitado e está sob 
o comando de sua energia afetiva e não de seu intelecto. 

 
Pude constatar que esta Professora estimula a participação oral de todos os 

seus alunos em atividade desenvolvida durante a aula, fazendo 

questionamentos/provocações que desencadeiam falas/manifestações por parte destes, 

em torno dos conceitos trabalhados a cada vez. Dá voz aos alunos, numa relação 

interativa e intersubjetiva para a construção do conhecimento. Neste âmbito, a 

Professora e os alunos negociam os significados e constroem – juntos - sentidos para o 

ensino e para a aprendizagem57. Ao assumir tal postura de diálogo com seus alunos, 

parece que a Professora Jasmim concentra esforços para canalizar a energia afetiva de 

seus alunos em direção à compreensão do conhecimento propiciado pela escola, 

ensejando compreensão do mundo em que vivem. 

Na mesma direção, a narrativa da Professora Rosa privilegia o processo de 

construção do conhecimento, com base em sua experiência pedagógica efetiva, 

quando analisa: 

<Vamos pegar uma aula onde você está explanando, está lendo um texto, e você 

explica, coloca a sua vivência, possibilita que as crianças tragam as experiências delas. 

Concretamente, se você lança uma questão, oral que seja, e eles [os alunos] 

conseguem desenvolver, não naquele momento, mas mais na frente, você concretiza 

que houve aprendizado.> 

 
A reflexão da Professora, nesses termos, se inclui no que diz Rios (2001, p.71) a 

propósito do momento em que o professor assume a função mediadora, posto que seu 

papel específico no ensino é de mediação efetiva entre aluno e saber sistematizado, 

                                                 
57 Nota de Campo, novembro de 2003. 
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cultura, realidade. Para essa mediação, contudo, exige-se um saber fazer bem na sua 

prática de ensino, precisa-se de uma permanente visão crítica sobre ela. Com relação 

a esta questão, Pérez-Goméz (1995, p.106) também contribui se inspirando na 

dinâmica reflexiva de Barrow (1984), para compreender os processos de ensino e de 

aprendizagem, bem como o papel do professor no cenário educativo, nos termos de 

sua análise: 
...Quando o professor reflete na e sobre a ação converte-se num 
investigador na sala de aula: afastado da racionalidade instrumental, o 
professor não depende das técnicas, regras e receitas derivadas de uma 
teoria externa, nem das prescrições curriculares impostas do exterior pela 
administração ou pelo esquema preestabelecido no manual escolar. Ao 
conhecer a estrutura da disciplina em que trabalha e ao refletir sobre o 
ecossistema peculiar da sala de aula, o professor não se limita a deliberar 
sobre os meios, separando-os da definição do problema e das metas 
desejáveis, antes constrói uma teoria adequada à singular situação do seu 
cenário e elabora uma estratégia de ação adequada. 

 
Tal função mediadora encontra ainda acolhida e suporte teórico na perspectiva 

construtivista sócio-interacionista, cuja característica fundamental consiste nas relações 

pedagógicas que se estabelecem entre os aspectos da interação – professor, aluno, 

conhecimento – nos processos de ensino e de aprendizagem em contexto escolar, num 

processo continuado. Nessa relação, segundo Moretto (1999, p.103), o professor não é 

somente um transmissor de informações por ele interpretadas, mas assume a função 

pedagógica como mediador - um tipo de “catalisador” - da interação entre o aluno e o 

conhecimento socialmente construído. 

De outra forma, de acordo com a análise de Aragão (2002, p.14), vale considerar 

que o processo de ensino e de aprendizagem não pode ser considerado linear, nem 

conduzido linearmente, uma vez que, com freqüência, requer alteração tanto das idéias 

já existentes por parte do aluno, quanto das “novas” idéias a serem adquiridas, isto é, 

daquelas que se deseja que sejam aprendidas e que o professor ensina aos seus 

alunos. 

Ao observar a aula da Professora Rosa, pude verificar a sua capacidade de 

escuta atenta e sensível que ela exercita, continuamente, em sua prática pedagógica, 

concedendo espaço para os alunos fazerem “suas colocações” no curso do 

desenvolvimento do conteúdo. Condizente com sua atitude docente e com a sua 
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postura pedagógica, na ocasião, ela ressaltou para os seus alunos a importância de se 

fazer a associação entre o conhecimento socialmente construído e a vida de cada um. 

Em outro momento de observação da sua aula, pude igualmente verificar o caráter 

altamente formativo das relações construídas entre os envolvidos, independente do 

conteúdo - tema de cunho “mais ou menos” formativo - em desenvolvimento. No 

momento em que uma criança traz à tona um problema e faz seu questionamento, a 

Professora solicita a ajuda da classe, dando voz a seus alunos. Subseqüentemente, a 

Professora sistematiza e sintetiza as propostas, os enunciados e as manifestações 

contidas nas narrativas dos alunos e faz suas sugestões, a fim de apresentar ‘outros 

olhares’ sobre o mesmo assunto e provocá-los para intensificar a problematização 

deflagrada. Após o término da discussão – ou da interação por ela mediada - a 

Professora me explicou que o trabalho em questão58 tem sido incluído no planejamento 

semanal da disciplina no espaço pedagógico denominado ‘Formativo’, relativo a 

conteúdos temáticos voltados para a formação humana do educando, ao qual se 

destina dez minutos por dia 59 . Face a esta explicitação, pude inferir o quanto a 

Professora Rosa faz valer efetivamente a ação pedagógica que possa influir sobre o 

caráter formativo do conteúdo, justamente em função da postura por ela assumida 

como formadora, já que dá voz aos alunos e possibilita a construção de sentidos em 

uma prática humana desenvolvida em tempo educativo ou pedagógico que, certamente, 

ultrapassa os dez minutos do tempo burocraticamente estabelecido no ‘planejamento’. 

Tal decisão demanda desta Professora um posicionamento firme, perante a seguinte 

dúvida: sigo rigorosamente o tempo burocrático estabelecido no planejamento ou 

privilegio o tempo pedagógico a ser construído na relação com meus alunos? Penso 

que, neste caso, a decisão cabe mesmo à Professora que, certamente, ao buscar 

alternativas, mobiliza a reflexão pedagógica – em âmbito individual – para avaliar os 

termos da “melhor escolha” para o seu contexto de sala de aula. Isto porque somente o 
                                                 
58 A “Campanha do Obrigado” consiste num trabalho de caráter formativo, em parceria com a entidade 
divulgadora “Mokiti Okada”. As aulas são planejadas com base na “Campanha do Obrigado”, por meio da 
utilização de livretos com histórias em quadrinhos. Este material tem como objetivo trabalhar assuntos 
relacionados aos valores humanos, à formação do caráter, enfim, ao processo de formação humana. 
Mais especificamente, a Campanha visa o trabalho de percepção, por parte dos alunos, da diferença 
entre o obrigado automático - a manifestação de agradecimento espontânea – e o obrigado consciente – 
a manifestação de agradecimento como conquista. É um trabalho supervisionado pela direção 
pedagógica da escola. 
59 Nota de Campo, agosto de 2003. 
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professor em exercício conhece efetivamente os seus alunos, as suas necessidades, as 

suas possibilidades, a rotina adotada em sala de aula, enfim, os limites e as 

possibilidades de ação, posto que: 

 
...Na realidade, o professor intervém num meio ecológico complexo, num 
cenário psicossocial vivo e mutável, definido pela interação simultânea de 
múltiplos fatores e condições. Nesse ecossistema o professor enfrenta 
problemas de natureza prioritariamente prática, que, quer se refiram a 
situações individuais de aprendizagem ou a formas de comportamento de 
grupos, requerem um tratamento singular, na medida em que se encontram 
fortemente determinados pelas características situacionais do contexto e pela 
própria história da turma enquanto grupo social. 
(Pérez-Goméz, 1995, p.102) 

 

O desenvolvimento desse tipo de trabalho formativo tem se evidenciado 

enriquecedor na medida em que abre espaço para a emergência da subjetividade60 de 

seus alunos e, ao mesmo tempo, possibilita às professoras a identificação de 

elementos singulares a serem discutidos posteriormente com os respectivos pais. A 

Professora Rosa, no caso, ressalta a importância de o trabalho ser supervisionado pela 

direção pedagógica da escola Jardim Particular e pela entidade divulgadora da 

campanha referida, ao passo que a proposição orienta a sua prática educativa e 

possibilita a avaliação do desenvolvimento do trabalho, alimentando uma permanente 

prática reflexiva tida como desejável. 

A par dessas considerações sobre a mediação do professor no processo de 

construção de conhecimento dos alunos, vale ressaltar o que a Professora Violeta 

assinala: 

 

<Do mesmo modo que eu ensino, eu aprendo.> 

 

                                                 
60  Não há como se constituir individualmente, sem marcas do seu entorno. No decorrer do 

desenvolvimento do sujeito, este recebe as influências externas a ele, tomando um “banho de sentidos”. 
Cada sujeito é uma subjetividade em construção. Portanto, entendo a subjetividade do aluno como sendo 
a teia de características próprias de cada sujeito, tais como: suas necessidades, suas peculiaridades, sua 
história de vida pessoal, suas representações sobre as coisas, seus valores, suas características 
emocionais, enfim, todos os elementos que compõem um ser humano e que o tornam único. 
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Percebe-se, por esta fala, que a troca entre professor e alunos é uma 

característica presente na concepção de ensino e de aprendizagem da Professora em 

apreço, evidenciando que há perspectiva de construção de conhecimentos numa 

relação pedagógica efetiva entre sujeitos: tanto professor como alunos manifestam-se 

disponíveis e abertos para aprender uns com os outros, na dinâmica mesmo de sala de 

aula em que a interação se intensifica pelas várias participações. Como diz Schön 

(1995, p.85): 
...A aprendizagem requer que se passe por uma fase de confusão... Um 
professor reflexivo tem a tarefa de encorajar e reconhecer, e mesmo de dar 
valor à confusão dos seus alunos. Mas também faz parte das suas 
incumbências encorajar e dar valor à sua própria confusão. Se prestar a devida 
atenção ao que as crianças fazem... o professor também ficará confuso. E se 
não ficar, jamais poderá reconhecer o problema que necessita de explicação. 

 

A Professora insiste, neste sentido, quando diz: 
 
<...Para mim, ensinar e aprender são paralelos. Eu ensino, mas também eu aprendo 

muito com as crianças.> 

 

No meu entender, para a Professora Violeta, os processos de ensino e de 

aprendizagem estão fortemente inter-relacionados – em termos imbricativos - 

desenvolvendo-se, portanto, de forma concomitante, e não apenas paralela, pois se 

integram e se articulam na sua íntima relação. Além disso, penso que essa relação de 

troca entre Professora e seus alunos se estabelece na medida em que há envolvimento 

afetivo entre as partes. Como Freire (1996, p.86) esclarece: 

 
...A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos, 
em que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que professor e 
alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, 
aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. 
O que importa é que professor e alunos se assumam epistemologicamente 
curiosos. (Grifos do Autor) 

 
Nessa perspectiva progressista, Freire (1996, p.47) ainda assinala que saber 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 



 120

produção ou a sua construção. Concordo com o autor quando diz que, quando o 

professor entra em uma sala de aula, deve ser e estar aberto a indagações, à 

curiosidade, às perguntas dos alunos, à manifestação de suas inibições, assumindo-se 

como ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tem – de ensinar e não de 

apenas transferir conhecimento. 

De forma correlata, também Schön (1995, p.87) nos fala da postura dialógica 

entre professor e alunos, nos termos seguintes: 

 
...[O professor] tem de defender aquilo em que acredita, mas, paradoxalmente, 
também pode convidar o aluno a desafiá-lo, dizendo, por exemplo: “Se me 
demonstrares que estou errado, como fazem freqüentemente os meus 
alunos e colegas, então posso aprender com o que me disseres e sentir-
me-ei recompensado por saber que estou a aprender a partir de um erro. 
Ser capaz de reconhecer é muito estimulante. Posso realmente aprender 
com os meus próprios erros”. Este posicionamento algo paradoxal é 
necessário se o professor quiser funcionar como um profissional reflexivo. 
Caso contrário, sentir-se-á assustado ao ver-se confrontado com um erro que 
cometeu e tentará controlar a situação para evitar que o seu erro venha a ser 
descoberto. 

 
Vale verificar que aspectos de um pensamento docente neste nível pedagógico 

se evidenciam na narrativa da Professora Margarida, a saber: 

 
<Eu acho que não é o professor que ensina, [no meu caso] eu ajudo. Eu acho que 

quando chega a hora certa - aquele momento certo de cada um - cada criança vai 

sozinha. Você nem acaba de alfabetizar, de dar todas as famílias [silábicas], eles [os 

alunos] já sabem ler e escrever tudo. Vai de cada um, é o esforço de cada um...> 

 
Para a Professora em questão, o ensinar não consiste apenas na mera 

transmissão de conteúdos escolares que ela chama restritamente de ‘ensino’ e 

descarta - no caso dela, elementos para e de alfabetização – mas principalmente na 

mediação assumida pelo professor no processo de construção do conhecimento. 

Igualmente vale ressaltar que os alunos não poderiam ser alfabetizados em termos bem 

sucedidos sem se considerar o compromisso afetivo desta Professora que, ao 

estabelecer vínculos afetivos, emocionais e cognitivos com seus alunos, acaba por 

propiciar “o empurrãozinho” fundamental para a aprendizagem da leitura e da escrita a 
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que se propõe. Creio que uma mediação docente como esta da Professora contribui 

sobremaneira para a construção de uma relação pedagógica efetiva, já que sua fala 

evidencia a percepção de aspectos importantes sobre a aprendizagem de seus alunos: 

 
<Não sei se porque é 1ª série, o aprender deles é uma coisa que eles gostam muito. 

Eles [os alunos] vêm querendo aprender muito, principalmente porque o mundo abre 

muito para eles quando aprendem. Então você vê que eles vêm com os olhinhos 

brilhando...> 

 

O ensino, para a Professora Margarida, adquire, pois, uma conotação 

diferenciada, que é assim explicitada por Moretto (1999, p.103): 

 
...[O ensino]...deixa de ser transmissão de conhecimentos (verdades prontas), 
para ser um processo de elaboração de situações didático-pedagógicas que 
facilitem a aprendizagem, isto é, que favoreçam a construção de relações 
significativas entre componentes de um universo simbólico. 

 

É dessa idéia de aprendizagem significativa, tão ressaltada nas teorias 

construtivistas, que decorre a afirmação de Gadotti (2003), segundo a qual: 

 
...O que acontece conosco é que se o que aprendemos não tem sentido, não 
atender alguma necessidade, não “aprendemos”. O que aprendemos tem que 
“significar” para nós. Alguma coisa ou pessoa é significativa quando ela deixa 
de ser indiferente.(...) Todo ser vivo aprende na interação com o seu contexto: 
aprendizagem é relação com o contexto. Quem dá significado ao que 
aprendemos é o contexto. 

 
Por isso, segundo o autor referido, para o educador ensinar com qualidade, ele 

precisa dominar, além do texto, o con-texto, além de um conteúdo. O significado do 

conteúdo é dado justamente pelo contexto social, político, econômico, de tal forma que 

vale apresentar, ato contínuo, o relato da Professora Margarida sobre a influência do 

“con-texto” na aprendizagem de seus alunos: 
 

<Na 1ª série, eu acho um pouco difícil [desenvolver] uma ação pedagógica dentro de 

uma [única] disciplina [escolar]. Basicamente é [a] alfabetização. Então é [sobre] a 

família, é [sobre] a escola, um pouquinho sobre os animais, sobre os seres vivos, é 
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muito da vivência deles (dos alunos). A alfabetização também é, lógico, todo um 

processo.> 

 
A Professora Margarida dá continuidade à sua análise reflexiva nos termos 

seguintes: 

 
<Eu acho que [eu ensino] quando vejo uma “mudança de comportamento”. Não é tanto 

assim [em relação] à parte pedagógica. Eu acho que aprender a ler e a escrever aqui na 

1ª série não é mérito meu, não fui eu que ensinei [sozinha]. Isso eu sempre falo: não fui 

eu que ensinei a criança a ler e a escrever, ela aprendeu sozinha [mas com a minha 

ajuda pedagógica]. Ela está querendo aprender e eu ajudei.> 

 
Sob este ponto, parece que a Professora Margarida entende que não é função 

do professor deste século transmitir, ensinar nada aos alunos, apenas garantir que 

aprendam para que continuem esse processo de aprender a aprender fora da escola 

(Arce, 2001, p.265). 

Ainda de acordo com a literatura pedagógica atual, para o professor reflexivo 

existe uma sensibilidade extrema em relação ao contexto no qual atua, em relação às 

implicações e complicações das circunstâncias e dos envolvimentos imediatos. Sua 

reflexão também é fomentada pela vontade de realizar seu trabalho de forma eficaz e 

ética. Acredito que a Professora em foco assume a preocupação de garantir 

aprendizagem significativa nos termos ditos da abordagem construtivista. 

Ao continuar seu relato, a Professora Margarida ressalta – refletindo - que sua 

função docente não se limita à transmissão de conhecimentos, assim: 

 
<Eu vejo que a criança muitas vezes vem mesmo muito motivada para querer aprender. 

Agora, quando eu ensino [acontece o seguinte]: na parte de disciplina, eu acho que o 

professor da 1ª série trabalha muito mais no sentido da organização, da disciplina 

mesmo, do respeito. Então, eu acho que o professor da 1ª série atua mais, [porque] eu 

vejo que eles (os alunos) também dão “muito retorno”. Então tenho que conversar muito 

com eles...sobre a organização, sobre o respeito, sobre a justiça...a parte formativa 
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mesmo. E eles (meus alunos) aprendem o que você pede, você conversa e eu acho que 

isso acaba internalizado, e aí vem a mudança de comportamento. Eu sinto que “passei 

alguma coisa”, porque o formativo [crenças, valores, fundamentos para a formação do 

homem] a gente não ensina. Aí você vê que tem uma mudança de comportamento e que 

você [a professora] conseguiu alguma coisa.> 

 
No que se refere à questão da disciplina (comportamental, regras de conduta) 

citada no relato acima, verifiquei pela observação de sua aula que a Professora 

Margarida concede espaço para os alunos se expressarem oralmente, contudo solicita 

que estes se organizem, evidenciando dificuldade para lidar com a simultaneidade dos 

diversos discursos61. 

Acredito que a maioria dos professores tem uma representação de espaços e de 

falas culturalmente determinados, sob os quais a existência da organização – esperar a 

vez para falar... dispor-se a escutar o outro – isto é, a expectativa da ordem/ordenação 

são pré-requisitos para um bom andamento da aula. O professor precisa adquirir 

competência para escutar os ecos, os reflexos, as lacunas e as convergências entre os 

diferentes discursos e dos diferentes discursos simultaneamente, o que certamente não 

é um exercício fácil! Contudo, é este um modo de buscar aproveitar a diversidade das 

manifestações para o estabelecimento de elos de ligação entre as narrativas 

emergentes dos alunos e o conteúdo em desenvolvimento pelo professor. Não estou a 

desconsiderar a organização, a metodicidade e a rigorosidade na sistematização de 

enunciados ou nos relatos, entretanto, receio que o anseio docente desenfreado pela 

ordem - sem pinceladas de ‘desordem organizada’ 62  – acabe por comprometer a 

construção do conhecimento em termos intersubjetivos, descritivos e compreensivos, 

tanto para os professores como para os alunos. A meu ver, este é um ponto63 a ser 

trabalhado na formação de professores, quer inicial quer permanente. 

                                                 
61 Nota de Campo, dezembro de 2003. 
62 Parafraseando a expressão “anarquia desorganizada” utilizada pelo Prof.Dr. Licínio C. Lima, em sua 
obra sobre uma teoria sociológica-organizacional da escola. Cf. em LIMA, Licínio C. A escola como 
organização educativa: uma abordagem sociológica. São Paulo: Cortez, 2001. 
63 Estou a me referir aos aspectos constituintes do conceito de ‘disciplina em movimento’, ou seja, aos 
espaços de organização criados no dinamismo dos processos pedagógicos em aula. 
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Pelo relato reflexivo da Professora Margarida, podemos identificar que sua 

concepção de ensino demanda uma postura diferenciada dos padrões e 

representações da atividade de ensino sustentada e reproduzida pela grande maioria 

dos educadores. Isto desde que se possa considerar que temos dificuldades de fazer 

com que nosso aluno/nossa aluna aprenda a pensar por si mesmo, sem tentar, a cada 

desafio, fazê-lo lembrar-se do que constava de “uma apostila que memorizou”, mas 

“não metabolizou”, justamente porque não foi desafiado a entender, a cada passo, as 

diferentes facetas do problema e a testar sua própria compreensão. A ênfase na parte 

formativa da/na aprendizagem para formação pedagógica dos seus alunos, como já foi 

explanada na análise referente à Professora Rosa, igualmente se expressa na 

manifestação da Professora Margarida no que diz respeito à sua concepção de 

aprendizagem, se não vejamos: 

 
<É mesmo essa “mudança de comportamento”. É lógico que não deixa de ter o lado 

pedagógico, afinal, você vai ver que ele [o aluno] aprendeu como? Eu vejo muito que, na 

1ª série, qualquer coisa que ele escreva sem que tenha sido pedido em lição, é uma 

forma de ele estar expressando aquilo que aprendeu.> 

 
Como ocorre no relato da Professora Violeta, a simultaneidade de papéis – 

professor e aluno - na produção ou na construção de conhecimentos também se 

encontra presente no relato da Professora Orquídea, que apresento a seguir: 

 
<Para mim, ensinar é trocar. Ensino é troca, troca de experiências com a criança. Eles 

[os alunos] vêm com bagagem, [porque] ninguém é tábua rasa. Quando você [a 

professora] sente que eles [seus alunos] querem mais, aí você vai em busca de...[mais 

conhecimentos, experiências, inovações pedagógicas...] Quem falar “eu já sei tudo”, não 

sabe nada.> 

 
Aragão (2002, p.13) enuncia que, dentre as novas concepções de ensino, de 

aprendizagem, de conhecimento, as que implicam não mais considerar o aluno como 

“tábua rasa” ou “página em branco” produzem diferenças substanciais nos processos 

de ensino e de aprendizagem para a aquisição de conhecimentos. No que se refere à 
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Professora em questão, a troca parece ser um dos indícios de diferença substancial na 

sua prática de ensino. 

Ao assumir tal postura de incompletude/inacabamento, como diz Freire, de 

abertura para o novo, a Professora Orquídea demonstra o que Almeida (2002, p.28) 

expressa ao ressaltar que... a abertura às novas perguntas implica humildade e 

coragem. Humildade no sentido de reconhecer nossos limites. Só quem reconhece 

que não sabe, que ainda há muito por ser conhecido, empreende uma busca no sentido 

de ampliar seu saber. Coragem no sentido de que as perguntas críticas tendem a 

enfrentar perigos e ameaças. Penso que tais posturas de humildade e coragem só 

podem ser assumidas por aqueles que conseguem se sentir provocados por aquilo que 

não sabem, conseguem reconhecer seus limites, assim como têm consciência de que o 

saber é provisório, re-formulável, falível, mutável, enfim, ilimitado por conta dos 

“conhecimentos de experiências feitos”, como elucida Freire (1996, pp.64-65): 

 
...Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu ser 
formando-se, à sua identidade fazendo-se, se não se levam em consideração 
as condições em que eles vêm existindo, se não se reconhece a importância 
dos “conhecimentos de experiência feitos” com que chegam à escola... Isto 
exige de mim uma reflexão crítica permanente sobre minha prática através da 
qual vou fazendo a avaliação do meu próprio fazer com os educandos... Essa 
avaliação crítica da prática vai revelando a necessidade de uma série de 
virtudes ou qualidades, sem as quais não é possível nem ela, a avaliação, nem 
tampouco o respeito do educando. 

 
Com essas considerações, o autor nos leva a entender que as qualidades ou 

virtudes de que trata são construídas por nós mesmos no esforço que nos impomos 

para diminuir a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Este esforço no 
sentido da coerência é uma das virtudes indispensáveis, dentre outras, para a 

diminuição da distância entre o discurso e a prática necessariamente pedagógicos ou 

educativos. A Professora Orquídea expressa alguns dos aspectos fundamentais em 

discussão e, dentre esses, merece destaque, a meu ver, os seguintes: 

• a postura dialógica assumida no processo de ensino e de aprendizagem; 

• a preocupação da Professora no que se refere à continuidade da aprendizagem 

de seus alunos, ressaltando a sua natureza processual; 
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• a preocupação com a qualidade da formação de seus alunos; 

• o esforço permanente de avaliação de seu próprio saber com os alunos; 

• o seu esforço, enfim, enquanto profissional da Educação no sentido da coerência 

entre o que acredita ser educativo e sua prática assumidamente pedagógica, 

porque enseja crescimento de seus alunos. 

Ao observar a aula desta Professora, pude constatar que ela possibilita a 

construção de conhecimentos matemáticos através da confrontação de hipóteses. Tal 

postura permite que os alunos solicitem a sua ajuda, constantemente, numa relação 

dialógica, evidenciando a postura docente aberta ou receptiva, sempre disponível a 

atender às necessidades específicas de seus alunos64. Vale a pena, pois, confrontar 

seu relato, carregado de sentidos e significados, cujos contornos evidenciam uma 

prática pedagógica diferenciada, qual seja: 

 
<Eu dei a base para eles, para quando eles forem para a 5ª série, porque 4ª série é 

muito importante. A gente [referindo-se às professoras do Ensino Fundamental de 1ª à 

4ª série] é tudo mãe... Você [como ela faz] está sempre em cima das crianças. Quando 

você [como faz] manda um trabalho, direciona, faz com que ele [o aluno] aprenda a 

fazer trabalhos que os professores [subseqüentes] vão pedir depois, [o trabalho de cada 

um] tem que ter começo-meio-fim, tem que ter limpeza, tem que ter regra, porque 

chegam lá [na 5ª série] e a professora não vai dar essa orientação. Vamos fazer uma 

pesquisa [por exemplo], mas eles não aprenderam a fazer pesquisa. É a “base”. Por isso 

eu acho que tem que ser um trabalho bem metódico, dar o resultado para eles [os 

alunos], para eles avançarem. Então é aqui, na 4ª série, que você “fecha” esse assunto. 

Você analisa o processo da 1ª até chegar na 4ª: e as crianças que estão com 

defasagem, o que acontece? Teria que voltar. A grande briga do professor é essa, o que 

fazer? Quando você [como ela faz] diz numa Secretaria de Educação que deveria 

segurar alguns, ou então, se não pode segurar, que ele vá pra classe da 1ª série [para 

diminuir ou anular sua defasagem de aprendizagem], por exemplo. Se ele ficasse uma 

hora na 1ª série para ver a silabação, e depois voltasse aqui pra classe [da 4ª série] 

para continuar outras áreas [de conteúdo específico da série], para a socialização com 

as crianças da mesma idade...mas ele [o aluno], como não tem base, então, não está 

nem aqui e nem lá. E ele [o aluno] fica perdido, por mais que você queira [fazer alguma 
                                                 
64 Nota de Campo, agosto de 2003. 
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coisa efetivamente]...Eu tenho sessenta e poucas crianças [quantidade referente a duas 

classes suas separadamente], como é que eu vou ficar no atendimento individual? É 

difícil. Eu acho que tinha que existir uma outra coisa para resgatar as crianças em 

defasagem. Faltou “base”, é impossível ir pra frente. A idéia em si da ‘progressão 

continuada’ é boa, só que tem que abrir campo para esse jogo que a gente pode fazer 

[referindo-se à falta de autonomia do professor em deslocar os alunos em defasagem 

para a série correspondente à dificuldade, concomitantemente com a série em que se 

encontra, como foi sugerido pela Professora].> 

 
 Nessa perspectiva, são inevitáveis as indagações: O que podemos fazer frente a 

inúmeras dificuldades inerentes ao fazer docente? Como podemos “driblar” os 

condicionantes e até mesmo limitantes externos em favor de uma ação pedagógica 

eficaz? E insisto: como garantir a coerência entre o discurso e a prática educativa? 

 Acredito que não há respostas nem soluções únicas. Contudo, penso que é 

importante para nós – os professores – termos consciência pedagógica para 

reconhecer e assumir que tal coerência é passível de ser construída constantemente (e 

incansavelmente!), uma vez que se considere o que André (1999, p.17) assinala: 

 
...Há nas interações de sala de aula, possibilidade de tratamento diferenciado 
objetivando favorecer os desfavorecidos. Sabe-se que existem muitos 
professores que procuram diversificar as tarefas de sala de aula para atender a 
diferentes interesses e níveis de desenvolvimento dos alunos. Sabe-se, 
também, que muitos organizam projetos, atividades, tarefas especialmente 
destinadas àqueles alunos que têm dificuldades de acompanhar o ritmo geral 
da classe. 

 
A autora supõe professoras – tal como a Professora Orquídea - que estejam 

voltadas para beneficiar os alunos através das discriminações positivas que procuram 

atenuar as desigualdades, criando alternativas para ajudar os alunos mais fracos, com 

dificuldades, com atraso escolar. Penso que tal “pedagogia das diferenças em sala de 

aula” possa se concretizar por meio de uma prática reflexiva. 

A Professora Rosa prossegue seu relato expressando a sua concepção de 

ensino com clareza, nos seguintes termos: 
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<Para mim, ensinar é um processo em que se tem que ter harmonia, tanto de quem está 

“passando” [o professor] como de quem está aprendendo [os alunos]. Mas eu acho que 

[ensino] é o processo em que você está junto do seu aluno, mostrando o conhecimento 

de várias formas. Eu acho que isso é o ensinar, porque tem vários caminhos que te 

levam a estar adquirindo determinado conhecimento.> 

 

Nestes termos a Professora em pauta evidencia que sua atividade de ensino 

envolve investimento de energia afetiva, canalizada para a relação estabelecida entre 

aluno e professor, haja vista que é mediante o estabelecimento de vínculos afetivos que 

ocorre o processo de ensino-aprendizagem (Codo & Gazzotti, 1999, p.50). E conclui: 

 
<Eu acho que ensinar é um processo, mas é integrado, não é uma coisa que vem 

[impositivamente] do professor para o aluno. É você [como costuma fazer] dar 

possibilidades [de o aluno trabalhar] no que você deseja ou quer em cima de um 

determinado assunto, conhecimento...Então o ensinar é você [o professor] mostrar essa 

gama de possibilidades. É ser um facilitador...> 

 

Entendo a referência feita pela Professora usando o termo ‘facilitador’ em razão 

do que pude verificar nas observações de suas aulas. A Professora Rosa busca 

realmente dar voz aos seus alunos com o propósito de trazê-los para o seu lado, 

mostrando-lhes a necessidade de aprenderem determinado conteúdo escolar 

considerado socialmente útil. Para tanto, a Professora se esforça, em sua prática, para 

que seus alunos confiem nela, acreditem que tal conteúdo lhes será útil para as suas 

vidas, garantindo-lhes aprendizagens significativas. Para que possamos entender o que 

a Professora compreende por ‘aprendizagem significativa’, vejamos o que ela diz: 

 
<O aprender é quando você adequou, de acordo com os seus valores, algo que foi 

significativo. Então eu acho que o aprender é quando você, dentre todas as 

possibilidades que te mostraram, teve a compreensão de acordo com os seus valores. 

Então você aprende na medida em que aquilo ficou significativo. É um valor emocional, 

é um valor que você tem enquanto família. Aí eu acho que ele [o aluno] aprendeu, eu 
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acho que ele internalizou aquilo que você [o professor] queria estar passando. Então o 

aprender é você [como ela faz sistematicamente] tornar significativo qualquer tema. Por 

isso eu acho que você pode ter a capacidade de aprender qualquer assunto. Na medida 

em que se tornou significativo, você consegue extrapolar aquele assunto para sua 

vivência e fazer daquele assunto uma coisa que vai te capacitar a ter mais ação para 

aprender.> 

 
E reforça sua concepção de ‘aprendizagem significativa’, quando acrescenta: 
 
<A reflexão deles (dos seus alunos) é essa: o que eles sabiam, o que eles não sabiam. 

Então eles vão percebendo que agora eles obtiveram algumas informações que são 

científicas e outras também do senso comum, para eles fazerem uma reflexão em cima 

também do assunto que está sendo tratado. De repente, eu percebo que o objetivo [de 

aprendizagem dos alunos] de cada momento foi plenamente atingido.> 

 

Esta reflexão expressa o propósito da Professora de que seus alunos possam 

aprender conteúdos que contribuam para a sua formação, no sentido de prepará-los 

para a vida futura. Em termos gerais, considero que para a Professora Rosa - como se 

explicita na concepção deweyana - educar não é um mero procedimento pelo qual se 

instrui as crianças para que reproduzam determinados conhecimentos. Ao dizer que 

“ensinar é dar as possibilidades várias que se quer para tratamento pedagógico de um 

determinado assunto, conhecimento”; a Professora Rosa expressa que o papel do 

professor é, para ela, alterar o universo de referência de seus alunos, ou seja, ensinar 

de maneira efetiva. Segundo Pontes (1995, p.66), a qualidade do ensino – assim como 

da aprendizagem! - depende de um sistema de conhecimentos muito mais amplo, para 

que o professor possa entender melhor o que dá sentido e função ao que ensina. 

A Professora Rosa reforça em seu relato esses aspectos qualitativos, indagando 

e respondendo, em termos retóricos, assim: 

 
<Qual é o nosso papel? Eu acho que é possibilitar esse aprender, possibilitar que a 

criança aprenda. Então, é o seu [do professor] papel dar essa gama de modos, de 

formas de pensar diferentes para a criança poder entender [um dado conhecimento].> 
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De modo especial, a dimensão transformadora do ensino se manifesta no relato 

da Professora Orquídea, se não vejamos: 

 
<Às vezes a postura da criança é assim: ela ‘sacou’ o que é ser cidadão, o que é ser 

responsável, embora ela não tenha aprendido a matéria [o conteúdo escolar]. Então, às 

vezes sinto que eu estou formando o indivíduo [o aluno considerado como sujeito] e às 

vezes sinto que eu só consegui o objetivo da matéria que estou ensinando. O conteúdo 

é uma coisa, mas na minha visão o professor tem que ser o todo. Você tem que 

garantir essas duas coisas andando juntas (Grifo meu).> 

 

Por esta narrativa, podemos fazer alusão à Cunha (1989, p.31), quando orienta 

que: 

...A concepção de ensino e as práticas realizadas pelo professor certamente 
terão de ser diferenciadas conforme os objetivos se direcionem à internalização 
ou à conscientização. Isto significa ter uma concepção nova da relação 
existente entre o sujeito socialmente situado e o conhecimento. Significa 
entender que aprender não é estar em atitude contemplativa ou absorvente, 
frente aos dados culturais da sociedade, e sim estar ativamente envolvido na 
interpretação e produção destes dados. 

 

Nesse aspecto - de forma semelhante ao que é expresso por Cunha (1994, p.38) 

- a Professora Orquídea expressa que: 

 

...Educar é pôr o indivíduo em contato com a cultura a que pertence e, mais do 
que isto, é prepará-lo para discernir situações que exijam reformulações e para 
agir em consonância com estas necessidades de transformação. Todo 
procedimento educativo tem a finalidade primordial de possibilitar a 
continuidade da vida do agrupamento social. 

 

 Penso que, para se estar ativamente – e afetivamente – envolvido na 

interpretação e na produção desses dados, o professor deve manifestar 

intencionalidade nas suas ações, de modo que possa superar o falso dilema entre 
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conteúdo escolar a ser dado, de um lado, e a formação do aluno como sujeito 

autônomo, de outro. Garantir estas duas coisas andando juntas, como manifestou a 

Professora Orquídea, é tarefa do professor e desafio constante e complexo para cada 

um, posto que: 

...A ação profissional do professor é estruturada por duas séries de restrições: 
as restrições ligadas à transmissão da matéria...e as restrições ligadas à 
gestão das interações com os alunos. O trabalho educativo em meio escolar 
consiste em fazer convergirem essas duas séries de restrições, em fazê-las 
colaborar entre si. Nesse sentido, a transmissão da matéria e a gestão das 
interações...constituem elementos...do cerne mesmo do ofício. 
(Tardif e Gauthier, 2001, p.206) 

 
Como igualmente ressalta Freire (1996, p.95), torna-se imprescindível o saber da 

impossibilidade de desunir o ensino dos conteúdos da formação ética dos 

educandos; de separar prática de teoria, autoridade de liberdade, ignorância de saber, 

respeito ao professor de respeito aos alunos, ensinar de aprender, para que possa 

garantir, por conseguinte, uma ação pedagógica que enseje crescimento, propriamente 

dito. 

Na perspectiva do enunciado anterior, é fundamental a parte formativa no 

aprendizado dos alunos, contudo, sem o professor desconsiderar seu papel de 

mediador entre o conhecimento socialmente construído e os seus alunos. 

Tal concepção de ensino se encontra no posicionamento da Professora 

Margarida, que apresento a seguir: 

 

<Então, por exemplo, tem a caixa de lenço de papel [que os alunos trazem]. Tem hora 

que acaba... E nesse ano, acabou o lenço de papel da classe [antes mesmo do término 

do ano letivo escolar]. Então eu trouxe da minha casa um rolo de papel higiênico e deixei 

aqui [na sala de aula]. No dia seguinte, duas crianças trouxeram lenço de papel. Então, o 

exemplo acaba refletindo neles [meus alunos] também, eu acho que isso que é gostoso, 

não é só você estar “passando a matéria” [escolar], não é só estar “passando o 

conteúdo”. Eu acho que são esses pequenos detalhes que vão fazer diferença depois. 

São esses momentos que ajudam, que fazem as crianças crescer.> 
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Segundo Tavares (2001, p.43), devemos voltar a nossa atenção para o que, de 

fato, deve ser feito para mudar as concepções e as práticas, a fim de que a escola seja 

mais consciente dos seus objetivos e funções, da sua missão e, conseqüentemente, 

mais reflexiva e capaz de mudar, de transformar-se, para ir ao encontro das 

necessidades dos alunos e dos desafios dos novos tempos. E as coisas a serem 

radicalmente mudadas são as formas, os processos de conhecer, aprender, ensinar e 

investigar nesta nova/outra sociedade do conhecimento e da informação; o que nos 

remete à necessidade de redimensionamento da prática pedagógica e do trabalho 

docente. 

Penso que, para a realização de mudanças nas formas de ensinar dos 

professores, é necessário que a escola viabilize condições de realização de tais 

mudanças por parte dos profissionais do ensino. Há, indubitavelmente, a necessidade 

do professor se mobilizar, individualmente, por melhores formas de ensinar e de 

aprender, exercitando a sua reflexão, contínua e sistematicamente, de modo a torná-la 

parte indissociável de sua profissionalização. 

A meu ver, o professor precisa acreditar numa teoria que o mobiliza num ideal de 

educação/formação do homem, em primeiro lugar. Precisa lidar com as pressões 

externas para confirmar e manter sua postura, coerente com sua crença. Sua coerência 

vai depender do contexto, das possibilidades de ação, da sua competência 65  

profissional em discernir e optar pelo caminho mais desejável, seja com base em sua 

crença (ideais), seja com base em sua condição (imposições externas). O fundamental 

é se ter clareza de suas opções e de suas ações, em benefício da aprendizagem e da 

formação dos alunos. 

Há, por outro lado, a influência dos condicionantes externos que acabam por 

configurar a ação docente, em maior ou menor grau. Em outras palavras, retomando a 

noção de coerência de que nos fala Freire, quanto menor for a discrepância entre 

                                                 
65 A noção ou conceito acerca do termo de competência engloba significados vários, polissêmicos. 
Dentre os conceitos enunciados na literatura, privilegio este que consiste em vontade, liberdade, 
conseqüência – conceitos que estão sem dúvida no terreno da ética-política. A articulação entre esses 
conceitos é que nos auxilia na busca da compreensão da competência do educador, pois constatamos 
que não basta levar em conta o saber, mas é preciso querer. E não adianta saber e querer se não se 
tem percepção do dever e se não se tem o poder para acionar os mecanismos de transformação no 
rumo da escola e da sociedade que é necessário construir (Rios, 2001, p.57). 
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“como deve ser” (trabalho teorizado, pensado e planejado) e a “realidade do trabalho” 

(aspectos da configuração do cotidiano escolar) , maiores serão as possibilidades de 

investimento emocional, afetivo e cognitivo por parte do professor em busca de um 

ensino eficaz, eficiente e efetivo. 

Em relação aos condicionantes externos, pude testemunhar nas observações em 

aulas que, mesmo co-existindo o esforço sistemático e intencional de construção de 

conhecimentos numa relação interativa, pude verificar que predomina um espaço – 

temporal, portanto quantitativo - privilegiado de transmissão de conteúdos aos alunos, 

em detrimento de um espaço da aula que dê maior consideração aos aspectos 

qualitativos (inesperados, inéditos, estimulantes, emergentes da relação pedagógica). 

Para uma melhor compreensão das minhas observações de contexto, em especial ao 

me referir à escola Jardim Particular, por conta de sua própria natureza, gostaria de 

invocar Schön (1995, p.87), que contribuiu sobremaneira para que eu compreendesse 

tal paradoxo, ao considerar que: 

...À medida que os professores tentam criar condições para uma prática 
reflexiva, é muito possível que se venham a confrontar com a burocracia 
escolar.(...) A burocracia de uma escola está organizada à volta do modelo do 
saber escolar. Isto pode ser verificado se considerarmos, por exemplo, o plano 
de uma aula, ou seja, uma quantidade de informação que deve ser “cumprida” 
no tempo de duração de uma aula. Mais tarde os alunos serão testados para 
determinar se a quantidade de informação foi transmitida de forma adequada. 
A escola divide o tempo em unidades didáticas e divide o espaço em salas de 
aula separadas que representam níveis...Do mesmo modo, a progressão nos 
diferentes níveis representa uma passagem de moléculas mais simples do 
saber escolar para outras mais complexas. Os testes são feitos para medir este 
progresso, e os professores também são medidos pelos resultados dos seus 
alunos, e promovidos, pelo menos em parte, de acordo com esta prática. O 
sistema burocrático e regulador da escola é construído em torno do saber 
escolar. 

 

Não intenciono dizer com isso que as Professoras não levem às suas práticas 

pedagógicas suas concepções de ensino e de aprendizagem, tampouco que se 

privilegie o aspecto formativo da aprendizagem em detrimento do aspecto da 

construção de conhecimentos socialmente construídos, pois, como já desenvolvido 

anteriormente, o professor precisa estar apto a garantir que essas duas coisas 

caminhem juntas – imbricadas – no processo de ensino e de aprendizagem. Com base 
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em minha experiência profissional e no acompanhamento das Professoras sujeitos da 

pesquisa, posso afirmar que as concepções de cunho progressista66 e ideacional são 

muitas vezes impossibilitadas ou restringidas por inúmeros fatores que norteiam, 

influenciam e até mesmo limitam o professor em sua atividade no processo de ensino e 

de aprendizagem, dentre os quais: a) o planejamento, b) o projeto pedagógico da 

escola (consideração dos ideais educativos do professor, de um lado, e da filosofia da 

instituição escolar, de outro), c) a tensão entre o tempo burocrático e o tempo 

pedagógico, d) a avaliação - na maioria das vezes de cunho quantitativo - dos alunos e 

pelos pares, e) a expectativa de aprendizagem por conteúdos por/da parte dos pais dos 

alunos, enfim, f) a concepção de ensino e de aprendizagem sobre os quais se baseia 

cada instituição ou organização escolar. 

Nesta perspectiva, invoco Nóvoa67 para conferir tônica à tensão presente entre 

escola e professores, quando este diz que é extremamente complexo um professor 

inovador trabalhar em uma escola tradicional, assim como um professor tradicional 

trabalhar em uma escola inovadora. Neste sentido, ressalto a importância do progresso 

da escola em consonância com o progresso e profissionalização do trabalho docente, 

através da consideração de cada contexto específico num movimento de busca de 

sentido para o ensino, para a aprendizagem e para a Educação, em termos de 

compromisso profissional e humano. 

Em função dos relatos das Professoras e com vistas a finalizar a análise em 

questão, posso destacar que: 

a) As Professoras contempladas na análise em questão apresentam concepções de 

ensino e de aprendizagem norteadas e caracterizadas por proposições e aspectos 

pedagógico-educativos. 

b) A qualidade educativa das concepções de ensino e de aprendizagem das 

Professoras confere aspectos decididamente qualitativos às suas práticas pedagógicas, 

diferenciadas pela presença do componente da reflexão, ainda que se ponham quer em 

                                                 
66  Aqui me refiro ao caráter progressista da Educação nos termos de Paulo Freire (Cf. sobre sua 
abordagem nas obras citadas nas referências bibliográficas do presente trabalho). 
67Em encontro de pesquisa intitulado “Diálogos sobre questões da pesquisa educacional”, na Faculdade 
de Educação da Universidade de São Paulo, em 19 de abril de 2004. 
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âmbito individual, atrelado às dificuldades e conflitos didático-pedagógicos, quer como 

ações pedagógicas bem-sucedidas. 

c) As Professoras manifestam desejo de re-novação e anseiam por diferentes e novas 

concepções de ensino e de aprendizagem, de forma a garantir seu aperfeiçoamento 

profissional, mas ressalvando os limites e as possibilidades de cada uma delas. 

 

2. A reflexão-na-ação, a reflexão-sobre-a-ação e a reflexão-sobre-a-reflexão-na-

ação, na perspectiva da prática: tipos de reflexão das professoras 

 
A prática reflexiva é entendida com um propósito claro: incluir os 
problemas da prática em uma perspectiva de análise que vai além 
de nossas intenções e atuações pessoais. Implica colocar-se no 
contexto de uma ação, participar de uma atividade social e tomar 
decisões frente a ela. 

Valadares 
 

 Esta “nova” exigência tanto para a profissionalização dos professores – 

explicitada pelas palavras de Valadares na epígrafe acima - quanto para a formação 

reflexiva desses profissionais, tem sido uma constante nas discussões sobre a 

Formação de Educadores desenvolvidas no âmbito da literatura pedagógica dos últimos 

quinze anos. Muitas correntes teóricas emergiram no sentido de conceituar a reflexão e, 

mais ainda, de adjetivá-la de acordo com seu grau, nível, momento e contexto de 

ocorrência, motivo de ocorrência, forma... de modo a identificar e definir os tipos de 

reflexão que o professor pode vir a desenvolver para lidar com os componentes da 

incerteza e do fracasso em suas práticas docentes e, assim, aprimorar o seu fazer 

docente em direção a uma ação pedagógica que se quer bem-sucedida. 

 Sob esta perspectiva, trato de proceder uma análise das manifestações das 

Professoras desta pesquisa tendo em vista identificar os tipos de reflexão que estas 

desenvolvem em suas práticas docentes, com o intuito de articular algumas 

considerações fundamentais na presente análise. 

 Ao relatar quando reflete em sua prática de ensino, a Professora Jasmim assim 

se expressa: 
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<Na verdade o tempo inteiro, porque cada ação que acontece na classe, você precisa 

primeiro pensar antes de agir. Só que esse pensar tem que ser rapidinho, porque em 

muitos casos você tem que tomar uma atitude na hora. Então você tem que ter rapidez 

ali para analisar o que está acontecendo, ver o que você vai decidir, o que você vai fazer. 

É claro que depois você pode analisar o que você fez certo e o que você fez errado, mas 

na hora você tem que pensar rapidinho para poder agir. Na verdade, o planejamento em 

si é só de matéria [conteúdo escolar], mesmo [porque] as nossas atitudes são pensadas 

o tempo inteiro. Mesmo assim, quando você faz um planejamento, às vezes, na hora em 

que você está botando em prática aquilo, vê que não é viável e vai trocando, vai 

mexendo na hora e você consegue dar um jeitinho. E é isso que você usa para a sua 

avaliação depois.> 

 

 Para a Professora em apreço, portanto, a reflexão é algo que está inerente à 

ação do professor, ou seja, o professor não pode se isentar de uma prática reflexiva em 

seu contexto de ação, assim como quando distanciado deste. Assim, quando diz que, 

no momento da ação, tem que ter rapidez ali para analisar o que está acontecendo, ver 

o que você vai decidir, o que você vai fazer, a Professora Jasmim corrobora com o 

pensamento de Schön (2000, p.34), segundo o qual a reflexão-na-ação é própria de 

toda ação complexa que, para ser comandada em tempo real, exige a constante análise 

de uma situação evolutiva e das possibilidades que surgem a cada instante; para 

compreender o que está acontecendo, antecipar, reordenar sua ação em função dos 

acontecimentos. O autor ainda ressalta que, neste tipo de processo, o profissional 

experimenta uma surpresa que o leva a repensar seu processo de conhecer-na-ação 

de modo a ir além de regras, teorias, fatos, uma vez que é levado a responder àquilo 

que é inesperado através da reestruturação de algumas de suas estratégias de ação, 

teorias de fenômeno ou formas de conceber o problema. 

 Na abordagem de Vasconcelos (2001, pp.51-52 apud Gadotti, 2003), o professor 

precisa indagar-se constantemente sobre o sentido do que está fazendo. Se isso é 

fundamental para todo ser humano, como ser que busca sentido o tempo todo, para 

toda e qualquer profissão, para o professor é também um dever profissional. Faz parte 

de seus saberes profissionais continuar indagando, junto com seus colegas e alunos 



 137

sobre o sentido do que estão fazendo na escola. Este profissional está sempre em 

processo de construção de sentido. Este autor ressalta o seguinte: 

 
...Ser professor, na acepção mais genuína, é ser capaz de fazer o outro 
aprender, desenvolver-se criticamente. Como a aprendizagem é um processo 
ativo, não vai se dar, portanto, se não houver articulação da proposta de 
trabalho com a existência do aluno; mas também do professor, pois se não 
estiver acreditando, se não estiver vendo sentido naquilo, como poderá 
provocar no aluno o desejo de conhecer? 

 

Faço uso dessas considerações para ilustrar o “ser professor” da Professora 

Jasmim, cuja postura e conduta pude testemunhar em uma das observações que fiz de 

suas aulas. Ao mudar o planejamento de aula para adequá-lo aos interesses de 

aprendizagem dos alunos, às suas crenças, como profissional engajada no 

compromisso de educá-los com sentido, a Professora Jasmim mostrou-se capaz de 

construir sentido – para ambos - na sua ação pedagógica em sala de aula, mesmo 

correndo o risco de não ter resultados eficazes, uma vez que “burlou”, como disse, a 

prescrição do planejamento de aula, hierarquicamente estabelecido e determinado pela 

coordenação pedagógica de área (no caso, Língua Portuguesa), para todas as classes 

da série em questão. 

A Professora Jasmim evidenciou uma postura educativa aberta em que afirma o 

outro como “ser de possibilidades” (Matos, 1998, p.298), como capaz de construir 

conhecimento, como autor de seu aprendizado. Nas palavras de Lima (2001)68 , a 

Professora Jasmim nos remete à dimensão de uma certa ‘infidelidade normativa’ dentro 

da escola como organização educativa, haja vista sua transgressão de cunho 

progressista frente a um planejamento exaustivo e ineficaz ao atendimento das 

necessidades dos seus alunos. Com sua atitude carregada de intencionalidade e 

profissionalismo, esta Professora busca conquistar e garantir um ambiente rico de 

produção de conhecimento e aprendizado, além de transformar a atividade 

burocraticamente pré-estabelecida em algo prazeroso e estimulante para os alunos. 

Neste caso, torna-se importante ressaltar que Dewey (apud Cunha, 1994, pp.64-

65), em suas proposições, insiste em mostrar que no papel do professor não cabe a 

                                                 
68  Confira aprofundamento do conceito citado em “A escola como organização educativa – uma 
abordagem sociológica”, de Licínio C. Lima (2001). 
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omissão diante da responsabilidade de nortear o aprendizado de seus alunos. Para 

este autor, o mestre desempenha adequadamente sua função ao desenvolver as 

seguintes ações: 

• ao planejar antecipadamente as atividades do grupo;  

• ao organizar um ambiente que favoreça experiências satisfatórias à 

construção do conhecimento e que desenvolva as potencialidades dos 

educandos. 

Tal planejamento deve ser flexível a ponto de permitir a expansão das variadas 

capacidades individuais; caso contrário, estará muito próximo do procedimento 

tradicional. No decorrer das atividades previamente estruturadas, o professor deve 

posicionar-se como um membro do grupo, haja vista que a educação é um processo 

social em que todos devem ser envolvidos. Neste sentido, é válida a seguinte afirmação 

do mesmo autor: 
...São iguais professores e alunos no sentido de que são seres humanos que 
se encontram diante de um ambiente democrático e que irão vivenciar 
situações que trarão experiências enriquecedoras para ambos; estão no 
mesmo nível enquanto seres humanos livres, capazes de pensar 
autonomamente e construir por si sós o conhecimento. Diferem, entretanto, 
pois ao mestre cabe a responsabilidade de dominar toda a extensão dos 
conhecimentos sobre os quais se darão as experiências construtoras de novos 
conhecimentos; diferem porque é tarefa do professor planejar as condições 
ideais para que se dê o desenvolvimento pleno dos alunos. 

 

No meu entender, a Professora Jasmim, com sua atitude e postura educativas, 

está construindo sua autonomia profissional como professora no âmbito da sua prática 

pedagógica efetiva em sala de aula. Contudo, penso que, para fortalecer-se 

profissionalmente é preciso que esta Professora seja reconhecida, no âmbito 

institucional, pelos seus pares, pelos seus alunos, pelos pais dos seus alunos, enfim, 

por toda a comunidade escolar, não obstante, como ressalta Schön (1995, pp.87;91) os 

fatos seguintes: 
...Quando um professor tenta ouvir os seus alunos e refletir-na-ação sobre o 
que aprende, entra inevitavelmente em conflito com a burocracia da escola. 
Nesta perspectiva, o desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz tem que 
integrar o contexto institucional. Os responsáveis escolares que queiram 
encorajar os professores a tornarem-se profissionais reflexivos devem tentar 
criar espaços de liberdade tranqüila onde a reflexão-na-ação seja possível. 
Estes dois lados da questão – aprender a ouvir os alunos e aprender a fazer da 
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escola um lugar no qual seja possível ouvir os alunos – devem ser olhados 
como inseparáveis, [uma vez que] nos níveis elementares de ensino, um 
obstáculo inicial à reflexão na e sobre a prática é a epistemologia da escola e 
as distâncias que ocasiona entre o saber escolar e a compreensão espontânea 
dos alunos, entre o saber privilegiado da escola e o modo espontâneo como os 
professores encaram o ensino. 
 

Como diz Nóvoa (1995, p.28), as escolas não podem mudar sem o empenho dos 

professores e estes não podem mudar sem uma transformação das instituições em que 

trabalham. O desenvolvimento profissional tem de estar, portanto, articulado com as 

escolas e com os seus projetos. 

Vale retomar a concepção de Perrenoud (2001, p.175), de que a reflexão vai 

além da regulação da ação em curso, quando esta precede a ação. Na reflexão-na-

ação, a urgência não impede o pensamento, porém não há tempo para uma verdadeira 

“deliberação interna” nas hesitações do tipo existencial: Isso me diz respeito? Tenho um 

projeto nessa situação? No ‘fogo da ação’, passamos à hesitação estratégica - Qual é o 

problema, como abordá-lo?, ou tática – Como ser eficaz?, ou ética – Tenho o direito...?; 

todas essas hesitações variam em função do nível de reflexão na ação. Para este 

mesmo autor (2002, pp.30-31), refletir na ação consiste em se perguntar: 

1) o que está acontecendo ou o que vai acontecer; 

2) o que podemos fazer; 

3) o que devemos fazer; 

4) qual é a melhor tática; 

5) que desvios e precauções temos de tomar; 

6) que riscos corremos. 

O autor em pauta ainda enfatiza que, muitas vezes, a reflexão-na-ação contém 

uma reflexão-sobre-a-ação, pois ‘reserva’ questões que não podem ser tratadas 

naquele momento, mas às quais o profissional promete retornar, de modo que uma 

importante parcela da reflexão-na-ação induz-nos a decidir apenas se devemos agir de 

forma imediata ou postergar a ação para que possamos refletir mais tranqüilamente, 

com base na tomada de decisões a partir de uma mescla de lógica e de intuição. Isto se 

torna especialmente claro ao retomar um trecho do relato da Professora Jasmim, 

quando diz: 
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<É claro que depois você pode analisar o que você fez certo e o que você fez errado, 

mas na hora você tem que pensar rapidinho para poder agir.> 

 

Nesse sentido, Pérez-Goméz (1995, pp.102-103) afirma: 
 

...A vida quotidiana de qualquer profissional prático depende do conhecimento 
tácito que mobiliza e elabora durante a sua própria ação. Sob pressão de 
múltiplas e simultâneas solicitações da vida escolar, o professor ativa os seus 
recursos intelectuais, no mais amplo sentido da palavra (conceitos, teorias, 
crenças, dados, procedimentos, técnicas), para elaborar um diagnóstico rápido 
da situação, desenhar estratégias de intervenção e prever o curso futuro dos 
acontecimentos. 
 

Daí decorre o maior desafio para o professor que não tende apenas a agir de 

forma reflexiva, mas a se transformar em alguém diferente, na medida em que 

partindo da reflexão-na-ação (centrada no sucesso de curto prazo), o professor passa 

por sucessivas etapas, até passar a refletir sobre si mesmo, sobre sua história de vida, 

sobre sua formação, sobre sua identidade pessoal e profissional e sobre seus projetos. 

Como disse a Professora Jasmim, é isso que você usa para a sua avaliação depois. 

 É interessante notar que a idéia de que a reflexão-na-ação contém uma 

reflexão–sobre-a-ação está presente no relato da Professora Violeta, se não vejamos: 

 
<Para te dizer a verdade, [eu reflito] dentro da sala de aula, às vezes naquele momento 

[em que] você pára e diz: “- Não, vou mudar”. De repente, eu mudo tudo. Ou então na 

própria condução, [quando] eu penso assim: eu deveria ter feito aquilo, eu acho que 

deveria ter feito de outro modo, e se eu mudar isso, e se eu mudar aquilo? Ou em casa, 

ou na escola, ou de repente, me dá aquele estalo... E tem uma coisa, tudo o que eu faço 

eu tenho que anotar.> 

 

Para Alarcão (1996, p.16), esta competência artística que se pode verificar no 

relato acima, que permite aos professores agir no indeterminado - de repente, eu mudo 

tudo – se funda em um tipo de conhecimento tácito que nem sempre eles são capazes 

de descrever, mas que está presente na sua atuação mesmo que não tenha sido 

pensado previamente; é um conhecimento que é inerente e simultâneo às ações 

docentes e completa o conhecimento que chega aos professores advindo da ciência e 
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das técnicas que eles dominam. Esta competência, em si mesma, é criativa porque traz 

consigo o desenvolvimento de novas formas de utilizar competências que já se 

possuem e traduz-se na aquisição de novos saberes. 

Ao ressaltar em seu relato a necessidade de anotar tudo o que faz, creio que a 

Professora Violeta sinaliza que o registro69 é um dos instrumentos que a auxiliam na 

compreensão e na posterior interpretação – reflexão-sobre-a-ação – de sua prática de 

ensino, possibilitando-lhe incluir os problemas da prática em uma perspectiva de 

análise que vai além de suas intenções e atuações pessoais. Mais ainda, que a prática 

reflexiva pode e deve ser necessariamente viabilizada por condicionantes externos, de 

tal forma que o professor se isente de refletir por sua própria conta e risco e possa vir a 

fazer reflexões-na-sua-ação, bem como reflexões-sobre-a-sua-ação. 

No que concerne à necessidade de interferência externa para a viabilização de 

uma prática reflexiva – consoante a literatura pedagógica - a Professora Violeta 

declarou, em uma de nossas conversas informais, que acha importante que eu 

privilegie em meu trabalho acadêmico tudo o que diz respeito e que possa influenciar a 

prática do professor em sala de aula, já que, para ela, nenhum filósofo ou sociólogo 

teve o olhar para a prática, uma vez que sabem muito de teoria e supõe-se que não 

sabem nada da/sobre a prática70. Evidencia-se em sua fala a tendência de dicotomizar 

teoria e prática em função do apelo dos práticos por um caráter pragmático na pesquisa 

educacional, sem a percepção de que as práticas humanas são necessariamente 

norteadas por teorias – quer internas/pessoais quer externas/acadêmicas - haja vista 

que tais teorias são construções humanas. Contudo vale ressaltar que isto não quer 

dizer que necessariamente essas teorias venham a ser apresentadas antes, 

                                                 
69 Alguns trabalhos desenvolvidos acerca da importância do registro no trabalho docente confirmam, 
decididamente, o seu valor como recurso para a viabilização de uma prática reflexiva. Dentre os que 
tomei conhecimento, posso citar: 
1) FUJIKAWA, Mônica M. O registro como pretexto e como objeto de reflexão da prática 
pedagógica: um exercício de parceria entre coordenadora e professores. (dissertação de Mestrado). 
S.B.C: UMESP, 2004. 
2) NASCIMENTO, Aricélia R. do. “Registro reflexivo da prática pedagógica: uma possibilidade para a 
autoria de conhecimentos”. In: Revista Criança do professor de Educação Infantil. Brasília: MEC, 
jun.2002, pp.8-11. 
3) WEFFORT, Madalena F. “Importância e função do registro escrito, da reflexão”. In: Série Cadernos de 
Reflexão: Observação-Registro-Reflexão. Instrumentos metodológicos I. 2ed. SP: Espaço Pedagógico, 
1996, pp.41-44. 
70 Nota de campo, agosto de 2003. 
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configurando-se como antecedente, e a prática depois, configurando-se como 

conseqüente, na forma linear do pensamento causal dominante no século passado. 

Entendi que o seu apelo por pesquisas com professores tem fundamento, na medida 

em que Demo (2002, p. 27) diz: 

 
...A distância para com a prática é compreensível, sobretudo pelo temor do 
confronto, que condiciona mudanças na teoria. Na prática, a teoria é outra, e 
vice-versa. Se a discussão crítica é um cuidado providencial contra a 
petrificação das teorias, o confronto com a prática ainda é mais, porque é a 
prática que escancara a pequenez de toda construção teórica. Por isso, o que 
mais fomenta instabilidade teórica e obriga a buscar alternativas é o confronto 
prático. 
 

Assim, chegamos a reconhecer que o critério mais pertinente, criativo, formal e 

político da cientificidade é a discutibilidade, pois somente o que é discutível, na teoria 

e na prática, pode ser aceito como científico. 

Cabe a nós próprios, como pesquisadores da Educação, identificar a natureza do 

conhecimento que se está a produzir e a favor de que e de quem este conhecimento se 

constrói e se faz acessível. Com esse intuito, consciente e intencional, creio que a 

pesquisa educacional tem como uma de suas contribuições a aproximação de teorias – 

filosóficas, sociológicas, psicológicas, dentre outras - às práticas dos professores em 

sala de aula, munindo-os de uma consciência mais crítica e global e, por sua vez, de 

compreensão e intencionalidade em suas ações pedagógicas. Não há, contudo, a 

garantia de que um “bom trabalho de pesquisa” seja um meio de o professor em 

exercício tornar-se um profissional mais crítico, quer dizer, um professor reflexivo. 

Para Pimentel (1993, pp.73;75;82), a adoção de uma posição epistemológica e 

filosófica frente ao conhecimento, à ciência e ao ensino possibilitará aos professores 

saírem de uma posição ingênua e a-crítica em relação ao que seja o seu próprio métier, 

através da mudança de mentalidade e de reorientação do ensino, já que as concepções 

de conhecimento, de ciência e de ensino fazem parte da concepção de vida e de 

mundo construídas pelos professores em sua trajetória. Segundo a autora: 

 
...Não se trata de mudança de paradigmas, de mudança de mentalidade ou de 
forma de ensinar, se assim não o desejarem. Mas esse “desejo” deverá ser 
clarificado pela compreensão do que seja ensino, analisado com competência, 
o que significa: com precisão científica e técnica, com rigor filosófico.(...) A 
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busca de sentidos na experiência do ser é seu centro de energia, cujo núcleo 
se forma na responsabilidade pelo outro – sua motivação moral. 

 

A autora conclui seu pensamento afirmando que tais posicionamentos de vida 

refletem-se nos conceitos de conhecimento, ciência e ensino presentes na prática 

educativa. Essa prática é reveladora de suas buscas, da clarificação de consciência e 

de intencionalidades (Pimentel, 1993, p.84). 

 Neste caso, penso que uma ajuda pedagógica de outros profissionais da 

educação possibilitaria “a ponte”, ou seja, a mediação entre as teorias educacionais e 

as práticas docentes, num movimento constante de “vai-e-vem” ou de “ir-e-vir”, 

configurando, dessa forma, uma prática reflexiva no ofício do professor, nos moldes 

aqui enunciados. Vejamos o que assinala Altet (1994 apud Altet, 2001, p.32): 

 
...A formação profissional é uma construção pessoal que se apóia em ações 
práticas cotidianas em sala de aula, seguidas da reflexão e da análise dessas 
ações, análise esta levada a efeito juntamente com um formador, um tutor ou 
outros professores de mesmo nível. O profissionalismo é construído não só 
com a experiência e a prática em sala de aula, mas também com a ajuda de 
um mediador que facilita a tomada de consciência e de conhecimento, 
participando da análise das práticas, em uma estratégia de co-formação. 
 

Numa das reuniões na escola Jardim Público71, a Professora Dália compartilhou 

sua experiência no PROFA72 com seus pares, ressaltando a importância da teoria para 

que o professor possa embasar e compreender a sua prática, ressalvando que não 

defende um discurso maniqueísta. A meu ver, sem estudo teórico o professor não tem 

condições suficientes para conhecer e compreender suas lacunas na atividade de 

ensino, por um lado, e as lacunas dos alunos numa avaliação, por outro lado. A 

Professora faz, ainda, uma afirmação interessante quando diz que as professoras 

precisam de modelos de ensino, uma vez que só a teoria não garante a prática efetiva. 

Desabafa - foi o termo que ela mesma usou - que a teoria do Magistério ou da 

Pedagogia não serve para nada, a não ser que se tenha feito o estágio - dito 

supervisionado - com uma boa professora. Reforçou que a troca de experiências bem-

sucedidas é muito importante para que as professoras se conheçam mais 

                                                 
71 Nota de campo, abril de 2004. 
72 Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, do MEC. 



 144

profundamente e possam aprimorar sua prática pedagógica. Num momento posterior, a 

Professora Dália ressaltou a importância do estudo e do aperfeiçoamento – citando 

novamente as contribuições do PROFA – para a mudança da postura do professor 

quando ‘cai em si’ e identifica o seu erro na prática e de sua prática metodológica. 

Naquele momento, a direção da escola concordou com a Professora, e reforçou 

a importância do HTPC na formação contínua e em serviço das professoras da escola, 

de modo a capacitá-las com discussões da bagagem teórica que não tiveram – ou da 

qual não se apropriaram - durante a sua formação inicial. Percebo que a direção dessa 

escola tem consciência de que existe defasagem e assume o compromisso de criar um 

ambiente propício à formação permanente das professoras, munindo-as de referenciais 

teóricos, de contribuições para a mudança de postura, para intensificação do 

profissionalismo, do otimismo... para possibilitar um ensino de melhor qualidade. 

Verifiquei igualmente que a direção da escola realiza, junto à coordenação pedagógica, 

um trabalho de sensibilização para formação continuada das professoras, mobilizando 

recursos externos – artigos, livros, revistas, textos – para deflagrar as discussões de 

cunho pedagógico nas reuniões. Faz uso de tais materiais para estabelecer analogias 

dos problemas enfrentados pela e na escola, tornando a discussão próxima do 

cotidiano das professoras. O esforço de proximidade também se verifica nos exemplos 

que a direção traz com base em sua experiência de docência, posto que a direção, 

além de assumir a função da direção na escola Jardim Público, também exerce a 

função docente no Ensino Fundamental de 5ª à 8ª série, na rede de ensino municipal. 

Num momento posterior73, a direção escolar iniciou um dos encontros solicitando 

às professoras que pensassem sobre o sentido e os significados do HTPC para cada 

uma delas, através do seguinte questionamento: o que estamos fazendo? Pude 

verificar ao longo da discussão desenvolvida nesta reunião que seu intuito era captar a 

percepção das professoras quanto à relevância – ou não – das discussões coletivas 

para o trabalho docente. Em outros termos, como a própria direção explicitou sua 

intenção no sentido da formação dos professores da escola Jardim Público, que 

consistia na reflexão das professoras sobre a prática, confirmou mais uma vez que o 

                                                 
73 Nota de campo, maio de 2004. 
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professor em exercício necessita da ajuda pedagógica de outros para poder avançar 

progressivamente e tornar-se um professor reflexivo. 

Em conversa informal, a Professora Orquídea relatou que os horários de trabalho 

coletivo na escola Jardim Público acontecem em dois momentos semanais, com 

naturezas distintas: um momento destinado a estudos teóricos orientados pela direção 

da escola e um outro momento de troca de experiências entre as professoras atuantes 

na mesma série74. A direção escolar está presente em todas as reuniões pedagógicas e 

de planejamento realizadas junto às professoras, posicionando-se a favor de uma 

formação com o professor75. A cada acompanhamento do HTPC, saí com o ânimo 

revigorado, a esperança alimentada, o ideal resgatado e o desejo fomentado na 

formação de professores, ao assistir a direção escolar assumir a parte pedagógica do 

cotidiano escolar, se vestir de uma postura apaixonada – e apaixonante – na condução 

das reuniões, enfim, se comprometer com a formação efetiva das professoras da escola 

Jardim Público. Quantas sementes – com possibilidades múltiplas de germinação – 

lançadas na esperança de uma professora melhor, um(a) aluno(a) mais feliz, uma 

escola mais humana, uma sociedade mais justa... Em face desse quadro, posso reiterar 

que o professor necessita de interferência externa para que possa vir a exercer uma 

prática reflexiva em sua atividade docente. 

Vejamos em seguida o relato da Professora Margarida, retomando o componente 

da reflexão sob a perspectiva da prática: 

 
<Apesar de ser o mesmo planejamento para as outras classes [da mesma série], a 

gente tem como base a nossa classe, a nossa turma. Então, eu vejo que meus alunos 

podem chegar até isso, isso já é difícil e eles não vão conseguir, então nessa hora 

também a gente fica refletindo...> 

 

A Professora Margarida nos dá indícios de que leva em consideração o contexto 

de e para a sua ação – a sua classe, os seus alunos, a sua sala de aula –, na medida 

em que parece refletir em termos condizentes aos de Pérez-Goméz (1995, p.104): 

                                                 
74 Nota de campo, agosto de 2003. 
75 Nota de campo, fevereiro de 2004. 
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...É um processo de reflexão sem o rigor, a sistematização e o distanciamento 
requeridos pela análise racional, mas com riqueza da captação viva e imediata 
das múltiplas variáveis intervenientes e com a grandeza da improvisação e da 
criação.(...) Pode considerar-se o primeiro espaço de confrontação empírica 
com a realidade problemática, a partir de um conjunto de esquemas teóricos e 
de convicções implícitas no profissional. Quando o profissional se revela 
flexível e aberto ao cenário complexo de interação da prática, a reflexão-na-
ação é o melhor instrumento de aprendizagem. 

 

Mantendo este mesmo ponto de vista, Charlier (2001, p.89) ressalta que em 

casos de incidentes importantes ou considerados como tal pelo professor, ele pode 

refletir-na-ação e adaptá-la experimentando novas condutas. Deixar-se interpelar pela 

realidade é uma atitude profissional favorável ao aprendizado a partir da prática. A 

reflexão da Professora Margarida, neste caso, se realiza a partir da consideração de 

seus conflitos didático-pedagógicos, em sua prática docente. Na busca de 

compreensão do cenário complexo de interação da prática, a Professora faz do 

exercício da reflexão em sua ação pedagógica um instrumento de aprendizagem 

profissional e de organização intuitiva de sua experiência. 

É importante destacar que a reflexão pode ocorrer também, como já antecipei, 

depois do calor de uma ação. Vejamos como isso se dá ainda pelo relato da Professora 

Margarida: 

 
<Muitas vezes, no começo do ano, eu começava a falar, a explicar... Eu tinha que parar 

muitas vezes, e quebrava o pensamento. Eu chamava a atenção de um [aluno], acabava 

de falar com ele, [já] tinha que falar com outro. Parava muitas vezes a aula, [quando] 

chegava o meio-dia eu estava cansada, era cansada mesmo(!).Se eu estou explicando a 

Matemática ou uma família da alfabetização e tenho que parar para depois retomar, 

você quebra o processo. E eu acho também que é prejudicial para aquelas [crianças] 

que estão acompanhando, aquelas crianças que estão quietinhas, que querem aprender, 

acabam sendo prejudicadas... Porque se toda hora eu paro e retomo, as crianças 

também perdem o fio da meada ou, às vezes, perdem até o interesse. Eu não estava 

conseguindo me comunicar com a classe, eu saía muito cansada no começo do ano, e 

não estava legal. Aí eu comentava com a direção pedagógica, na orientação, que não é 

legal você sair insatisfeita. Eu estava cansada e não estava satisfeita com o meu 

trabalho. Eu via que eles [meus alunos] ficavam cansados também de eu ficar o dia 
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inteiro chamando a atenção. Então foi nessa hora que eu comecei a pensar que alguma 

coisa precisava ser feita.> 

 

Para Perrenoud (2002, p.31), na reflexão-sobre-a-ação, tomamos nossa própria 

ação como objeto de reflexão, seja para compará-la com um modelo prescritivo, seja 

para explicá-la ou criticá-la. Depois da realização de uma ação singular, a reflexão 

sobre ela só tem sentido para compreender, aprender e integrar o que aconteceu. Creio 

que, por essa razão, para a Professora Margarida alguma coisa tinha que ser feita. 

Portanto, a reflexão passa por uma crítica, por uma análise, por uma relação com 

regras, teorias ou outras ações. Assim, a reflexão-sobre-a-ação permite antecipar e 

prepara o profissional para refletir de forma mais ágil numa ação ou situação análoga, 

haja vista o que diz Pérez-Gomez (1995, p.106): 

 
...Com a distância e serenidade proporcionadas pelo pensamento a posteriori, 
o profissional poderá refletir sobre as normas, credos e apreciações tácitas 
subjacentes aos processos de valoração, sobre as estratégias e teorias 
implícitas que determinam uma forma concreta de comportamento, sobre os 
sentimentos provocados por uma situação, sobre a maneira como se define e 
estabelece o problema e sobre o papel que o profissional tem dentro do 
contexto institucional em que atua. 

 

Em contexto institucional, ao explicitar que contou com a ajuda pedagógica da 

direção pedagógica da escola Jardim Particular, a Professora Margarida reforça a 

necessidade de interferência externa – de outro olhar para o mesmo fenômeno - para 

que o professor possa lidar com suas dificuldades didático-pedagógicas de forma mais 

distanciada, crítica e profissional. Ao compartilhar sua experiência de sala de aula com 

a direção pedagógica, a Professora em apreço precisou organizar os fatos ocorridos 

através de uma descrição verbal, ou seja, por palavras. Esta é uma das habilidades 

exigidas para se realizar uma reflexão-sobre-a-ação, baseando-se na definição de que 

é possível olhar retrospectivamente e refletir sobre a reflexão-na-ação. Após a aula, o 

professor pode pensar no que aconteceu, no que observou, no significado que lhe deu 

e na eventual adoção de outros sentidos. Refletir sobre a reflexão-na-ação é uma ação, 

uma observação e uma descrição, que exige o uso de palavras (Schön, 1995, p.83). 
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 A reflexão pode ocorrer eventualmente antes de uma aula, como forma de 

antecipar possíveis mudanças de rumo face à complexidade do trabalho docente e, 

nesse sentido, prever estratégias de ação adequadas ao contexto de atuação. Reforça-

se, por este argumento, a narrativa da Professora Dália: 

 
<Eu acho que antes de você dar uma aula, você tem que pensar na sua tática. Eu acho 

que a gente [referindo-se à categoria docente] precisa muito de tempo de elaboração da 

aula, para estar pensando na nossa prática.> 

 

 Nesta perspectiva de reflexão, a Professora Orquídea apresenta aspectos 

comuns à Professora Dália, quando afirma: 

 
<Todos os dias você [a professora] tem que refletir: como é que foi o meu dia hoje, por 

que aconteceu tal coisa. Ninguém pode vir dar aula sem planejar e às vezes nem tudo 

que você planejou, você dá. [A professora] planeja uma aula linda, [mas], de repente, 

não surte efeito, [por isso] você tem que ter o jogo de cintura de saber guardar aquilo 

que planejou para uma outra ocasião, porque não é a hora [de desenvolver o que havia 

sido planejado]. Ele [o aluno] não estava maduro, ele não estava preparado; eles [os 

alunos] não estavam incentivados, eles não estavam motivados. Você tem que planejar, 

re-planejar, refletir sobre o que você fez, o que deu certo, o que não deu certo.> 

 

Como a Professora Jasmim, em termos correlativos, explicita em seu relato: 

 
<[Em] tudo que a gente [referência às professoras] trabalha, acho que tem que parar e 

pensar. Se daquele jeito deu certo ou se a maioria da classe não atingiu, é porque 

daquele jeito não deu certo e você tem que melhorar. Então, se você [referência a cada 

professora] não parar e não se avaliar, não melhora e não aprende também. Na verdade, 

você avalia aquilo que vai fazer também: você reflete, você pensa, você planeja. E 

depois você tem que avaliar se aquilo que você planejou realmente deu certo.> 

 

Como diz Perrenoud (2002, p.36), trata-se da reflexão longe do calor da ação 

que é - simultaneamente – retrospectiva e prospectiva, ligando o passado e o futuro. 

A reflexão é retrospectiva quando é subseqüente a uma atividade ou interação, cuja 
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função principal é de ajudar a fazer um balanço, a compreender o que deu ou não certo 

e preparar o profissional, caso a ação se repita de forma análoga. De outro ângulo, a 

reflexão é prospectiva quando ocorre no momento do planejamento de uma nova 

atividade ou da antecipação de um acontecimento ou de um problema novo. Nestes 

dois tipos de reflexão, ao distanciar-se da ação, o professor não está interagindo com 

alunos, pais ou colegas, dando-lhe a oportunidade de refletir sobre o que aconteceu, 

sobre o que fez ou tentou fazer, sobre os resultados de sua ação. Além disso, ele 

reflete para saber como continuar, retomar, enfrentar um problema, atender a um 

pedido. 

 Outro instrumento de viabilização da reflexão de cunho retrospectivo - que a 

professora de sala de aula pode utilizar - consiste na avaliação escolar sob a qual os 

alunos se submetem ao longo do ano letivo. Isto porque o resultado de uma avaliação 

pode fornecer ao professor as lacunas, as falhas, as carências, enfim, a demanda por 

atenção especial nos pontos fracos do e no processo de aprendizagem dos e pelos 

alunos. Por outro lado, a avaliação igualmente pode clarificar à professora os avanços e 

conquistas empreendidas durante o desenvolvimento do processo de ensino e de 

aprendizagem. A meu ver, constitui-se num instrumento valioso que objetiva 

diagnosticar a prática docente, quer em seus pontos positivos, quer em seus pontos 

negativos. 

 Vale atentar para o relato da Professora Orquídea: 
 

<Você faz uma avaliação [escolar dos alunos], parece que está tudo certo. Enquanto 

estava no oral foi deslanchando, [mas] de repente, você dá uma ‘provinha’ e pensa: 

“Mas ele [o aluno] não entendeu nada?” Então, a avaliação [agora] é do meu trabalho, 

tenho que voltar. Às vezes, a gente é pêga de surpresa, de repente você dá uma 

avaliação e o aluno não condiz com o que você estava esperando. Então, algum ponto 

ficou falho, você tem que voltar, senão não dá certo.> 

 

 Em se considerando a processualidade do cotidiano escolar em que o professor 

está inserido, como se evidencia nos relatos das Professoras, e a necessidade de o 

professor, por sua vez, considerar seu contexto de ação, assim como a natureza 
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processual do ensino e da aprendizagem, Pérez-Goméz (1995, p.105) reforça a 

importância da reflexão do e pelo professor nos seguintes termos: 

 
...A reflexão sobre a ação e sobre a reflexão-na-ação pode considerar-se como 
a análise que o indivíduo realiza a posteriori sobre as características e 
processos da sua própria ação. É a utilização do conhecimento para descrever, 
analisar e avaliar os vestígios deixados na memória por intervenções 
anteriores.(...) Na reflexão sobre a ação, o profissional prático, liberto dos 
condicionamentos da situação prática, pode aplicar os instrumentos conceituais 
e as estratégias de análise no sentido da compreensão e da reconstrução da 
sua prática.(...) Neste processo são postas à consideração individual ou 
coletiva não só as características da situação problemática, mas também os 
procedimentos utilizados na fase de diagnóstico e de definição do problema, a 
determinação de metas, a escolha de meios e, o que na minha opinião é o 
mais importante, os esquemas de pensamento, as teorias implícitas, as 
convicções e formas de representar a realidade utilizadas pelo profissional 
quando enfrenta situações problemáticas, incertas, conflituosas. 

 

 Num esforço de aproximação da teoria educacional citada acima à prática do(a) 

professor(a) em sala de aula, faço uso do relato da Professora Rosa, que ilustra alguns 

contornos enunciados pelo autor referido. Vejamos: 

 
<Na verdade, eu sinto que o nosso trabalho como educador é esse: você, a todo 

momento, refletir. Eu acho o nosso papel [enquanto educadores] é justamente trabalhar 

em cima daquele [aluno] que não consegue atingir. Então, a nossa reflexão enquanto 

profissional [da Educação] é essa, porque significa que aquilo [conteúdo escolar] que 

você apresentou foi insuficiente para ele [o aluno] chegar naquele objetivo que você 

traçou. Então, eu acho que o nosso trabalho [docente] é justamente em cima disso, de 

você avaliar o que está acontecendo: meu aluno não conseguiu aprender aquilo que 

você colocou como objetivo no seu trabalho... Eu acho que a nossa prática é: “o que 

acontece que você não consegue atingir com aquela criança, o que acontece que ela 

não se motiva o suficiente, o que acontece que ela não tem o tempo hábil [para 

execução de uma atividade] para estar acompanhando o grupo; o que acontece com 

aquela dificuldade da criança que você trabalhou, você está chamando para a 

recuperação e mesmo assim não consegue sentir um progresso”... Então, você reflete. 

Eu acho que a reflexão, no fundo, é o objetivo maior da gente, é pegar aquilo que não 

funcionou e você estar repensando a sua prática a todo momento. “Todo mundo [todos 

os alunos] chegou, mas um [aluno] não chegou”. Eu acho que é em cima disso [do 
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fracasso escolar] que você se motiva a estar buscando outras formas de trabalhar de 

forma mais eficaz. É importante a gente investigar, porque chega um momento que você 

também se sente impotente... Então, eu sinto que essa reflexão tem que ser nesse 

sentido: se você esgotou todas as suas possibilidades, quer dizer que existe alguma 

coisa que está fora [do alcance do professor]. Então tem que investigar, porque às vezes 

você tem o seu limite, até mesmo como professor. Hoje tem área [do conhecimento 

educacional] que nem cabe a você estar entrando, [uma vez que] você nem tem a 

competência necessária para isso.> 

 

 Verifica-se no relato da Professora Rosa elementos que caracterizam a 

complexidade do ato educativo propriamente ilustrado, conferindo tônica à importância 

da reflexão sobre o trabalho docente em sala de aula. Sua postura de humildade, de 

abertura para o outro, de escuta atenta, de aprendiz de sua própria prática está repleta 

do profissionalismo docente, que se caracteriza por esquemas de percepção, de 

análise, de decisão, de planejamento, de avaliação, e outros, que lhe permitam 

mobilizar os seus conhecimentos em uma determinada situação. É preciso – como 

dizem Perrenoud; Paquay; Altet e Charlier, 2001, p.12 - acrescentar a isso as posturas 

necessárias ao ofício, tais como a convicção na educabilidade, o respeito ao outro, o 

conhecimento das próprias representações, o domínio das emoções, a abertura à 

colaboração e o engajamento profissional. Acredito que tal profissionalismo também se 

adquire quando o professor está disposto e disponível a refletir sistematicamente e 

assim profissionalmente, como observa Ghedin (2003): 

 
...A reflexão sobre a prática constitui o questionamento da prática, e um 
questionamento efetivo inclui intervenções e mudanças. Para isto há de se ter, 
antes de tudo, de algum modo, algo que desperte a problematicidade desta 
situação. A capacidade de questionamento e de autoquestionamento é 
pressuposto para a reflexão. Esta não existe isolada, mas é resultado de um 
amplo processo de procura que se dá no constante questionamento entre o 
que se pensa (enquanto teoria que orienta uma determinada prática) e o que 
se faz. 

 

Assim, quando o(a) professor(a) se questiona constantemente sobre o que 

pensa e sobre o que faz, se mostra capaz de realizar uma reflexão-sobre-a-sua-ação, 

como expressa a Professora Violeta: 
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<À medida que você reflete, é sinal que você quer aprender mais, e que você pode 

pensar nos erros cometidos; tentar não cometê-los mais e avançar... Porque o professor 

tem sempre que procurar o melhor para ele, como pessoa e como educador.> 

 

 Para que tal prática reflexiva possa efetivar-se, é preciso, no entanto – dentre os 

vários aspectos fundamentais - assumir uma postura de disponibilidade ao 

questionamento permanente e sistemático no que se refere à prática educativa. Um dos 

momentos privilegiados para sua efetivação consiste na elaboração do planejamento de 

aulas, como relata a Professora Rosa: 

 
<Quando você [referência às professoras] vai elaborar um planejamento, está refletindo, 

porque você está pensando: “se tem uma dificuldade aqui, então eu vou reforçar”. Aí 

você reflete. Até com determinado aluno, como é que você vai estar ajudando aquele 

aluno. Eu acho que [ajudo] na escolha de um livro, por exemplo, nos próprios textos, ou 

quando você está trabalhando determinado assunto, quando pesquisa alguma coisa 

para trazer [para a sala de aula]... No fundo você está fazendo uma reflexão. Então, 

isso [tudo] é reflexão, o pensar na parte pedagógica em cima de tudo, desde o 

planejamento, dentro da sua sala de aula, [até mesmo] em atividade fora, que é o 

estudo do meio, você está refletindo. Até mesmo na reunião de pais, eu vejo que você 

reflete em cima de um histórico diferente... Às vezes, os pais trazem uma situação que 

você não havia pensado. Vamos pegar pesquisa [por exemplo]. Eu refleti muito em cima 

do que é pesquisar, então hoje eu vejo que a gente [a professora e seus alunos] foi 

dando passo a passo... Muitos alunos não têm material em casa. Aí você está refletindo 

quando pensa: “eu posso montar uns pares [duplas de alunos] que vão poder possibilitar 

materiais”. No momento de discussão de uma avaliação, você pensa: “o que eu fiz?”. 

Então, na avaliação, você está medindo o seu sucesso [verificando que os objetivos de 

ensino e de aprendizagem foram alcançados]. Ou, [por outro lado], a gente [referência 

às professoras] não fez uma avaliação adequada, então foi incoerente [em relação ao 

que pensava ou aos alunos].> 

 

Ao retomar o trecho do relato da Professora Rosa - Quando você vai elaborar um 

planejamento, está refletindo... Então isso é reflexão, o pensar na parte pedagógica em 
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cima de tudo, desde o planejamento, dentro da sua sala de aula... – podemos verificar 

que Charlier (2001, p.89) nos alerta para o fato segundo o qual a fase pós-interativa e a 

fase de planejamento seriam lugares privilegiados para uma reflexão-sobre-a-ação. Tal 

tipo de reflexão desperta a atenção para a importância do saber construído pelo 

professor a partir de sua prática. Em outras palavras, é o ponto de partida e o desfecho 

da ação, na medida em que a experiência da classe é teorizada, formalizada, para 

enriquecer a “base de dados” de referência do professor (aprendizagem pela prática a 

partir da prática). 

 Observa-se, pois, que a “base de dados” de referência da Professora Orquídea 

foi enriquecida através de sua “aprendizagem pela prática a partir da prática” no 

decorrer de sua trajetória profissional, com base no que ela diz: 

 
<Cada vez que você [referência às professoras] entra [na sala de aula], cada ano que 

começa uma aula...a matéria é a mesma, mas não é da mesma maneira que você dá 

aula. Então, você tem que refletir sobre o que está acontecendo, o que eles [os alunos] 

querem, como vou introduzir isso [se referindo ao conteúdo escolar]. Então, você tem 

que refletir [sobre] o que eles estão querendo, [sobre] o que eles estão aptos a aprender, 

[porque] você não pode dar nem a mais nem a menos quanto às expectativas [de 

aprendizagem] deles. “Por que eu consegui com 36 [alunos] e por que eu não consegui 

com 4? O que é, eu que estou dando errado?” E aí você fica se questionando. É muito 

difícil você não se questionar e refletir sobre o dia [da aula], é no dia que você reflete.> 

 

 Parece que a Professora Margarida enuncia algumas idéias a respeito dos 

questionamentos da Professora Orquídea, quando esta se pergunta sobre o porquê do 

fracasso da aprendizagem de seus “quatro alunos”, no contexto de seus quarenta. 

Podemos evidenciar que ambos os relatos se aproximam quanto ao sentido que as 

Professoras dão à prática reflexiva, como podemos verificar no relato seguinte: 

 
<Nós [os professores] temos que estar revendo a nossa prática, uma vez que o que 

você fez com a turma anterior não dá certo com essa turma: as crianças são diferentes e 

a gente precisa estar a todo o momento revendo [o conteúdo]. Uma coisa [uma ação 

pedagógica] que você fez até mesmo no começo do ano e que agora você vê que não 
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vai dar certo, você tem que parar, pensar... Por mais que você esteja naquela [mesma] 

série, a cada ano você vê que pode “passar” [o conteúdo escolar] de uma maneira 

diferente e de uma maneira que facilite para a criança entender. Então, eu tento nesse 

ano “passar” de uma maneira diferente e tento sanar alguma falha que eu tenha 

cometido nas vezes anteriores. Eu tento “passar” de uma maneira que a criança vá 

entender melhor, que isso seja mais simples [ou fácil] para a criança aprender. Eu tento 

estar revendo o que eu fiz, se foi bem-sucedido ou se teve alguma falha, para tentar 

melhorar.> 

 

 Neste sentido, o(a) professor(a) que faz de sua prática uma fonte inesgotável de 

aprendizagem, como a Professora Rosa, pode fazer um “balanço final” do ano letivo 

escolar, como ela faz no relato seguinte: 

 
<Eu acho que agora que passou tudo, a gente pensa no que pode fazer para melhorar 

no ano que vem. Você vai estruturando e proporcionando momentos melhores. Com 

certeza, no ano que vem vai ser melhor do que neste ano, porque você vai colocar tudo 

que de melhor ficou.> 

 

Em função das análises dos relatos das Professoras, sujeitos desta pesquisa, por 

mim procedidos no indicador temático em questão, posso destacar o seguinte: 

 

a) As Professoras realizam práticas reflexivas de tipos e níveis diferentes, contudo, tais 

reflexões ocorrem visivelmente atreladas às suas dificuldades e aos seus conflitos 

didático-pedagógicos, cada qual em seu contexto específico de ação. Sendo assim, as 

Professoras manifestam atitude de reflexão quando... 

• o(a) seu (sua) aluno(a) não aprendeu;  

• a prática de ensino da professora não atingiu os objetivos de ensino e de 

aprendizagem; 

• a professora quer aperfeiçoar sua prática docente; 

• na prática da professora surgem questões “problemáticas” como a indisciplina, a 

falta de materiais e de recursos para a realização de uma dada atividade;  
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• há conflito entre os ideais educativos internos das professoras e as pressões 

educacionais externas;  

• vários outros momentos de reflexão (Cf. a presente análise). 

 

b) As Professoras conseguem realizar reflexões-na-sua-ação, bem como reflexões-

sobre-a-sua-ação com aproximações à literatura pedagógica, ainda que com ausência 

de explicitação de aspectos sociológicos, filosóficos, políticos, antropológicos, 

epistemológicos, enfim, dos aspectos que conferem maior criticidade e critério à 

reflexão, ou seja, à reflexividade – qualidade política – dos processos e dos 

profissionais da Educação. No entanto, a ausência à qual me refiro é relativa à 

necessidade de explicitação desses aspectos por parte das próprias Professoras, seja 

por elas não terem ainda consciência de que estes permeiam suas práticas, seja por 

não terem também a oportunidade de pensar sobre a qualidade política – propriamente 

adjetivada - de sua atividade docente. 

 

c) Penso que o tipo de reflexão que as Professoras conseguem realizar sozinhas se 

limita aos aspectos imediatos de suas práticas em sala de aula, visto que, na maioria 

dos sistemas escolares – como assinala Cunha (1989, p.66) - os professores vivem 

num ambiente complexo onde participam de múltiplas interações sociais no seu dia-a-

dia. São eles também frutos da realidade cotidiana das escolas, muitas vezes 

incapazes de fornecer uma visão crítica aos alunos, porque eles mesmos não a têm, 

porque se debatem no espaço de ajustar seu papel à realidade imediata da escola, 

perdendo a dimensão social mais ampla da sociedade. 

 Sob outro ângulo de compreensão, entendo que a reflexão das Professoras 

contempladas na pesquisa encontra-se estreitamente associada à garantia da 

aprendizagem dos seus alunos, como não poderia deixar de ser, em se tratando da 

tarefa educativa que cada qual assume, decididamente, em termos profissionais: o 

professor profissional é, antes de tudo, um profissional da articulação do processo 

de ensino-aprendizagem em uma determinada situação, um profissional da 

interação das significações partilhadas (Altet, 2001, p.26). 
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A par dessa manifestação analítica, há de se considerar a relevância do 

exercício da reflexão pelas Professoras em questão, uma vez que suas reflexões são 

mobilizadas em prol do sucesso do processo de ensino e de aprendizagem e, portanto, 

têm uma qualidade inegavelmente humana e social. Em termos correlatos, partindo de 

seus conflitos e dificuldades didático-pedagógicas, as Professoras se esforçam por 

realizar uma prática reflexiva atinente às suas necessidades específicas, conferindo às 

suas práticas educativo-pedagógicas a tônica fundamental de uma prática social 

concreta. Portanto, imprimindo às suas reflexões uma qualidade política 
assumidamente de cunho pedagógico. 

A meu ver, se os professores assumirem a responsabilidade pelo sucesso do 

aluno com consciência teórico-crítica e postura política, a favor de uma ressignificação 

constante de seu papel, acredito que estaremos caminhando - a saltos qualitativos! – 

em direção a uma real profissionalização da função docente. Contudo, tenho 

conhecimento de que o sucesso no ensino e na aprendizagem passa por uma série de 

fatores difíceis de identificar com precisão, dada a condição humana inerente à vida e à 

profissão de professor. 

Na minha compreensão, há um esforço muito grande na formação de 

profissionais reflexivos num espaço coletivo de discussão - como pude constatar nas 

reuniões da escola Jardim Público -, ainda que as temáticas discutidas se limitem aos 

aspectos imediatos e práticos da sala de aula. Segundo a coordenadora pedagógica76, 

não tem havido discussão crítica dos aspectos macro envolvidos na Educação, como 

nos chama a atenção Saviani, Rios, Freire, Gadotti, Zeichner e Contreras77, dentre 

outros. Por aí se vê que a consideração dos estudos educacionais de cunho acadêmico 

é “secundária”, frente aos desafios imediatos que a escola e os professores precisam 

enfrentar. Neste contexto, corroboro com a idéia de que é preciso desenvolver uma 

consciência crítica nos futuros professores, seja na formação inicial seja na formação 

contínua. Quer dizer, é preciso criar, contudo, é mais importante possibilitar espaços de 

discussão de fundamentos filosóficos/sociológicos/psicológicos/antropológicos/outros, 

                                                 
76 Nota de campo, fevereiro de 2004. 
77  Cf. os aspectos enunciados pelos autores citados na revisão bibliográfica, desenvolvida sobre a 
temática da reflexão, no presente trabalho. 
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para alicerçar a formação integral dos professores. Sem essa base, as ações correm o 

risco de ser ingênuas e prejudiciais aos alunos e à formação do sujeito. 

 Ressaltei, anteriormente, a importância da inserção de um profissional na escola 

para fazer a mediação entre as teorias acadêmicas e as práticas dos professores em 

exercício, e reforço tal proposta, no sentido mesmo de capacitar os professores a se 

tornarem profissionais mais críticos e genuinamente reflexivos. Porém, defendo uma 

articulação entre ambas as partes envolvidas na tarefa educativa, de modo a buscar 

uma permanente adequação, levando em conta as duas razões fundamentais que 

Pérez-Gómez (1995, p.100) enuncia e que impedem a racionalidade técnica ou 

instrumental de representar, por si só, uma solução geral para os problemas da prática 

educativa: 

1. a primeira razão consiste no fato de que qualquer situação de ensino, quer seja 

no âmbito da “estrutura das tarefas acadêmicas” quer no âmbito da “estrutura de 

participação social”, é incerta, única, variável, complexa e portadora de um 

conflito de valores na definição das metas e na seleção dos meios; 

2. a segunda razão corresponde ao fato segundo para o qual não existe uma teoria 

científica única e objetiva, que permita uma identificação unívoca de meios, 

regras e técnicas a utilizar na prática, uma vez tenha sido identificado o problema 

e clarificadas as metas. 

 

3. As (suas) ações pedagógicas significativas e bem-sucedidas: relato de 

experiências e práticas diferenciadas das professoras 

 
A prática docente especificamente humana é profundamente 
formadora, por isso, ética.(...) O meu respeito de professor à 
pessoa do educando, à sua curiosidade, à sua timidez, que não 
devo agravar com procedimentos inibidores exige de mim o cultivo 
da humildade e da tolerância.(...) Especificamente humana a 
educação é gnosiológica, é diretiva, por isso política, é artística e 
moral, serve-se de meios, de técnicas, envolve frustrações, medos, 
desejos. Exige de mim, como professor, uma competência geral, 
um saber de sua natureza e saberes especiais, ligados à minha 
atividade docente. 

Paulo Freire 
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As palavras de Paulo Freire – presentes na epígrafe – nos remetem ao cerne 

dessa pesquisa, quando da configuração do problema de investigação, expresso a 

partir das minhas angústias, expectativas, anseios e esperanças de descoberta de 

caminhos antes nunca trilhados. A busca das práticas - das Professoras, sujeitos da 

pesquisa - supostamente diferenciadas e bem-sucedidas, me mostrou que, de fato, a 

prática docente especificamente humana é que confere ao fazer docente eticidade e, 

portanto, sucesso no processo de ensino e de aprendizagem. 

 No relato da Professora Dália sobre o processo de aprendizagem da leitura e da 

escrita, temos o seguinte: 

 
<Eu vou estar dando maior atenção às alunas que não eram alfabetizadas, que chegam 

na 3ª série sem estarem alfabetizadas. Logo no início do ano, eu faço um [esforço de] 

conhecimento dos alunos. Então eles me falam o nome deles, eles se apresentam, 

falam um pouquinho da família. [A Professora relata ter dito a uma aluna da classe que 

não estava alfabetizada]: “-Você vai aprender”. Aí acho que ela sentiu muita segurança 

no que eu falei. Então, eu trabalhei com alfabeto móvel, até [o momento em] que eu 

descobri um livro que é do método tradicional, mas que ela [a aluna referida] conseguiu 

ler por ali. Ela não sabe do trabalho [que é desenvolvido] com a classe, [porque] ela faz 

[as atividades] nesse livro em separado: é um trabalho diferenciado.> 

 
A Professora Dália explicitou que o seu trabalho com a aluna em questão é 

diferenciado – uma ação individualizada – na medida em que sua ação docente estava 

sob a orientação da diretoria de ensino, uma vez que a aluna referida no relato 

ingressou na 3ª série sem ter sido alfabetizada. Parece-me que tal diretriz lhe causa 

desconforto em relação ao seu contexto de ação com o restante dos alunos, já que dá 

prosseguimento ao seu relato, no anseio de justificar os meios dos quais se utilizou com 

vistas a uma ação pedagógica eficaz: 

 
<[Trabalhei] com as letras móveis, [porque] as crianças têm mais familiaridade com as 

letras de forma, porque elas já vêem em jornais, em revistas, em nomes de loja; e daí 

elas podem trazer [as letras móveis] mais para a realidade delas. [Sobre a adoção do 

livro didático] ela já vem de uma metodologia tradicional e eu acho que encaixou dentro 

da realidade dela. Poderia ter sido um outro [livro], mas como aquele já tem as 
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atividades para ela estar fazendo sozinha, eu vejo que tenho que me dividir entre ela e a 

classe. Assim, eu preciso de um momento que ela esteja trabalhando sozinha, para eu 

dar atenção para os outros, para estar pesando o tempo que eu tenho que me dividir 

entre ela e a turma.> 

 

Ao centrar o olhar na questão das competências profissionais na formação 

contínua das professoras e professores do ensino fundamental, Perrenoud (2000, 

pp.20-21) apresenta um referencial com base nas dez competências reconhecidas 

como sendo prioritárias. Dentre elas, destaco aquela que diz respeito às habilidades 

acionadas pela Professora Dália em relação à sua aluna não alfabetizada e ao restante 

de seus alunos: 

 
 

 

Conceber e fazer evoluir os dispositivos 

de diferenciação 

• Administrar a heterogeneidade no 
âmbito de uma turma. 

• Abrir, ampliar a gestão de classe 
para um espaço mais vasto. 

• Fornecer apoio integrado, trabalhar 
com alunos portadores de grandes 
dificuldades. 

• Desenvolver a cooperação entre os 
alunos e certas formas simples de 
ensino mútuo. 

 
 Creio que a Professora Dália ainda necessita aprimorar progressivamente sua 

prática, de forma a não estabelecer a diferenciação indesejável entre alunos portadores 

de defasagem na aprendizagem e a gestão da classe como um todo. É uma tarefa 

complexa considerando os vários fatores que configuram a relação pedagógica, haja 

vista que, por vezes, uma ação predeterminada assume rumos distintos daqueles que 

foram traçados, na medida em que, como diz Contreras (2002, pp.112-113): 

 
...A complexidade das práticas profissionais que enfrentam situações incertas, 
ou efeitos ambíguos, ou conflitos de valor, não pode ser entendida como 
simples mecanismo de aplicação de técnicas ou de translação de regras de 
decisão ou de esboço. Mais precisamente, seu valor artístico reside em que 
necessariamente manipulam processos de reflexão e ação, nos quais 
participam muitos elementos do pensamento e atuação simultâneos, que não 
se deixam reduzir a cálculos ou processos cognitivos lineares.(...) É nesse 
sentido que se deve entender a metáfora de Schön da prática profissional 
como atuação artística:...ser entendida como prática humana, produto da 
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meditação, da bagagem pessoal, da experimentação com as situações, da 
reflexão na prática, da intenção que se expressa como qualidade que guia a 
busca e não como resultados antecipados. 
 

O autor nos alerta para o fato de que, ao termos que lidar com todos esses 

elementos ao mesmo tempo – como forma de atuar e de entender – torna o processo 

inassimilável à lógica racionalista do positivismo. Na explicitação desenvolvida, assim, 

por Contreras (2002, p.111), o profissional reflexivo é aquele que entende que ele faz 

parte da situação pois quer compreender a situação, quer entender a forma com que se 

relaciona com ela, como atua nela, como define seu papel e que conseqüências tem na 

prática. Para este autor, há determinadas qualidades na reflexão dos professores, 

dentre as quais me proponho a enfatizar apenas dois pontos, a fim de fazer alusão à 

Professora Dália: 

(1) os professores reflexivos elaboram compreensões específicas dos casos 

problemáticos no próprio processo de atuação e 

(2) o desenvolvimento de qualidades profissionais supõe a construção de um 

conhecimento profissional específico e a capacidade para desenvolver-se nessas 

situações de conflito e incertezas que constituem parte significativa de sua profissão. 

 

Em 1993, Zeichner (apud Contreras, 2002, pp.135-136) identificou na literatura 

pedagógica cinco variações de prática reflexiva, dentre as quais privilegio a versão 

evolutiva, que prioriza um ensino sensível ao pensamento, aos interesses e às pautas 

do desenvolvimento evolutivo dos estudantes, bem como da própria evolução do 

professor como docente e como pessoa. 

 Ainda sobre o processo de aprendizagem da leitura e da escrita, podemos 

observar a seguir o relato da Professora Violeta, que desenvolveu um trabalho através 

do estudo da poesia: 

 
<[O] primeiro [momento] foi o ouvir as poesias da Cecília Meireles, inclusive uma [das 

poesias] eu coloquei na lousa e eles [os alunos] copiaram, depois li com eles. Depois 

lemos duas [poesias] do Vinícius de Morais. Eles ganharam um livrinho da escola – só a 

4ª série que ganhou – e nesse livrinho tem poesias. Eles leram em casa e trouxeram 

para a sala de aula. Eu fui à biblioteca, pesquisei outros materiais que só tinham poesias 

e trouxe para a sala de aula. Inclusive, ainda tem um cestinho com livros de poesias que 
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eles adoram ler também, [então] de vez em quando eles vão lá e pegam, [já que] 

trabalhamos tudo em cima de livros. Depois do trabalho de leitura, do ouvir, do falar, é 

que nós passamos a trabalhar em grupos. Foi dividida a turma em grupos, depois nós 

começamos a trabalhar o fazer a poesia com rimas. Expliquei o que era rima, o que era 

estrofe, o que era verso, expliquei tudo isso, e a partir daí começamos a fazer o trabalho. 

E não foi cansativo porque eles adoraram. Quando eles se empolgam em fazer alguma 

coisa, não há cansaço.> 

 
 Observamos que é importante o professor oportunizar momentos prazerosos nas 

atividades que envolvem a construção da leitura e da escrita, já que o estímulo dos 

alunos é um pressuposto fundamental para uma aprendizagem bem-sucedida. Para 

Gadotti (2003), o novo professor precisa desenvolver habilidades de colaboração 

(trabalho em grupo, interdisciplinaridade), de comunicação (saber falar, seduzir, 

escrever bem, ler muito), de pesquisa (explorar novas hipóteses, duvidar, criticar) e de 

pensamento (saber tomar decisões). 

Pude identificar alguns desses aspectos no relato da Professora Violeta, os quais 

igualmente pude verificar no desenvolvimento da proposta propriamente relatada, na 

observação de sua aula 78. Para a Professora em apreço, a sua ação pedagógica foi 

bem-sucedida com base no produto final, cujo material foi encaminhado como modelo 

diferenciado de trabalho para a Delegacia de Ensino. 

Contudo, a meu ver, em seu relato há ausência de elementos que evidenciem 

uma prática reflexiva crítica, uma vez que parece privilegiar aspectos técnico-

instrumentais em sua metodologia de ensino. Por exemplo, não há indícios de uma 

ação que leve à discussão da função cultural, ou mesmo social, que a poesia assume 

em nossa literatura. Para Ghedin (2003), refletir criticamente significa colocar-se no 

contexto de uma ação, na história da situação, participar em uma atividade social e 

tomar postura ante os problemas. Significa explorar a natureza social e histórica, tanto 

de nossa relação como atores nas práticas institucionalizadas da educação, como a 

relação entre nosso pensamento e nossa ação educativa. 

                                                 
78 Nota de campo, agosto de 2003. 
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 Dentro dessa perspectiva de uma atuação docente mais crítica e reflexiva, 

podemos encontrar uma proposta educativa em que há o enfrentamento de um dado 

problema (tomar postura ante os problemas), quando a Professora Orquídea justifica o 

que apresenta em seu relato, nos termos a seguir: 

 
<Você sabe que Matemática tem um estigma: “-Eu detesto Matemática.” Então, eu 

sempre começo com as crianças falando que a Matemática é a nossa vida. Eu começo 

assim: “-Você gosta de jogar futebol? –Você gosta de jogar tênis?”, [porque] tudo é 

Matemática. A sua mãe, [por exemplo], quando faz um bolo, usa a Matemática. Então 

você começa a cativar [o gosto dos alunos pela Matemática]. Então, que tal a gente usar 

a Matemática através de jogos?... Então, eles [os alunos] se empolgam com o tal do 

jogo matemático. E assim [quando pergunta]: “-Vocês preferem fazer 12 continhas [se 

referindo a operações matemáticas] que eu coloco na lousa ou vocês preferem elaborar 

[o jogo matemático] e brincarem?” [E os alunos manifestam]: “-Nós queremos brincar.” E 

o meu objetivo é o mesmo, é eles estarem operacionalizando, [por isso] tanto faz eu 

colocar [as operações na lousa] ou eles fazerem a problemática.> 

 

A Professora Orquídea mostra-se capaz de usar de discernimento para escolher 

quais caminhos constituem possibilidades de aprendizagem por parte de seus alunos, 

assim como possibilidades de bons resultados em sua ação pedagógica. Isso porque 

como dizem Tardif e Gauthier (2001, p.202): 

 
...Ao agir, o professor é forçosamente instado a tomar decisões, a fazer 
escolhas, etc., as quais dependem de julgamentos profissionais que não se 
limitam a fatos, a um saber empírico. Na realidade, o professor baseia-se em 
vários tipos de julgamentos para estruturar e orientar sua atividade 
profissional.(...) Valores, nomes, tradições, experiência vivida são todos 
elementos, critérios a partir dos quais o professor fez julgamentos 
profissionais.(...) Seguir um nome, respeitar uma tradição, aderir a um valor, 
agir em função de uma experiência, não são condutas irracionais ou a-
racionais, na medida em que o ator é capaz de dizer por que ele adota essas 
condutas. 

 
Ao optar por uma proposta educativa que elimine o estigma negativo da 

Matemática, a Professora leva em consideração que a função do pensamento reflexivo 

é...a de transformar uma situação na qual se tenham experiências caracterizadas pela 
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obscuridade, pela dúvida, pelo conflito, isto é, de qualquer modo perturbadas, numa 

situação que seja clara, coerente, ordenada, harmoniosa (Lalanda e Abrantes, 1996, 

p.44), tanto para seus alunos como para si própria enquanto profissional do ensino. 

 Dando continuidade ao seu relato sobre o trabalho com jogos, na disciplina de 

Matemática, com o objetivo do cálculo mental, a Professora Orquídea informa: 

 
<Nós começamos da seguinte maneira: primeiro eu cheguei e comentei com eles: “-Que 

tal fazer jogos?” Aí as crianças já têm em mente alguns jogos deles, [como por exemplo] 

jogo do Mico, dominó, quebra-cabeça... e como a gente já freqüentava a Brinquedoteca, 

tem alguns jogos interessantes [dos quais os alunos tiraram algumas idéias]. Então, no 

primeiro momento eu comuniquei que eu queria fazer os jogos, [então] cada um  

começou a comentar sobre o jogo que gosta, depois a gente relacionou com os jogos da 

Brinquedoteca. [Em seguida orientou]: “-Agora vocês vão, em grupo, escolher um jogo, 

montar as regras do jogo, tudo em esboço.” Eles fizeram tudo no papel sulfite, o jogo 

que iam fazer. Fizeram o esboço, fizeram as regras, o que ia fazer, o que ia colocar, 

[inclusive] alguns [alunos] me pediram calculadora porque tinham cálculos maiores a 

fazer. No primeiro dia foi isso, só pensar no jogo, montar regras. Você sabe que em 4 

[alunos agrupados] é difícil, [porque] um quer o Mico, o outro quer a Trilha, o outro quer 

a Dama... [por isso] a negociação toda levou um dia [de aula]. Aí me trouxeram todos os 

esboços, eu olhei, algumas regras estavam erradas no Português. No dia seguinte, nós 

tínhamos que trazer material para confeccionar o jogo. Eles já tinham a regra, aí eu dei 

algumas cartolinas (alguns pediram cartolina), outros pediram um outro tipo de papel e 

passaram [o jogo] a limpo. Aí [nessa etapa] foi a briga de quem pinta, de quem isso, a 

minha letra é mais bonita, a sua letra não sei o quê...Bom, montaram o jogo, pintaram, aí 

se dividiram, cada um fazia, enquanto um passava a limpo a regra, o outro pintava, o 

outro confeccionava se era pino, o que tinha que fazer. Outros carimbavam, como era 

[necessário no jogo] do Mico, tinha que carimbar, pintar. Então, no segundo dia, foi a 

montagem propriamente dita. No terceiro dia, era fazer a embalagem, porque a 

embalagem também valia nota. Então, cada um trouxe alguma coisa de casa, uns 

trouxeram caixa de leite, outros trouxeram caixinha de cartão de visita, trouxeram caixa 

de sapato.... Acabou, fez tudo, tinha que trocar o jogo [com os outros grupos] para ver 

se estava dando certo, se tinha alguma regra falha. Então, eles não jogaram o jogo 

deles, eles tiveram que jogar o do outro [grupo]. Ainda nós estamos avaliando, [porque] 

enquanto eles não jogarem todos, eles não conseguem dar nota. Eles vão dar a nota 



 164

pelo tipo de jogo, se está legal, se está bonito, e eu vou avaliar. Eles vão ter duas 

avaliações, uma deles mesmos e uma minha. Então agora eu vou sentar, pegar cada 

joguinho... Quer dizer, eu já tenho tudo relacionado: por que deu confusão, por que não 

pintou direito, aquela confusão de cada grupo. Agora eles estão avaliando, cada dia joga 

um tipo de jogo, e eu vou levar para casa para avaliar. Eles pintaram desde a caixa, 

desde o envelope, tudo, as caixinhas de leite ficaram muito legais. Eu acho que foi uma 

atividade que deu certo, porque o meu objetivo era cálculo mental. Eles tiveram que 

elaborar as contas, ver se o resultado estava certo, [e se] os outros estão jogando, então 

a coisa flui. O objetivo é cálculo mental para esse tipo de atividade, então eu consegui. 

Aquelas crianças com problema de alfabetização, eu dei Jogo da Memória, eles se 

reuniram e fizeram o Jogo da Memória. As toalhinhas da bandeja do “Mc Donald’s” têm 

jogos, aí eu trouxe todo aquele negócio e eles montaram em cima daquilo, porque é 

uma coisa que eles estão acostumados a ver. Então deu resultado, todo mundo 

participou, todo mundo vai ter nota, mesmo aqueles que não sabem... Mas a confecção 

[do jogo] foi bem feita e se prepararam. Eu os ensinei a cortarem garrafa para fazer a 

embalagem do Jogo da Memória, [então] eu acho que valeu a pena e as crianças estão 

empolgadas agora. O próximo passo é eles começarem a chamar as crianças das 

outras classes para jogar. Agora vai ser assim: 4 [alunos] pegam crianças da 1ª série e 

ensinam um determinado jogo... numa interação com a escola. A ação em si foi esta, só 

falta agora eles começarem a trabalhar com as outras crianças [das outras séries].> 

 
Faço uso das proposições teóricas de Perrenoud (2000, pp.20-21) para fazer 

referência à competência do professor em envolver os alunos em sua aprendizagem e 

em seu trabalho, como se verifica nos procedimentos da Professora Orquídea ao 

oferecer atividades opcionais de formação, suscitando o desejo de aprender – a 

Matemática - de seus alunos, ao explicitar a relação com o saber, o sentido do trabalho 

escolar e ao desenvolver na criança a capacidade de auto-avaliação. Observa-se, pois, 

que a idéia de profissional reflexivo desenvolvida por Schön (1983; 1992 apud 

Contreras, 2002, p.106) trata justamente de dar conta da forma pela qual os 

profissionais enfrentam aquelas situações que não se resolvem por meio de repertórios 

técnicos; aquelas atividades que, como o ensino, se caracterizam por atuar sobre 

situações que são incertas, instáveis, singulares e nas quais há conflitos de valor. A 

visão do professor como artista expressa, para este autor, a qualidade da busca de 
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realização de valores experimentando-os na prática, tomando consciência do 

significado de seus valores quando tenta agir de acordo com eles (Contreras, 2002, 

p.148). 

O autor em pauta (2002, p.168) alerta, ainda, que as diferenças em relação ao 

modelo de reflexão baseado em Schön se tornam evidentes na medida em que a idéia 

do profissional reflexivo tem como elementos para sua constituição prática as 

características implícitas à experiência prática humana e à sua natureza moral. Como 

se evidencia no relato da Professora Orquídea, a proposta do professor reflexivo se 

fundamenta na idéia de que é necessário enfrentar situações incertas e buscar uma 

resposta de acordo com o que se considera correto para o caso. Assim, esta 

abordagem coloca em crise as práticas escolares que se sustentam em concepções 

tecnocráticas, uma vez que, neste caso, as professoras confiam na própria capacidade 

de reflexão para viabilizar a transformação da prática em valores educativos. 

Creio que tal capacidade de reflexão pode ser adquirida coletivamente no seio da 

formação contínua e em serviço de professores. Numa das reuniões da escola Jardim 

Público79, a Professora Orquídea – no momento em caráter provisório, no cargo de 

direção da escola, mas também tomando a frente das reuniões semanais - chama a 

atenção das professoras para o fato de que a escola deve trabalhar em grupo/no 

coletivo, a fim de que possa obter sucesso na aprendizagem dos alunos. Ou seja, 

enfatiza-se que o educador deve trabalhar em equipe, trocando experiências 

profissionais, capitalizando saberes, enfim, banindo o isolamento. Para mim, foi 

interessante perceber coerência na postura da Professora Orquídea, seja como 

professora em sala de aula seja como diretora e formadora em serviço, já que ela 

assume um discurso em prol das expectativas e necessidades das professoras da sua 

escola, sem perder de vista ‘para quê/para quem’ a formação está sendo efetivada. É 

uma profissional com clareza de seu papel e de seu compromisso com a ‘causa das 

professoras’ da escola Jardim Público. 

Em meio a esse quadro, penso que, de fato, a prática reflexiva se constrói 
numa escola reflexiva, coletivamente, na medida em que o professor consiga 

desenvolver uma postura investigativa em relação à forma como ensina e à forma como 

                                                 
79 Nota de campo, fevereiro de 2004. 
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os alunos aprendem, quando tem tempo para se encontrar com seus pares e trocar 

experiências e angústias. Assim, ele desenvolve um olhar analítico sobre sua prática, 

isto é, consegue refletir de forma crítica sobre o processo de ensino e de aprendizagem. 

 Vejamos em seguida o relato da ação pedagógica considerada bem-sucedida da 

Professora Rosa: 

 
<Eu pensei numa atividade que a gente desenvolve em Ciências. A gente está vendo as 

classificações dos animais e começou a estudar Aves. No primeiro momento, a gente 

entrou direto para o texto do livro [didático]. Então, no primeiro momento foi feita uma 

caracterização, o que ele (o grupo das Aves) era diferente daqueles [outros grupos de 

animais] que a gente já tinha estudado, mas o livro não aprofundava tanto o assunto. No 

segundo momento, nós fomos para o laboratório de Biologia, e a S., que é bióloga, está 

assessorando a gente [os professores do Ensino Fundamental de 1ª à 4ª série] nessa 

área, neste ano, [porque] ela é técnica de laboratório, e a formação dela é de bióloga. 

Então, ela desenvolveu uma aula complementar, onde ela fez assim: montou um 

projetor, pegou fotos, mostrou tipos de penas, tipos de bicos, para que os alunos 

percebessem a função que tinha aquele [determinado tipo de] órgão, que era diferente 

dos outros grupos que a gente tinha estudado. Então, ela foi mostrando sem a 

preocupação de uma coisa muito formal, que há diferença do bico, da pena, e foi 

mostrando que tinha cores. Então foi muito rico. Depois, num terceiro momento, uma 

aluna da P (outra professora da mesma série) trouxe pena de pavão, pena de galinha da 

Angola, pena de avestruz, coisas exóticas. Eles [meus alunos] olharam, manusearam, 

perceberam [as características específicas de cada ave]. E para fechar [concluir o 

assunto sobre as Aves], a gente trabalhou com vídeo da Barsa. Lógico que se fosse só 

o vídeo primeiro, eles não entenderiam muitas coisas, porque ele passa meio que 

subentendendo que você já tivesse algumas noções. Como a gente já tinha feito a 

exploração [de conceitos] em sala de aula e no laboratório, o vídeo serviu para fechar 

mesmo, sistematizar [o conteúdo trabalhado sobre as Aves]. Então, ele [o vídeo] 

mostrou vários tipos de aves, foi mostrando características, e eles [os alunos] 

encerraram registrando uma ave que eles [os alunos] mais gostaram. Então, foi o 

fechamento. E [sobre] o álbum [de animais], hoje eles fecharam o álbum sobre Aves, 

onde colaram figuras de aves, identificaram quais eram as aves. Uma coisa que eu senti 

que foi diferente em relação aos outros grupos [de animais] que a gente estudou, foi que 

eles [os alunos] trouxeram pesquisa [dados, exemplos, informações], eu percebi que 
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houve muito mais pesquisa. Eles trouxeram a [representação ilustrativa de] ave, 

identificando, localizando fonte de pesquisa... Então, eu achei que foi muito positivo, 

comparando com os outros anos que a gente já havia trabalhado o assunto. Eu acho 

que enriqueceu em todos os sentidos, de aprofundar. Eu acho que eles tiveram uma 

bagagem maior, [porque] eu vejo pela discussão, ficou algo bastante atraente. Você vê 

que eles continuam trazendo materiais [sobre Aves]. Eu acho que contribui, uma [vez] 

que essa pessoa que a gente está trabalhando em conjunto é muito diferente, porque 

ela é uma especialista da área. Então, ela traz algumas informações que, por mais que 

você estude, que já tenha trabalhado, tem muitas informações que eu falo: “-Nossa, 

como enriquece!” Eles [meus alunos] estão muito envolvidos, quer dizer, já é uma 

matéria que eles gostam por causa do assunto, mas a gente percebe que tem muita 

pesquisa, eles trazem uma coisa de processo evolutivo, então está sendo muito rico. Até 

para gente [as professoras] tem uma outra visão, dá um dinamismo naquilo que você 

está trabalhando.> 

 

 A Professora Rosa ressalta que o desenvolvimento dessa ação 

pedagógica desencadeou em seus alunos desejo por mais conhecimento, 

entusiasmo pela atividade de pesquisa, enfim, reforço do gosto dos alunos pela 

aprendizagem de Ciências. A meu ver, essa mobilização por uma postura 

investigativa se deu, provavelmente, pelo fato de que é a socialização da 

informação/do conhecimento que produz a comunidade e, por conseguinte, gera 

novos conteúdos (Matos, 1998, pp. 299-300). Para uma melhor compreensão do 

que o autor entende por comunidade, vale retomar o que ele diz: 

 
...As relações que se desenvolvem no interior da escola são naturalmente 
móveis, como todas as demais. Professores e alunos estão envolvidos em 
relações complexas, na sala de aula, que envolvem relações sociais, políticas, 
e também epistemológicas do próprio saber que está lá, porque o professor é 
sempre professor de alguma coisa. Contudo, o espaço reduzido da ‘aula’ indica 
que toda produção que dela deriva é produto coletivo, a produção do saber na 
sala de aula resulta do trabalho do professor e do aluno. 

 
Ao refletir sobre a sua ação, no intuito de avaliar as “perdas ou ganhos” de sua 

atuação junto a seus alunos, a Professora Rosa enuncia: 
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<Além desse conteúdo específico [sobre as Aves], [em que] o objetivo foi realmente eles 

[os alunos] fazerem levantamento de hipóteses, tirar conclusões, perceber o que é 

coerente ou não. Eu acho que isso [o desenvolvimento da postura investigativa] ficou 

muito forte para o grupo, eu acho que isso instigou o grupo. Então, eu considero que 

isso também é um objetivo muito importante, principalmente quando você está 

trabalhando com Ciências, que é bastante de investigação.> 

 
Para o professor reflexivo, o desenvolvimento de uma prática reflexiva lhe 

confere alguns benefícios que são citados por Perrenoud (2002, p.51), nos seguintes 

termos: (1). um ajuste dos esquemas de ação que permita uma intervenção mais rápida, 

mais direcionada ou mais segura; (2). um reforço da imagem de si mesmo como 

profissional reflexivo em processo de evolução; (3). um saber capitalizado, que permite 

compreender e dominar outros problemas profissionais. Acrescenta o autor que um 

profissional reflexivo nunca deixa de se surpreender, de tecer vínculos, de aprender a 

refletir sobre os aspectos importantes da prática. Esta reflexão é mais fecunda se 

também for acompanhada com leituras, formações e saberes acadêmicos ou 

profissionais construídos por outros. Sobre este último aspecto, pudemos observar a 

importância que a Professora Rosa confere à ajuda pedagógica da profissional 

especialista citada, no que se refere ao alcance de uma qualidade de ensino com maior 

abrangência dos conteúdos trabalhados e, por conseguinte, a uma maior possibilidade 

de efetivação de uma ação pedagógica bem-sucedida. É importante reconhecer, 

também, que a Professora assume seus limites como profissional – neste caso, quanto 

ao conteúdo de Ciências – e confirma a necessidade de ajuda externa quando valoriza 

o trabalho em parceria, com vistas ao mesmo objetivo: a aprendizagem dos alunos 

quanto ao grupo das Aves. 

 Ainda no âmbito do ensino de Ciências, observemos o relato da Professora 

Jasmim: 
<O que eu acho que deu bastante certo com eles [meus alunos] é porque a aula não é 

tradicional, a gente tem muita coisa a fazer na aula, [e] por isso que dá certo. Os 

sistemas (do corpo humano) aparecem no livro [didático] numa ordem. Então, por 

exemplo, o sistema respiratório, além de eles verem aquele que está lá [no livro didático], 

a gente faz pesquisar pessoas que fumam, pessoas que têm doenças respiratórias, o 

porquê... É complicado, tem um monte de nome que são órgãos que [os alunos] nunca 
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viram, não sabem que existem, não sabem para que servem. Como eles foram 

manuseando na fonte, foi mais fácil para eles. Tem [também] uma aula no retroprojetor, 

a gente tem um livrinho paradidático [material complementar de apoio]... Depois do 

primeiro vídeo que a gente assiste sobre a reprodução, vem a aula com as massinhas 

[de modelagem]. A classe é dividida em grupos e é sorteado qual sistema cada grupo 

tem que representar. Eles recebem massinhas coloridas, recebem todo o material, o 

papel cartão. Eles recebem o modelo de corpo [encartes ilustrativos sobre os sistemas 

do corpo humano] e, baseados nos conhecimentos [sobre o corpo humano, já 

trabalhados em aula] que eles tinham, montam o sistema [correspondente para cada 

grupo de alunos]. Tem que fazer cada órgão de uma cor, aí eles montam e colocam as 

plaquinhas com o nome dos órgãos. Isso leva duas aulas, mais ou menos. Na última 

aula, eles fazem o fechamento, [onde] cada grupo dá a explicação do seu sistema e 

cada grupo faz uma pergunta [para os outros grupos] sobre aquele sistema.> 

 
 De acordo com os termos acima, torna-se importante destacar que, para a 

Professora Jasmim, sua ação pedagógica foi bem-sucedida porque a desenvolveu com 

base em parâmetros de atuação em aula considerados, por ela, não-tradicionais. 

Parece-me que o fato de o ensino de Ciências não ter se baseado apenas no livro 

didático já é um indício de que sua prática considerou aspectos “construtivistas”. 

Segundo Pontes (1995, p.50), a legitimação da “autoridade” do professor é uma 

conseqüência de sua atitude em relação ao conhecimento científico: não basta o 

professor basear-se exclusivamente no saber que ele detém (ou que o livro didático é 

portador), uma vez que essa autoridade baseia-se no modo como lida com esse saber, 

ou seja, no modo pelo qual o professor agencia todas as fontes de informação a que 

tem acesso para a construção de um sistema coerente de conhecimentos que possa, 

na prática imediata, colocar à disposição dos alunos. Ao proporcionar a seus alunos 

formas diferenciadas de construção de conhecimentos (a construção de maquetes dos 

sistemas do corpo humano), possibilita-lhes que partam de um conhecimento 

inicialmente abstrato - é complicado, tem um monte de nome que são órgãos que os 

alunos nunca viram, não sabem que existem, não sabem para que servem – em 

direção a compreensão de um conhecimento concreto, ou seja, útil para a vida de seus 

alunos. 
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Neste caso, podemos concluir que, para o professor reflexivo, a reflexão sobre a 

sua prática – assim como a reflexão-na-sua-ação - é o primeiro passo para quebrar o 

ato de rotina, possibilitar a análise de opções múltiplas para cada situação e reforçar a 

sua autonomia face ao pensamento dominante de uma dada realidade (Cardoso, 

Peixoto, Serrano e Moreira, 1996, p.83 apud Oliveira e Serrazina). 

 Interessante é notar que, no relato da Professora Margarida, não há a 

consideração de uma disciplina escolar, propriamente enumerada nos relatos anteriores. 

Seu relato é carregado de contornos que configuram o aspecto essencialmente 

formativo na aprendizagem de seus alunos, como se verifica a seguir: 

 
<Então eu pensei assim: foi uma classe que durante todo o ano me deu muito trabalho 

na área da indisciplina, foi uma classe que veio muito agitada, falando demais... 

 
Partindo-se do pressuposto de que o papel do pesquisador não consiste em 

modificar pontos de vista, mas antes em compreender os pontos de vista dos sujeitos e 

as razões que os levam a assumi-los (Bogdan e Biklen, 1999, p.138), creio que a 

Professora Margarida elegeu essa situação para o seu relato por considerá-la 

problemática e merecedora de atenção, já que a maioria dos professores, para não 

dizer a totalidade, pensam que a disciplina ou a ordem é condição imprescindível de 

uma instrução eficaz (Enguita, 1989 apud Matos, 1998, p.297). Continua a Professora: 

 
...Então eu acho que tudo isso mexeu na dinâmica da classe. Muitas vezes, no começo 

do ano, eu começava a falar, a explicar, e eu tinha que parar e quebrava o pensamento... 

Parava muitas vezes a aula, chegava o meio-dia, eu estava cansada, era cansada 

mesmo(!)... 

 
Parece que tal cansaço – e, como ocorre muitas vezes, desânimo – se dá em 

vista do fato de que, diante de qualquer turma de alunos, a manutenção da ordem é 

uma necessidade permanente e, diante de alguns ‘grupos difíceis’, pode chegar a 

converter-se na finalidade última para o professor em sua prática pedagógica diária 

(Enguita, 1989 apud Matos, 1998, p.297). A Professora Margarida relata ainda o 

seguinte: 
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...Se eu estou lá explicando a Matemática ou uma família da alfabetização, [por 

exemplo], e tenho que parar para depois retomar, então você quebra o processo [de 

ensino e de aprendizagem]. E eu acho também que é prejudicial para aquelas que estão 

acompanhando, aquelas crianças que estão quietinhas, que querem aprender, acabam 

sendo prejudicadas, porque se toda hora eu paro, retomo, as crianças também perdem 

o fio da meada ou às vezes perdem até o interesse. Aí eu comecei durante o ano a 

pensar: “Alguma coisa tinha que ser feita”. Se eu for comparar agora com o começo do 

ano, é lógico que eu não vou dizer que a classe está 100%, [porque] é uma coisa muito 

deles também, eles são assim, eles são agitados. Eu achei que houve uma melhora 

muito grande, do começo do ano para agora. Quando foi em meados de setembro mais 

ou menos, eu vi que, de repente, deu um “click” na classe, teve assim uma melhora 

muito grande. Hoje, eu vejo as crianças um pouco mais calmas, muito mais 

participativas e [então] eu acho que eles entenderam, eles amadureceram. Ao longo de 

tudo isso... muita conversa com eles, e não só conversa assim: “-Não pode fazer isso, 

não pode fazer aquilo”, porque eu acho que assim também não resolve. Foi à base de 

muita história [de livros] mesmo, eu via que era uma necessidade deles. Então, todo dia, 

antes de começar o dia, eu começava com uma história, porque anos anteriores eu fazia 

o contrário, eu dava toda a matéria e no final do período, eu dava um livrinho. Eu 

contava uma historinha, mas muitas vezes ficava meio quebrada, porque dava o sinal 

[para saída], não dava tempo de acabar a história e continuava no dia seguinte. Este 

ano eu fiz o contrário. Então, eles chegam, parece “uma feira”... mas, na hora que eles 

estão prontinhos para começar o Diário (caderno onde os alunos anotam as atividades 

para casa), aí parece que acalma. Aí eu conto a história. Eles trazem de casa muitos 

livros e eu conto, a gente vai conversando, e parece [que] assim que eles vão se 

acalmando, vão se arrumando, aí eu consigo começar o dia [no cotidiano escolar]. Se a 

história tem algum fundo moral, na hora a gente trabalha. E também, eu acho que eles 

[meus alunos] têm necessidade de limite, eles mesmos sentem essa necessidade... 

 
Por esta última afirmação da Professora, podemos entender que há reforço na 

possibilidade de a educação também ser transmissora de modelos sociais de 

comportamento (Matos, 1998, p.296), se não vejamos: 

 
...Durante o ano, eu fui um pouco enérgica com eles [meus alunos], porque eu acho que 

precisava. Em certos momentos, eu fui bem enérgica com eles, mas eles iam se 
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colocando [conquistando o espaço deles na relação pedagógica], eles sabiam o 

momento certo deles e eu acho que isso é importante... 

 
Igualmente acho que a definição de limites na relação pedagógica entre 

professor e alunos é importante, na medida em que a Professora Margarida engendra 

modelos de comportamento ideais para o seu grupo social e estes são assimilados no 

contexto de sua sala de aula. Em um outro trecho do seu relato informa: 

 
...Na hora de estar passando a matéria [escolar], você consegue passar o conteúdo 

mais tranqüila também, sem ficar com aquela afobação de estar chamando a atenção de 

um, de ficar brigando com outro. Então, eu vejo que hoje as crianças participam mais, 

estão motivadas, [já que o contrário] era uma coisa que estava me incomodando muito 

no começo do ano. Hoje, não está 100%, mas [a atuação docente em termos 

diferenciados] ajudou bastante.> 

 
Neste contexto, invoco Matos (1998, p 293) quando expressa entender a reflexão 

como possibilidade que se desenvolve do diálogo travado entre o ser humano e o seu 

mundo e, desta forma, a pessoa humana é concebida fundamentalmente como um ser 

criativo e sua atividade criadora inscreve-se no mundo real, social e material em que 

existe como indivíduo, que, por conseguinte, assume um caráter material e social. É o 

trabalho docente vivido e lido que desenvolve uma qualidade diferente no professor que, 

na condição de ser humano concreto, porta a possibilidade dialética de realizar, 

distanciar-se, ler/reler e intervir no curso de sua ação concreta. Sob este aspecto, o 

professor reflexivo seria aquele que adota uma pedagogia não pautada no saber 

escolar e concentra sua ação nas “representações figurativas” contidas no 

conhecimento-na-ação dos alunos (o conhecimento cotidiano, tácito). 

Em momento posterior ao seu relato, em conversa informal, a Professora 

Margarida reconheceu que, durante o processo da ação pedagógica em discussão, 

uma coisa importante havia sido estar elevando a auto-estima dos seus alunos. Então, 

sempre que tinha uma oportunidade, buscava elogiar, como diz: 

 
<Sempre que eu lembrava, sempre que tinha oportunidade, estava elogiando. Acho que 

isso ajuda bastante. Eu espero que, pelo menos mentalmente, eles [meus alunos] 
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tenham feito uma auto-avaliação de tudo que a gente conversou, e acabem 

demonstrando [esta auto-avaliação] através do comportamento. Acho que sempre a 

gente acha que pode melhorar. Eu acho que talvez pudesse ter começado antes [a atuar 

de forma diferenciada], não devia ter esperado tanto, ter deixado tanto tempo [passar] 

no começo do ano. Talvez eu pudesse colher esses frutos antes.> 

 

Os professores reflexivos, segundo Oliveira e Serrazina (2003), desenvolvem a 

prática com base na sua própria investigação-ação, num dado contexto escolar ou sala 

de aula, que constituem sempre um caso único - foi uma classe que durante todo o ano 

me deu muito trabalho na área da indisciplina, foi uma classe que veio muito agitada, 

falando demais... A prática é sustentada em teorias da educação em relação às quais o 

professor mantém uma perspectiva crítica. Deste modo, a prática é sujeita a um 

processo constante de vaivém - Acho que sempre a gente acha que pode melhorar - 

que conduz a transformações e a investigações futuras. A tomada de decisões 

consciente é um dos atributos que, de um modo geral, se considera nos professores 

reflexivos. Assim como a intuição, a sensibilidade, as questões éticas e a consciência 

sócio-cultural - eu vejo que hoje as crianças participam mais, estão motivadas, [já que o 

contrário] era uma coisa que estava me incomodando muito no começo do ano - são 

outros aspectos referidos na literatura específica, como constituintes do movimento da 

prática reflexiva. Os aspectos apontados no trecho em questão, em relação às 

características de um professor reflexivo, puderam ser aproximados com as idéias e 

características presentes no relato da Professora Margarida. Isto pode ser verificado no 

diálogo que se estabeleceu entre a teoria educacional e as partes do relato da 

Professora em apreço. 

 Dada a constatação de que as Professoras desta pesquisa mobilizam 

competências, técnicas, habilidades, conhecimentos, saberes, estratégias, enfim, todo 

um repertório de “que-fazeres” em suas ações docentes, posso afirmar que todas elas 

se esforçam e se mobilizam com vistas a garantir a aprendizagem de seus alunos, ou 

seja, para alcançar o sucesso escolar, com base nos termos enunciados por Rios (2001, 

pp.46-48) quando diz: 
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...Falar em competência significa falar em saber fazer bem. Apesar das 
diferenças entre as diversas concepções de educação e de escola 
presentes entre nós, elas sem dúvida concordam em definir desse modo a 
competência.(...) Minha definição de saber fazer bem como sinônimo de 
competência, em princípio, aproxima-se da posição dos educadores que 
apresentam esse saber fazer bem numa dupla dimensão: técnica e 
política.(...) Afirmo que o saber fazer bem tem uma dimensão técnica, a 
do saber e do saber fazer, isto é, do domínio dos conteúdos de que o 
sujeito necessita para desempenhar o seu papel, aquilo que se requer dele 
socialmente, articulado com o domínio das técnicas, das estratégias que 
permitam que ele, digamos, “dê conta de seu recado”, em seu trabalho. 
 

Quanto à dimensão política, a autora exemplifica para esclarecê-la: eu faço bem 

o meu trabalho..., vou ao encontro daquilo que é desejável, que está estabelecido 

valorativamente com relação à minha atuação profissional. 

Portanto, acredito que cada uma das Professoras – de acordo com a 

complexidade de seu contexto de atuação – manifestou atitude de reflexão com vistas a 

uma ação pedagógica diferenciada e competente e, portanto, bem-sucedida. Posso 

dizer, portanto, que estas são decididamente professoras bem-sucedidas! 

 Pude verificar algumas características relevantes das Professoras sujeitos da 

pesquisa que se aproximam, em seus vários aspectos, ao perfil de professores 

reflexivos apontados na literatura, dentre as quais posso destacar as seguintes: 

• Manifestam sensibilidade para com os alunos com dificuldades de e na 

aprendizagem, bem como interesse em desenvolver uma ação individualizada e 

diferenciada junto a eles; 

• Desenvolvem habilidades de colaboração - saber trabalhar em grupo - e de 

pesquisa - saber explorar novas hipóteses através de uma postura investigativa; 

• Colocam-se no seu contexto de ação, assumindo uma postura investigativa 

frente aos desafios e problemas didático-pedagógicos; 

• Têm percepção da complexidade do trabalho docente e fazem escolhas ou 

tomam decisões na esfera da incerteza e dos conflitos da prática docente, com 

vistas a uma ação pedagógica eficaz; 

• Lidam com questões que envolvem juízos de valor; 

• Crêem na própria capacidade de reflexão – por si só - para viabilizar a 

transformação da prática em valores educativos; 



 175

• Crêem na profissionalização dos professores através de ajuda pedagógica 

externa – especialistas em dada área do conhecimento, pesquisadores da 

Educação, equipe de profissionais da instituição escolar, materiais de consulta, 

entre outros indicadores desse tipo de interferência; 

• Trabalham em equipe ou coletivamente, apesar de não haver a legitimação do 

espaço coletivo como propulsor da construção de uma autonomia coletiva; 

• Têm disponibilidade e abertura para a aprendizagem constante a partir e através 

de suas próprias práticas; 

• Têm atitude de reflexão e investigação na e sobre suas ações, apresentando 

vontade de aprimorar suas práticas docentes e conjurar o fracasso escolar; 

• Consideram formas diferenciadas de construção de conhecimentos; 

• Consideram o aspecto formativo e essencialmente humano da relação 

pedagógica; 

• Consideram como finalidade última para o professor em sua prática pedagógica 

diária: a aprendizagem de todos os seus alunos; 

• Exercem um tipo de movimento de vaivém entre suas teorias pessoais e as 

teorias educacionais; 

• Apresentam intencionalidade para suas ações pedagógicas, de modo a ensejar e 

reforçar a função educativa e social de seu trabalho docente. 

Por outro lado, como já apontei, não há uma consideração explícita, fortalecida, 

consciente, enfim, o reconhecimento da importância de uma reflexão mais crítica por 

parte das Professoras. Em suas manifestações, deixa de haver a explicitação de 

elementos que evidenciem aspectos históricos, filosóficos, sociológicos, antropológicos, 

epistemológicos e políticos. Em outros termos, estas poderiam se configurar como 

lacunas pela ausência de uma postura investigativa do professor sobre a prática 

pedagógica, de que fala Perrenoud (2002): 

 
...É aquele que pensa no que faz, que é comprometido com a profissão e se 
sente autônomo, capaz de tomar decisões e ter opiniões. Ele é, sobretudo, 
uma pessoa que atende aos contextos em que trabalha, os interpreta e adapta 
a própria atuação a eles.(...) Ele deve ser capaz de levantar dúvidas sobre seu 
trabalho. Não apenas ensinar bem a fazer algumas contas de Matemática ou a 
ler um conto. É preciso ir mais fundo, saber o que acontece com o estudante 
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que não aprende a lição. Por que ele não aprende? Por que está com ar de 
sono? Quais são as questões sociais que o enredam? E mais: os currículos 
estão bem feitos? Deveriam ser diferentes? A escola está funcionando bem? 

 

Para este autor, há vários níveis de questões e tudo tem de partir de um certo 

espírito de interrogação. 

As reflexões realizadas pelas Professoras, como já disse, são mobilizadas no 

âmbito de seus contextos de ação – a sala de aula – e são fomentadas pelas 

dificuldades didático-pedagógicas de cada uma delas. Considerando, pois, o esforço de 

aproximação das características das Professoras por mim consideradas bem-sucedidas 

ao perfil de professor reflexivo apontado na literatura, sinto-me autorizada a dizer, 

justamente pelos aspectos ressaltados na presente análise, que pude aprender com a 

presente pesquisa o que de mais importante consiste para a identificação e o 

reconhecimento da qualidade educativa de suas práticas em sala de aula, que acaba 

por conferir qualidade política às suas reflexões. A isto equivale dizer, com Allessandrini 

(2002, p.169) que: 

 
...Há uma consciência crítica que deve ser desenvolvida. Há uma qualidade de 
ser humano que precisamos aprender a ser. Há uma nova postura que precisa 
participar de nossa atuação no mundo. Há um caráter criativo mais presente 
em tudo o que fazemos, alinhando as nossas crenças e valores, permeado por 
uma ética construtiva e afetiva. Há um desafio imenso que se traduz em 
pequenos gestos, no cotidiano de nossas vidas pessoais e profissionais, que 
deve ser enfrentado e elaborado com maturidade que construirmos. 

 

Para o desenvolvimento dessa consciência crítica, a meu ver, é preciso buscar 

obter algumas condições, quais sejam: 

• Que se reconheça, primeiramente, o grande valor dos saberes 

construídos pelos professores no cotidiano de suas vidas profissionais, 

com vistas à construção de sentido em suas práticas docentes. 

• Que as práticas pedagógicas diferenciadas e consideradas bem-

sucedidas dialoguem com as teorias educacionais veiculadas na literatura, 

de modo a possibilitar a construção de novos e inéditos conhecimentos 

para todos aqueles que se encontram envolvidos com Educação. 
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 Na análise em questão, com base nas manifestações das Professoras, pude 

verificar que: 

a) As Professoras se esforçam por realizar uma prática reflexiva atinente às suas 

necessidades específicas, partindo de seus conflitos e dificuldades didático-

pedagógicos, mas conferindo às suas práticas educativo-pedagógicas a tônica 

fundamental de uma prática social concreta. 

b) A consideração dos estudos educacionais de cunho acadêmico é secundária para as 

Professoras, frente aos desafios imediatos que elas próprias e suas escolas precisam 

enfrentar. 

c) Cada uma das Professoras – de acordo com a complexidade de seu contexto de 

atuação – manifestou atitude de reflexão com vistas a uma ação pedagógica 

diferenciada e bem-sucedida. 

d) As Professoras mobilizam competências, técnicas, habilidades, conhecimentos, 

saberes, estratégias, enfim, todo um repertório de “que-fazeres” em suas ações 

docentes com vistas a conjurar o fracasso escolar. 

e) Há grande esforço para a formação de profissionais reflexivos em alguns espaços 

coletivos de discussão em reuniões escolares, ainda que as temáticas discutidas se 

limitem aos aspectos imediatos e práticos da sala de aula, confirmando a importância 

quer da ajuda pedagógica externa, quer do progresso da escola em consonância com o 

progresso e profissionalização do trabalho docente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Poder dizer o que se quer e querer dizer o que se pode, 
quando o que está em jogo é o entendimento humano das 
coisas. 

Jose Saramago 

 

Uma idéia da atualidade é a de que o professor não pode agir isoladamente na 

sua escola, mas deve construir a sua profissionalidade docente em interação com seus 

pares. Isto justamente porque o modelo de profissional reflexivo supôs um 

reconhecimento da análise das perspectivas e valores pessoais que sustentam a 

prática dos professores, valorizando a importância dos aspectos relacionados com os 

sentimentos e desejos que sustentam o compromisso pessoal com o trabalho docente. 

Como a dimensão afetiva e emocional está na base do desenvolvimento da 

sensibilidade moral, dá sentido humano ao trabalho do professor, na medida em que 

ele e ela não podem esperar desenvolver uma prática autônoma, comprometida com 

determinados valores, sem prestar atenção aos seus sentimentos. Se a força que 

sustenta o compromisso profissional é o desejo, como diz Contreras, o desenvolvimento 

emocional é indubitavelmente importante para uma autonomia profissional madura. 

Nesta perspectiva, a escola tem de ser organizada de modo a criar condições 

para a prática reflexiva individual e coletiva, posto que do mesmo modo como seus 

professores precisam ser reflexivos, esta também tem de se tornar uma escola 

reflexiva. Há, em âmbito escolar, necessidade de espaços de liberdade e 

responsabilidade que favoreçam a capacidade reflexiva dos professores, em que a 

expressão e o diálogo assumam um papel relevante para o aperfeiçoamento contínuo 

dos professores. Assim, tanto para a escola quanto para os professores, a presença da 

atitude constante de reflexão manterá acesa a importante questão relativa à função que 

os professores e a escola desempenham na sociedade e ajudará a equacionar e a 

resolver dilemas e problemas do cotidiano escolar. 

Cabe a todos os envolvidos com a Educação a mobilização de esforços afetivos, 

cognitivos e profissionais na direção cada vez mais próxima da utopia de escola 

reflexiva. A escola assim concebida é vista como organismo vivo, em desenvolvimento 
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e em aprendizagem, norteada pela finalidade de educar, que se concretiza num grande 

plano de ação que é o projeto educativo. Reforço, a partir deste argumento, que uma 

escola precisa se alimentar do saber, da produção e da reflexão dos seus profissionais, 

de forma tal que venha a tornar-se um espaço onde os professores se sintam úteis à 

sociedade e onde os alunos apreciem como é bom crescer em saber. Parafraseando 

Alarcão, posso dizer que é uma escola que sabe onde está e para onde quer ir. Uma 

escola onde se pense e se tenha um projeto orientador de ação que se efetiva no 

trabalho em equipe. Esta escola se constitui como uma comunidade pensante. Ao 

pensar a escola nesta escola, os seus membros enriquecem-se e qualificam-se a si 

próprios. 

Utilizando outras palavras, explicito uma concepção de escola reflexiva como 

uma escola inteligente que decide o que deve fazer em cada situação específica, é 

capaz de agir com flexibilidade nos contextos complexos, diferenciados e instáveis que 

caracterizam no presente as situações das organizações escolares. Para mim, uma 

escola reflexiva (ideal!) corresponde ao espaço no qual tanto os interesses educativos 

da escola, quanto os interesses pedagógicos dos professores sejam contemplados, 

ressalvando-se a idéia de complexidade da condição escolar de forma harmoniosa, 

articulada, imbricada, coerente. É importante afirmar que a construção desse projeto na 

escola só tem significado quando é resultante de um trabalho interdisciplinar, 

transdisciplinar e coletivo, com base em relações democráticas, em gestão participativa 

e colegiada e na produção do conhecimento, referenciada na pesquisa-ação. Em uma 

visão descentralizada de sistema educacional, o projeto político-pedagógico-curricular 

deveria consolidar a escola como lugar central da educação escolar. 

Acredito ter deixado claro que o presente trabalho se destina aos educadores e 

às educadoras que desejam enfrentar o grande desafio de atenuar as desigualdades 

que estão presentes na escola, fazendo com que não apenas uma parcela, mas a 

maior parte dos alunos se apropriem do saber sistematizado. Esta é uma das razões 

pela qual me propus a investigar a prática pedagógica docente no contexto escolar, 

intencionando ressignificar os processos subjacentes à formação dos professores, a 

partir da re-consideração e da re-elaboração dos saberes necessários à prática 

docente. 
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Em decorrência de tal investigação, tenho indícios de que o perfil das 

Professoras tomadas como sujeitos desta pesquisa – como professoras tidas como 

bem-sucedidas - se aproxima do perfil ou modelo de professor reflexivo manifesto na 

literatura da educação, pelo menos em alguns aspectos. Contudo, há convergências 

com ‘arestas a serem acertadas’, com aspectos a serem criteriosamente adequados. As 

manifestações das Professoras por meio das entrevistas e dos relatos, as nossas 

conversas informais, as nossas interações e experiências compartilhadas ao longo do 

trabalho de campo, as minhas leituras sobre a temática em discussão e o meu desejo 

de maior e melhor compreensão da problemática posta em questão nesta pesquisa me 

possibilitam enunciar algumas proposições – apresentadas a seguir - acerca das 

Professoras contempladas como bem-sucedidas e, por serem assim, assumidas como 

professoras reflexivas. 

 

1) As Professoras contempladas na análise em questão apresentam concepções 
de ensino e de aprendizagem norteadas e caracterizadas por proposições e 
aspectos pedagógico-educativos. 

As Professoras apresentam tais concepções de ensino e de aprendizagem 

quando apontam elementos fundamentais no seu ensinar e no aprender de seus 

alunos, tais como: 

a) a natureza processual do ensinar e do aprender; 

b) a relação dialógica entre professor e aluno; 

c) a importância da formação do aluno enquanto sujeito, autor e cidadão; 

d) a noção de que a função do professor não se limita à mera transmissão 

de conteúdos escolares, 

e) o reconhecimento da importância do olhar investigativo do professor em 

sua prática de ensino. 

Seus relatos, manifestações, posturas como sujeitos e profissionais, bem como 

suas atuações como profissionais do ensino evidenciam 

aspectos/contornos/características/elementos que se aproximam daqueles que são 
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postos e propostos pela literatura da Educação, uma vez que recorrem não só à 

literatura, mas também a algumas proposições teóricas para darem suporte às suas 

ações pedagógicas. 

Pude verificar, nos relatos das ações das Professoras, que suas concepções de 

ensino e de aprendizagem já parecem ter superado a visão tradicional mecanicista dos 

processos de conhecer, aprender e ensinar, em termos correspondentes aos da 

literatura pedagógica. 

 

2) A qualidade educativa das concepções de ensino e de aprendizagem das 
Professoras confere aspectos decididamente qualitativos às suas práticas 
pedagógicas, diferenciadas pela presença do componente da reflexão, ainda que 
se ponham quer em âmbito individual, atrelado às dificuldades e conflitos 
didático-pedagógicos, quer como ações pedagógicas bem-sucedidas. 

Posso dizer que as Professoras apresentam algumas características 

fundamentais do professor reflexivo conforme apontadas na literatura, de modo tal que é 

preciso reconhecer que se engajam nos processos pedagógicos intencionando o sucesso 

da aprendizagem de seus alunos, cumprindo com a função educativa que supostamente 

lhes compete. Para tanto, se esforçam na busca constante da aproximação de uma 

prática reflexiva - assim adjetivada por inúmeros teóricos da Educação – que possa ser 

considerada por cada uma delas adequada às suas necessidades didático-pedagógicas 

específicas e ao que entendem ser necessário ao seu aprimoramento profissional. 

 

3) As Professoras manifestam desejo de re-novação e anseiam por diferentes e 
novas concepções de ensino e de aprendizagem, de forma a garantir seu 
aperfeiçoamento profissional, mas ressalvando os limites e as possibilidades de 
cada uma delas. 

As Professoras se mobilizam pelo aprimoramento constante de sua atuação 

docente, quer guiadas por suas teorias pessoais, quer embasadas por inovações das 

teorias pedagógicas do presente, embora sem clareza e sem uma visão crítica das 

teorias subjacentes às suas práticas docentes. Por outro lado, a busca de sentido para o 
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seu saber-fazer, aliada ao objetivo de aprendizagem de seus alunos, certamente alimenta 

tanto o desejo de re-novação de cada uma dessas Professoras quanto o seu anseio por 

diferentes e novas concepções de ensino e de aprendizagem. Isto se dá com o propósito 

de garantir seu aperfeiçoamento profissional com base nos limites e nas possibilidades 

de cada uma delas. Sendo assim, as Professoras reconhecem a importância da sua 

formação profissional continuada – pontual ou em serviço – ainda que busquem por 

aperfeiçoamento em âmbito individual, ou seja, de acordo com seus interesses pessoais 

e suas necessidades de profissionalização. 

Contudo, em suas práticas, há poucos indícios de transformação para a melhoria 

efetiva do ensino posto que as suas idéias críticas não ultrapassam sua área de 

conforto individual para possibilitarem uma ação pedagógica eficaz. 

 

4) As Professoras realizam tipos e níveis diferentes de prática reflexiva que se 
realizam visivelmente atreladas às suas dificuldades e aos seus conflitos 
didático-pedagógicos, cada qual em seu contexto específico de ação. 

Como se sabe, a prática reflexiva na e sobre a ação pedagógica é que possibilita 

o desenvolvimento efetivo de competências profissionais, haja vista que o profissional 

do ensino, em pleno século XXI, precisa, indubitavelmente, compreender que a 

competência profissional se constrói como qualidade a ser adquirida em dimensões tais 

como a filosófica, social, subjetiva, humana ou técnica. É assim que a reflexão - que os 

professores e as professoras realizam - evidencia que o ato educativo ou a ação 

pedagógica se efetiva como ato intencional, com vistas a uma ação pedagógica eficaz. 

 

5) As Professoras conseguem realizar reflexões-na-ação, bem como reflexões-
sobre-a-ação, com aproximações à literatura pedagógica, ainda que com ausência 
de explicitação dos aspectos sociológicos, filosóficos, políticos, antropológicos, 
epistemológicos. 

Tal lacuna parece estar associada ao fato de as Professoras submeterem à reflexão, 

quer na-ação quer sobre-a-ação, apenas os problemas mais imediatos das suas 

práticas docentes. Elas não manifestaram preocupação acerca dos aspectos 
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educativos globais, ou seja, não expressaram/explicitaram a importância da 

consideração dos contextos sociais, políticos e institucionais na configuração de suas 

práticas escolares. Isto porque as Professoras se preocupam com os aspectos 

visivelmente vinculados à aprendizagem de seus alunos, em detrimento da 

preocupação com aspectos relacionados a uma formação cidadã. 

 

6) O tipo de reflexão que as Professoras conseguem realizar sozinhas se limita 
aos aspectos imediatos de suas práticas em sala de aula. 

 Libâneo (2002) expressa a necessidade de adotar-se uma concepção crítica de 

reflexividade, que se proponha a ajudar os professores no fazer-pensar de suas 

práticas de ensino, possibilitando-lhes ultrapassar a concepção de reflexão associada 

somente aos conflitos e dificuldades mais imediatos de suas práticas docentes. 

 

7) A reflexão das Professoras encontra-se estreitamente associada à garantia da 
aprendizagem dos seus alunos, em consonância com a tarefa educativa que cada 
qual assume. 

Essa assunção - que se refere à efetivação da aprendizagem dos alunos - requer 

competências que ultrapassem a dimensão técnica-operacional dos ‘que-fazeres’ do 

professor, já que a manifestação da competência profissional se dá na manifestação da 

intencionalidade da ação formativa do profissional, no caso da efetivação do ensino. 

 

8) As Professoras se esforçam por realizar uma prática reflexiva atinente às suas 
necessidades específicas, partindo de seus conflitos e dificuldades didático-
pedagógicos, mas conferindo às suas práticas educativo-pedagógicas a tônica 
fundamental de uma prática social concreta. 

Ao professor e à professora cabe ser competentes justamente naquilo que lhes 

compete, ou seja, nas várias dimensões do processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, quando um professor ou uma professora assume uma postura política nas suas 

ações em sala de aula, está agindo necessariamente no âmbito da sua função social. 
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Isto porque, parafraseando Aragão, qualquer metodologia de ensino – que diga respeito 

a questões teóricas, metodológicas e epistemológicas – implica uma posição política 

que se assume quando se articula uma visão de mundo expressa em teorias com os 

‘que-fazeres’ do ensino, em constante dinamismo. Com a assunção desse 

compromisso, o professor pode vir a se tornar um agente transformador de sua prática 

pedagógica de forma crítica, assumindo sua função social de reconhecimento da 

condição humana em processos pedagógicos ou educativos. 

 

9) Há grande esforço para a formação de profissionais reflexivos em alguns 
espaços coletivos de discussão em reuniões escolares, ainda que as temáticas 
discutidas se limitem aos aspectos imediatos e práticos da sala de aula, 
confirmando a importância quer da ajuda pedagógica externa, quer do progresso 
da escola em consonância com o progresso e profissionalização do trabalho 
docente. 

Tem-se a expectativa de que o professor seja reflexivo com base em: 

• um projeto ideacional para os tempos do presente e do futuro, mas com 

ajuda externa e com clareza de seu papel numa dada comunidade 

escolar, numa dada realidade de sala de aula; 

•  um dado contexto institucional, uma dada realidade sócio-econômica; 

•  uma concepção de democratização do saber e de formação do homem 

para uma sociedade mais justa e humana, e 

•  um projeto pedagógico coerente com seus ideais e interesses 

educativos. 

 

10) A consideração dos estudos educacionais de cunho acadêmico é secundária 
para as Professoras, frente aos desafios imediatos que elas próprias e suas 
escolas precisam enfrentar. 
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O professor reflexivo precisa tomar conhecimento de que é insustentável 

ser perfeito em tudo que lhe é exigido no seu trabalho. Quando admite e 

internaliza “uma certa imperfeição” – que, aliás, é uma condição humana – o(a) 

professor(a) consegue parar, refletir e reformular aquilo que faz. Porém, é 

preciso que tenha condições de assumir esta postura reflexiva com segurança e 

empenho, em direção à compreensão e à superação daquilo que impede uma 

ação pedagógica eficaz de sua parte. 

 

11) Cada uma das Professoras – de acordo com a complexidade de seu contexto 
específico de atuação – manifestou atitude de reflexão com vistas a uma ação 
pedagógica diferenciada e bem-sucedida. 

O professor reflexivo é aquele profissional capacitado a assumir um tipo de 

coerência mesmo em situações caóticas, uma vez que escuta e refaz sua concepção 

do problema através de uma conversação reflexiva com os elementos de uma dada 

situação. Em outro aspecto, é o professor caracterizado por sua prontidão para analisar 

seus erros, tentar na sua prática usar experimentos pensados e examinar criticamente 

seus próprios raciocínios. É desafiado continuamente para aprender algo novo, parece 

sempre pronto a ver seus erros como fonte de enigmas a serem elucidados, a fim de 

melhorar sua prática cotidiana de ensino. 

 

12) As Professoras mobilizam competências, técnicas, habilidades, 
conhecimentos, saberes, estratégias, enfim, todo um repertório de “que-fazeres” 
em suas ações docentes, com vistas a conjurar o fracasso escolar. 

Para o professor reflexivo, a competência e a consciência profissionais 

consistem na disponibilidade para tentar tudo o que for possível para conjurar o 

fracasso. 

 

13) Nas manifestações das Professoras, não foi possível identificar a explicitação 
de elementos que evidenciem conhecimento ou consciência de que suas práticas 
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pedagógicas estão relacionadas/articuladas com/aos aspectos históricos, 
filosóficos, sociológicos, antropológicos, epistemológicos e políticos. 

Refletir criticamente significa colocar-se no contexto de uma ação, na história da 

situação, participar em uma atividade social e assumir postura clara ante os problemas. 

Significa, sobretudo, explorar a natureza social e histórica, tanto de nossa relação como 

atores nas práticas institucionalizadas da educação, como a relação entre nosso 

pensamento e nossa ação educativa. A par dessas considerações, acredito que as 

Professoras têm dificuldade de explicitar que tais elementos (já citados) encontram-se 

articulados às suas ações e pensamentos educativos, bem como são subjacentes às 

suas práticas pedagógicas. Neste sentido, é fundamental que o professor possa vir a 

refletir criticamente, de modo que possa ter consciência clara e explícita do porquê faz 

assim e não de outro modo. 

 

14) O perfil das Professoras em determinados aspectos se distancia do perfil de 
professor reflexivo apontado na literatura. 

Ao estabelecer relações compreensivas entre o estudo teórico realizado sobre o 

professor reflexivo para traçar-lhe um perfil de forma a poder correlacioná-lo com o 

perfil das Professoras tidas como bem-sucedidas – muito embora as Professoras 

apresentem práticas docentes com características diferenciadas, o que lhes confere 

qualidade educativa igualmente diferenciada - pude perceber e explicitar diferenças 

significativas e relevantes, dentre as quais destaco as seguintes: 

• as Professoras pensam e refletem em níveis qualitativos significativos, 

embora seus pensamentos e reflexões se articulem no âmbito restrito – 

micro - do que acontece em sala de aula, assim, um descompasso entre o 

perfil do professor reflexivo da literatura e o perfil das Professoras sujeitos 

da pesquisa. 

• o professor reflexivo apontado na literatura pedagógica é passível de 

existência especificamente em nível teórico por ser um professor 

elaborado em termos ideais refinados, um professor ideal. 
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Em face de tais evidências, é inevitável perguntar: é possível termos um 

professor reflexivo ideal nos termos efetivos da escola usual, isto é, que possa situar-se 

em nível real??? 

Penso que é expressamente desejável a existência de professores reflexivos 

(como apontam Schön, Zeichner, Alarcão, dentre outros), bem como professores que se 

afigurem como intelectuais críticos (como apontam Giroux, Contreras, Pérez-Gómez, 

dentre outros), que possam atuar em sala de aula e conduzir ou mediar ações 

pedagógicas relevantes passíveis de existência em níveis da realidade escolar. 

A pesquisa educacional e a Formação de Educadores enfrentam o grande desafio 

de minimizar tal descompasso e buscar cada vez mais aproximações entre o professor 

reflexivo ideal e o professor bem-sucedido real ao buscar situar o profissional professor 

no seu contexto específico, na sua realidade. 

Ao final, parece válido pensar no que se torna possível empreender no espaço 

da escola para minimizar e até mesmo superar os problemas corriqueiros, por vezes, 

tidos como insuperáveis pelos profissionais educadores envolvidos no cotidiano 

escolar. Neste contexto, penso ser a sensibilidade do/por parte do educador – aspecto 

presente nas palavras de Drummond80  - um contorno imprescindível na e para a 

superação dos desafios, dos conflitos, das dificuldades, enfim, dos problemas do 

cotidiano escolar. 

Mas, que tipo de sensibilidade??? Falo da sensibilidade... 

• ...aos aspectos essencialmente humanos da profissão docente; 

• ...para identificar as ‘entrelinhas’ nas diversas formas de manifestação dos 

educandos; 

• ...para ‘escutar os ecos’ que emergem no âmbito da sala de aula; 

• ...para compreender os inúmeros e simultâneos elementos constituintes da 

realidade multifacetada do cotidiano escolar; 

                                                 
80 Cf. na Página de Pensamento do presente trabalho. 
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• ...para desenvolver um “olhar multirreferencial”81 sobre o fenômeno educativo,  

• ...enfim, da sensibilidade para viabilizar uma relação genuinamente 
pedagógica entre professor e alunos. 

Ao esboçar tais perspectivas possíveis para o exercício (e a aquisição!) do aspecto 

da sensibilidade no trabalho docente, algumas reflexões vieram à tona, em analogia ao 

poema do grande poeta (já citado): 

• Qual a concepção de ensino e de aprendizagem do professor que disserta 

sobre ponto difícil do programa? 

• Um aluno dorme...cansado das canseiras desta vida. Por que esse aluno 

dorme? Qual a razão do seu sono? Ele está cansado do quê? Sente cansaço 

físico, emocional, mental, espiritual...? 

• O professor baixa a voz...com medo de acordá-lo... Por que o professor baixa 

a voz ao invés de levantá-la? Seria em respeito à condição do aluno? Por 

acomodação? Por omissão? Acordar o aluno de/do quê? Do cansaço 

propriamente físico ou da alienação de seu corpo-sujeito? 

Não obstante a beleza e a grandiosidade presentes nas palavras expressadas por 

Drummond, precisamos levar em consideração os diferentes olhares/interpretações que 

podemos conferir à questão da sensibilidade, haja vista a consideração do lugar de 

onde se fala. A meu ver, em sua função como poeta, Drummond manifesta a 

importância da sensibilidade como aspecto fundante de uma concepção antropológica 

digna de seres verdadeiramente humanos.  

Em nossa função educativa, penso que precisamos desenvolver uma ‘sensibilidade 

multirreferencial’ atinente aos desafios do nosso compromisso profissional, de modo 

que, como professores, possamos evitar: 

• o comodismo; 

• o descaso; 

                                                 
81 Cf. em 1) SANTOS NETO, Elydio dos. Multirreferencialidade e Transpessoalidade: contribuições para a 
construção de novas propostas escolares e 2) SILVA, Jozimeire Angélica Vieira da. A reflexão do 
professor diante de sua prática – um olhar multirreferencial (Vide nas Referências Bibliográficas). 
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• o abandono; 

• a omissão; 

• a falta de cuidado; 

• a desesperança; 

• a desistência... 

...frente à complexidade do trabalho docente. Acredito que exercitar a sensibilidade - 

num esforço de compreensão do aluno-ser humano-sujeito em sua inteireza – nos 

aproxima de um passo qualitativo em direção a uma reflexão crítica por parte do 

educador. Assim, trata-se justamente de pensar o que nos compete enquanto 

profissionais da Educação, em busca permanente de sentidos para uma ação 

pedagógica compreensiva que contemple, por sua vez, os desafios da profissão 

docente, neste século XXI. 
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PROJETANDO DESAFIOS NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES 

 
A esperança não é para amanhã. A esperança é este instante. 
Precisa-se dar outro nome a certo tipo de esperança porque esta 
palavra significa sobretudo espera. E a esperança é já. 
 

Clarice Lispector 

 
As teorias de cunho pragmático e útil para a resolução imediata de problemas 

práticos surgiram como justificativa nos discursos do professor reflexivo e “pipocaram” 

na década de 90, especificamente nas políticas de formação de professores, 

descaracterizando seu papel formativo propriamente dito - em alguns casos - por 

sucumbirem ao modismo e à sedução de respostas e soluções ditas ‘inéditas’. A partir 

daí, tornava-se inevitável que muitos professores quisessem se tornar reflexivos, muitos 

por sua própria conta e responsabilidade, sentindo-se pressionados por mais uma 

exigência profissional, não bastassem tantas outras. 

No decorrer de minhas leituras, pude verificar que, na verdade, os sistemas de 

ensino lançam determinadas propostas didáticas, metodológicas ou pedagógicas que 

geralmente são implementadas como novidade, ou seja, com uma roupagem de 

inovação educacional. Assim, quando nos deparamos com algo que está em evidência 

(modismo), raramente nos damos conta de que o velho foi (re)vestido de novo. Isto 

decorre do fato de que, muitas vezes, esta percepção se dá quando nós – os 

professores - aplicamos tais propostas no cotidiano escolar e verificamos, com 

perplexidade, que já conhecíamos tais propostas ditas inovadoras e – para nossa 

surpresa! – estas já vinham sendo aplicadas em muitas das nossas práticas docentes. 

Embora se saiba que a pesquisa educacional se empenha em encontrar caminhos 

alternativos para a formação dos professores, muitas vezes esses caminhos já foram 

trilhados pelos próprios professores, evidenciando a importância de se articular a 

construção de conhecimentos acadêmico-científicos com os professores, de modo que 

os objetivos da educação e do estudo da educação possam fundir-se na ação. 

Frente a este pensamento, torna-se imprescindível considerarmos que a 

formação de professores - como profissionais reflexivos - implica necessariamente em 
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três esferas em uma ‘lógica do triângulo’82– política, pesquisa e professores – de 

forma a progressivamente assegurar a horizontalidade nas relações entre tais 

‘esferas’. Caso contrário, reforça-se o paradoxo em torno do discurso do professor 

reflexivo, em que, de um lado, há a exaltação ou (re)valorização dos professores como 

profissionais, de outro, há a consolidação dos estudos acadêmicos acarretando maior 

controle sobre os professores e as professoras. 

Nessa direção, concordo que não há como ignorar tal “competência” já que 

carecemos de professores e professoras reflexivos(as), críticos(as), criativos(as), mas 

discordo que seja somente uma responsabilidade individual e voluntária, sem que haja 

condições de formação profissional que viabilizem a formação efetiva do professor para 

ser reflexivo, haja vista que passa por profissionais deste porte a melhoria da qualidade 

do ensino. Há de se valorizar o professor, todavia sem isentá-lo de sua função 

educativa efetiva, que deve dizer respeito necessariamente ao conhecimento e à 

viabilização da prática reflexiva, sem aproximações excessivas, distorcidas ou ingênuas 

para não nos perdermos num emaranhado de definições. Desse modo, penso que 

possamos evitar, por um lado, a superestimação do que se põe como perfil do professor 

reflexivo apontado na literatura e, por outro lado, a banalização da prática pedagógica 

dos professores atuantes no sistema de ensino. 

Na formação de professores - seja inicial, seja permanente, seja continuada em 

serviço - não se pode eximir de: 

• constituir uma bagagem filosófica, histórica, social e política - além de 

uma sólida formação didático-metodológica - visando formar um 

profissional capaz de teorizar sobre as relações entre educação e 

sociedade, e 

• situar - como parte imprescindível dessa análise teórica – a reflexão sobre 

a sua prática para propor mudanças significativas na educação e 

contribuir para que os alunos tenham acesso à cultura resultante do 

                                                 
82Conceito apresentado pelo professor António Nóvoa, no encontro de pesquisa intitulado “Diálogos sobre 
questões da pesquisa educacional”, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, em 19 de 
abril de 2004. 
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processo de acumulação sócio-histórica pelo qual a humanidade tem 

passado. 

Certamente, assim, pode haver contribuição pedagógica para a democratização 

do acesso aos saberes e conhecimentos necessários às gerações do presente e do 

futuro. 

A par do 1) quadro teórico desenvolvido no presente trabalho, da 2) busca de 

compreensão da problemática desta pesquisa, da 3) minha experiência profissional e 

do 4) meu esforço de elaboração própria, me proponho a delinear e caracterizar um 

perfil de professor reflexivo com atributos claros de identidade e de ação, como maneira 

de manifestação/expressão do exercício de autoria no presente trabalho. Assim, para 
mim, o professor reflexivo é aquele que... 

• Reflete com vistas a atender às necessidades de seu contexto escolar; 

• Reflete sistematicamente buscando atingir seus objetivos educativos; 

• Manifesta postura investigativa – “curiosidade epistemológica”; 

• Produz saberes docentes; 

• Tem clareza de suas opções e ações quanto aos aspectos antropológicos, 

epistemológicos, políticos, sociais e educacionais na ação e para a ação 

pedagógica; 

• Tem disponibilidade profissional permanente para transformar-se transformando 

sua identidade; 

• Tem disponibilidade para a aquisição de competências profissionais; 

• Busca autonomia profissional individual e coletiva; 

• Busca aperfeiçoamento profissional contínuo como postura e ação fundamentais 

de profissionalização; 

• Tem sensibilidade para perceber as peculiaridades e especificidades de sua 

realidade de atuação; 

• Tem clareza de sua função transformadora; 

• Exercita constantemente o movimento de aproximação da coerência entre o que 

se diz e o que se faz; 

• Reconhece sua importância profissional no processo de formação humana; 
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• Acredita na democratização de um ensino qualitativamente diferenciado; 

• Mobiliza-se por um projeto de emancipação humana; 

• Tem consciência do seu inacabamento e de sua inconclusão como ser humano e 

profissional; 

• Tem clareza de que educa para a incerteza do tempo futuro; 

• Decide na incerteza e age na urgência; 

• É um ser utópico que sonha, deseja, luta, se engaja por uma causa educacional 

e...tem esperança! 

 

Com base em todas essas asserções, reitero que o presente trabalho intenciona 

a problematização do papel da escola e dos educadores, para ensejar que estes 

revejam seus próprios objetivos, critérios e procedimentos didático-pedagógicos 

relacionados às suas aulas. Nesta perspectiva, creio assumir minha tarefa de 

pesquisadora ao explicitar meu intento desde os tateios iniciais de tecer idéias que 

fossem ao encontro dos interesses, anseios e desejos de professores, bem como de 

tecer algumas contribuições para a formação de professores, no que concerne aos 

encaminhamentos e às possibilidades para o aperfeiçoamento da profissão docente, 

em pleno século XXI. Tais contribuições renunciam à idéia de “receitas prontas ou 

infalíveis”, uma vez que é preciso sempre considerar que aquele que diz (ou escreve) 

uma palavra, ele o faz dentro de um universo simbólico (contexto) que tem sentido no 

mundo de suas experiências. 

Posso afirmar que não há sentido em desconsiderar o componente da prática 

reflexiva na formação de professores. No entanto, daí decorre um questionamento 

constante: então, como formar professores reflexivos? 

 

Em decorrência do presente estudo por mim realizado, penso ter condições de 

apresentar lucubrações à guisa de encaminhamentos, que podem vir a constituir 

contribuições para a Formação de Professores. 

As minhas cogitações são as seguintes: 
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• Pensando sobre a Educação como processo de humanização 
Em tempos de desumanização, a educação deve agir para retomar questões 

atinentes à dignidade humana, baseando-se na solidariedade. Para tanto, creio que 

seria relevante que na formação de professores se contemplassem discussões acerca 

da Educação como “fenômeno” especificamente humano, considerando-se que a 

prática docente é uma prática formadora. Neste âmbito, a consideração da dimensão 

ética é imprescindível ao tempo em que se oportunizem espaços de aprendizagem e 

reflexão acerca das questões essencialmente humanas da Educação, a fim de fomentar 

relações genuinamente pedagógicas entre professores e alunos. Penso que a formação 

de professores deve considerar a dimensão humana e existencial dos futuros 

profissionais do ensino, a fim de contemplar discussões que considerem o sentido de 

ensinar, de educar, de formar, de construir, enfim, de viver. Penso que tal postura de 

consideração na formação de professores contribui muito na conscientização e na 

profissionalização desse educador neste século XXI. 

 

• Pensando sobre a construção de um projeto educativo 
Um aspecto essencial da educação consiste no projeto político-pedagógico da 

escola construído para assegurar uma articulação permanente e consistente entre 

projetos pessoais e projetos coletivos, de modo a possibilitar, ao mesmo tempo, a 

construção de uma escola reflexiva, com profissionais reflexivos. Penso que a 

discussão sobre os caminhos possíveis para a construção de um projeto educativo, de 

natureza política e pedagógica, precisa ser considerada nos diferentes âmbitos de 

formação dos professores, a fim de que a proposta escolar da instituição - na qual o 

futuro professor vier a se inserir - conte com a sua participação e sua contribuição para 

favorecer a construção de uma prática educativa dotada de maior coerência entre o que 

se fala e o que se faz. 

 

• Pensando sobre a valorização das práticas dos professores em exercício 
Parece importante propugnar a valorização da prática reflexiva mobilizada por 

professores em exercício, de modo tal a estimular a pesquisa educacional na 
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articulação de teorias pedagógicas no contexto de ação docente. Em outras palavras, é 

preciso que se reconheça a especificidade dos tipos de reflexão que os professores 

conseguem realizar em sua atividade docente, de um lado, e fazer os ajustes 

necessários quanto aos tipos de reflexão idealizados e demandados pela literatura, de 

outro lado. Assim, evidencia-se a possibilidade de articulação e de adequação entre 

esses diferentes tipos de reflexão na formação de professores - inicial e continuada - 

posto que precisa haver aspectos considerados comuns na proposição de uma prática 

reflexiva com objetivo de aprimoramento da ação pedagógica dos professores. 

 

• Pensando sobre a articulação entre pesquisadores educacionais e 
professores em exercício 

Considerar as dificuldades didático-pedagógicas dos professores em sala de aula 

como sendo fontes valiosas de propostas para investigação científica. A pesquisa que 

se desenvolve efetivamente em parceria (ou co-autoria) com os professores tem, a meu 

ver, maiores possibilidades de oferecer contribuições para a formação de professores 

reflexivos, já que estabelece um diálogo frutífero entre as expectativas de ambas as 

partes, igualmente envolvidas na Educação. 

 

• Pensando sobre a consideração das competências profissionais 
mobilizadas por professores em sala de aula 

Considerar a falta de recursos cognitivos ou de habilidades práticas que permitam 

operar em situações inéditas, com uma margem de tranqüilidade emocional e 

profissional, como se evidencia com freqüência, para que professores e professoras 

construam suas competências profissionais a partir dos seus conflitos e dificuldades 

didático-pedagógicos e dos tipos de reflexão que conseguem realizar frente a um 

problema. Assim, criar oportunidades para que os professores em exercício mobilizem 

saberes tácitos, intuitivos, subjetivos, enfim, saberes de experiência - certamente por 

acreditarem que a aquisição de competências profissionais possa aprimorar seus 

saberes e habilidades - proporcionando-lhes maior estabilidade e segurança para o 

exercício cotidiano de sua função docente. Tais competências, quando construídas e 
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assumidas pelos professores e pelas professoras em exercício, precisam ser também 

socializadas na formação inicial de professores, uma vez que – pressuponho - 

“pesquisadores acadêmicos de gabinete” (Schön) não têm condições de enunciar 

tacitamente competências profissionais, a não ser que considerem a educação de 

profissionais reflexivos em suas práticas docentes. 

 

• Pensando sobre a necessidade de interferência externa na e para a 
formação de professores 

Sensibilizar os professores no sentido de que, para a efetivação de uma prática 

reflexiva, é preciso que a sua formação profissional seja contínua e aberta à demanda 

do contexto educacional em que se insere. Neste aspecto, penso que a formação de 

professores reflexivos necessita de interferência externa – ajuda pedagógica de 

qualquer natureza – para que tanto a reflexão-na-ação, como a reflexão-sobre-a-ação 

possam ser viabilizadas quer pelos futuros professores, quer pelos professores em 

exercício, ambos em processo de formação permanentemente considerado inacabado 

(Freire). Isto porque, a meu ver, a chamada formação inicial oferece instrumentos e 

prepara-nos o caminho abrindo horizontes para o exercício da docência. Contudo, é no 

trabalho cotidiano que efetivamente configuramos nosso jeito peculiar de ser e de atuar, 

já que somos sujeitos que nos expressamos nessa materialidade, ou seja, entramos no 

cotidiano escolar com nossas matrizes culturais, histórias pessoais, representações e 

valores, subjetividade, sensibilidade, afetividade e emoção, enfim, com nossa condição 

humana. Tal condição humana nos confere uma identidade permanentemente em 

construção. 

 

• Pensando sobre a necessidade de formação profissional integral 
Evito assumir uma posição contrária à aquisição de técnicas de ensino para 

capacitar a ação do professor, contudo penso que uma metodologia pautada em 

manuais ou receitas de técnicas de ensino mostra-se insuficiente para a compreensão 

da realidade escolar, mais especificamente, da complexidade da prática pedagógica 

propriamente dita. Concordo com a necessidade de políticas de incentivo e apoio à 
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formação de professores, posto que, no meu entender, estas precisam estar aliadas a 

esses cursos de capacitação técnica de forma a se proporcionar uma formação 
integral ao professor, em aspectos considerados imprescindíveis - sociológicos, 

filosóficos, antropológicos, epistemológicos e políticos – bem como em dimensões 

pouco conhecidas que contemplam a zona de incerteza de toda e qualquer atividade de 

caráter humano e, portanto, relacional. Sendo um campo da formação humana, a 

Educação, necessariamente, precisa abranger aspectos relacionados aos profissionais 

que teorizam sobre recortes da pedagogia: sociólogos, filósofos, antropólogos, 

psicólogos, historiadores, profissionais das letras e das ciências. Ressalto a 

necessidade de privilegiar tais aspectos na formação de professores, uma vez que – 

em maioria – estes não são considerados como aspectos importantes na reflexão de 

professores em exercício, seja por defasagens decorrentes de sua formação, seja por 

falta de oportunidades para a tomada de consciência em relação à importância de uma 

formação profissional integral. Isto é relevante porque o fenômeno educativo mais 

global nem sempre foi objeto do olhar pedagógico, mas esteve centrado apenas na 

escola (Arroyo), em vista do fato de que os cursos de formação de professores têm 

dificuldade de cultivar a sensibilidade para a compreensão do que acontece fora do 

âmbito escolar. Esse olhar fechado tem condicionado – e limitado, a meu ver - o 

pensamento sobre a escola, os currículos e as propostas de formação de professores, 

mantendo-se freqüentemente descolados de uma teoria educativa mais abrangente. 

Propugno, pois, por uma formação de professores que contemple os diferentes 

aspectos do processo de formação humana, através de uma visão articulada, que se 

evidencie em busca de elementos para uma compreensão global da Educação e, assim, 

apresentar-se apta a repensar a teoria da educação, em prol de aprimoramento 

profissional permanente. 

 

• Pensando sobre a articulação entre os saberes da experiência docente e os 
saberes acadêmicos 

A ‘chamada’ para o aperfeiçoamento profissional é uma via de acesso dos 

professores ao conhecimento cientificamente legitimado no meio educacional, mas 

resta verificar em que medida as teorias, concepções, abordagens e métodos de ensino 
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veiculados são apropriados e em que termos estes são construídos e utilizados com 
sentido pelos professores, no processo de ensino e de aprendizagem. Um professor 

reflexivo busca aperfeiçoamento profissional com vistas a aprimorar sua prática 

docente, não perdendo o seu foco principal: o sucesso na e da aprendizagem dos 

alunos, que mobiliza todos os esforços do professor – reflexivo! – para a efetivação de 

uma ação bem-sucedida. Assim, resta, também, que a formação de professores se 

desenvolva “na medida” dos professores, de modo que estes possam se apropriar com 

sentido próprio – tornando semelhante a si - das teorias educacionais. 

 

• Pensando sobre a dissociação e a distância entre a teoria e a prática 
À medida que a formação se aproximar das necessidades reais dos professores, 

acredito que a tendência de dicotomização da teoria com a prática irá assumindo 

contornos diferenciados do que estamos habituados a ver. Penso que a formação de 

professores pode vir a minimizar o desconforto dos professores em exercício, no que se 

refere a dissociação, à distância ou a defasagem entre a formação inicial docente e a 

própria prática docente no cotidiano escolar. 

 

• Pensando sobre o exercício da coerência para efetivação da prática 
reflexiva e conquista de autonomia profissional 

A formação de professores reflexivos precisa, necessariamente, perpassar por 

vários dos fios que tecem uma formação integral e articulada com as exigências e 

contingências da profissão docente neste século XXI. Penso que a busca permanente 

por coerência entre o discurso educacional e as práticas dos professores em sala de 

aula é crucial e este exercício sistemático e rigoroso viabiliza, a meu ver, a prática 

reflexiva dos profissionais do ensino, que se tornam necessariamente professores 

reflexivos. Importa ressaltar que a formação de profissionais reflexivos pode – e deve – 

se dar em qualquer contexto que preze uma formação de professores eficiente e eficaz, 

de modo a possibilitar-lhes a conquista progressiva ou a manutenção de sua autonomia 

profissional. 
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Ao final, vale dizer que a construção ou produção de novos conhecimentos na 

pesquisa acadêmica tem a função primeira de estabelecer relações entre diferentes 

mundos de experiências, acrescentando ou ampliando, aprimorando ou aprofundando, 

adaptando ou ressignificando, e até mesmo alterando ou superando as concepções já 

legitimadas na comunidade científica. Apontar vias de superação sobre alguns 

conhecimentos temáticos específicos, construídos na literatura especializada sobre a 

formação de professores - eis um desafio a ser assumido por futuros pesquisadores da 

área, a fim de estimular uma nova postura do educador perante os que estão em vias 

de formar-se profissionais, compreendendo a si mesmo, a sua função pedagógica e as 

teorias e práticas educativas. 

 

PALAVRAS FINAIS... 

 
Em uma de suas crônicas, Luft (2004)83 manifesta seus motivos de ser escritora. 

Dentre os enunciados, um deles me tocou sobremaneira na tentativa de compreender o 

mistério que a mobiliza para o exercício da escrita:...O escritor fala pelos outros. 

Trabalha para que os outros sonhem ou enxerguem melhor coisas que nem ele próprio 

adivinha – estão além de sua visão, mas dentro do seu pressentimento. Talvez seja 

essa a função de toda a arte (se é que ela tem alguma): a libertação e o crescimento de 

quem a exerce e de quem a vai contemplar. O escritor fala pelos outros... 
Tal manifestação me instigou a utilizar uma de suas crônicas na íntegra e 

literalmente, como meio de expressar – de forma semelhante - minha intencionalidade 

no presente trabalho. Considero importante abrir possibilidades para que outros 

continuem a busca por compreensão da rede de relações humanas que tecem a 

História, a Educação e a História da Educação e conferem sentido claro à Formação de 

Educadores. 

 

 
 

                                                 
83 Lya Luft começou sua carreira literária em 1980. É formada em Letras Anglo-Germânicas e tem 
mestrado em Literatura Brasileira e Lingüística Aplicada. 
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LEGADO 
                                                              Lya Luft 

 Eu quero o delírio. 

 Eu sou assim. 

 Não pretendo a integração, mas a abertura e a busca. Encontrar pode ser 

impossível ou desinteressante. Quero o pressentimento: comprimir a tecla do 

computador e explodir o ponto e arquear o contorno, varando os limites que a vida há 

de preencher e o sonho tornará possível. 

 Quero o delírio que faça as utopias virem sentar-se na minha varanda e escrever 

no meu computador quando a razão estiver cansada, quando a técnica parecer frívola, 

ou quando eu estiver descrente. 

 Posso lhes dizer que somos muitos: em cada um de nós outros esperam apenas 

o momento de saltar fora, tirar a máscara e revelar o que talvez nos amedronte. E 

diremos: 

 -Mas isso, isso aí, também sou eu? 

 Preciso admitir que a ambivalência nos salva de morrermos na poeira da 

mesmice. Também admito que seria mais fácil ser o mesmo, seria mais doce levantar 

cada manhã sem conflito e morrer enfim sem ter jamais duvidado. 

 Mas não é tão simples assim. Desculpem, mas não somos isso. 

 Posso falar por mim ao menos, esta que escreve de um jeito e vive de outro, 

pensa de um modo mas faz diferente, tendo a marca da incoerência na testa e no 

coração a miragem de uma explicação para todos os desencontros. 

 Escuto o meu interior, onde personagens e narrativas aguardam que eu lhes 

confira a sua falsa realidade. Não falo de personagens e frases apenas, mas da 

consciência que procura motivo e sentido. 

 Estou bem acompanhada: comigo estão os meus irmãos, gente da minha raça, 

todos os que entendem que inventar ou constatar não faz a menor diferença. Somos os 

doidos, os palhaços, os atores de nossa própria vida: escrevemos com sangue – nas 

paredes, nas páginas e nas telas dos computadores: tudo só existe na medida em que 

o tiramos das nossas tripas e parimos do nosso sonho. 
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 Mas também sou uma mulher do meu tempo, e dele quero dar testemunho do 

jeito que posso: na elaboração das minhas fantasias, mas igualmente escrevendo sobre 

dor e perplexidade, sobre doença e morte, a palavra na hora errada e o silêncio na hora 

em que teria sido melhor falar – mas a gente não sabia. 

 E escrevo sobre sermos responsáveis e inocentes em relação ao que acontece e 

ao legado que deixamos. A ambivalência que atormenta, por outro lado levanta a poeira 

da resignação – e faz aparecer o nosso rosto. 

 E nos salva. 

 
 

A todos aqueles que se encontram implicados e envolvidos com e na Educação, 

deixo o meu “legado” com a escrita desse trabalho: repleto de pensamentos, idéias, 

teorias (acadêmicas e pessoais), angústias, inquietações, perplexidade, utopia... cujos 

contornos alimentam um dos ingredientes imprescindíveis em Educação: a Esperança 
no processo de formação humana! 
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ANEXO 1 
ROTEIRO DA INSERÇÃO EM CAMPO 

ESCOLA JARDIM PÚBLICO 
DATA: 28 DE JULHO DE 2003 

 
 
1. Apresentação pessoal 

• Nome 

• Função 

• Condição atual 

 

2. Explicitação das minhas intenções 

• Justificativa 

• Minha intenção 

 

3. Explicitação das contribuições possíveis 

• Minha contribuição 

 

4. Proposta de parceria aos professores 

 

5. Verificação da adesão 

 

6. Negociação do prazo para a resposta por parte dos professores 
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ANEXO 2 
ROTEIRO DA ENTREVISTA 

ESCOLAS JARDIM PÚBLICO E JARDIM PARTICULAR 
APLICAÇÃO: 2º SEMESTRE DE 2003 

 

Nome: 
Instituição: 
 
1) Grau de escolaridade: 
(    )1º grau incompleto 
(    )1º grau completo 
(    )2º grau incompleto 
(    )2º grau completo 
(    )superior incompleto 
(    )superior completo 
• qual curso? 
• em que instituição? 
 
2) Qual a função que você exerce profissionalmente? 
2.1) Há quanto tempo?  
 
3) Em que série leciona? 
(    )1ª série do ensino fundamental 
(    )2ª série do ensino fundamental 
(    )3ª série do ensino fundamental 
(    )4ª série do ensino fundamental 
 
4) Assinale as instâncias de formação continuada das quais você participa: 
(    )curso de especialização lato sensu 
(    )programa de pós-graduação stricto sensu 
(    )congressos 
(    )simpósios 
(    )palestras 
(    )mesa-redonda 
(    )conferências 
(    )seminários 
(    )cursos temáticos de aperfeiçoamento profissional 
(    )oficinas pedagógicas 
(    )outros: 
(    )nenhuma das alternativas anteriores 
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5) Há algum tipo de incentivo por parte da escola em relação à formação continuada 
em serviço dos professores? Qual ou quais? 

 
6) O que é ensino/ensinar para você? (Quando você acha que ensina?) 
 
7) O que é aprender para você? (Quando você acha que um aluno aprende?) 
 
8) Você acha que é importante refletir sobre a sua prática pedagógica em aulas (o que 
você faz, o que você ensina e como)? Por quê? 
 
9)No seu papel de professora, em que momentos/quando você reflete? 
 
10) Você acha que o seu saber intuitivo contribui para uma ação pedagógica que dê 
resultados? Em que situações? 
 
11) Você toma como referência alguma teoria e/ou teórico(a) para orientar/fundamentar 
a sua prática? Qual por exemplo? 
 
12) Como você lida com as dificuldades que você encontra no cotidiano escolar e/ou 
em sala de aula? Pode dar exemplos? 
 
13) O que você acha que limita o seu trabalho em sala de aula? 
 
14) Como você vê mudanças no que você faz? Você gosta de conhecer novas 
experiências para aprimorar a sua prática pedagógica em aulas? 
 
15) Você tem facilidade para lidar com os seus erros, suas limitações, com o que você 
não sabe? Em que termos(de que jeito/em que condições)? Dê exemplos. 
 
16) Quais os aspectos, as coisas que preocupam você como professora?  
 
17) Dê um exemplo de sua prática cotidiana em sala de aula que leva você a ter clareza 
de que você está ensinando/está educando (exemplo: quando eu vejo que o aluno 
aprendeu...). 
 
18) Quais as contribuições de sua ação pedagógica que você se preocupa em oferecer 
aos alunos, em sala de aula? 
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ANEXO 3 
ROTEIRO DO RELATO ORAL 

ESCOLAS JARDIM PÚBLICO E JARDIM PARTICULAR 
APLICAÇÃO: 2º SEMESTRE DE 2003 

 

 

Nome: 

Instituição: 

Atividade: Relato (oral) 

 

Proposta: 

 Narrar uma ação pedagógica bem-sucedida em sala de aula, tendo clareza de 

seu papel como professor(a). 

 
 
 Após o término do relato, pedir que o(a) professor(a) identifique, oralmente, os 

seguintes pontos♣ em seu relato: 

 

1) O que você desenvolveu na classe?  

O que é o seu trabalho? 

 

2) Por que você resolveu ensinar da forma como fez? 

Como a idéia surgiu?  

Por que esta forma de ensinar lhe pareceu boa? 

 

3) Aonde você quis que seus alunos chegassem?  

Quais as capacidades e conhecimentos os alunos deveriam desenvolver e adquirir 

através das atividades propostas? 

 
                                                 
♣ Perguntas extraídas do roteiro das etapas que precisam ser relatadas na redação do trabalho, para a 
inscrição e participação do concurso Prêmio Victor Civita – professor nota 10 (Revista Nova Escola, 
junho/julho 2003). 
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4) Qual disciplina ou área temática do currículo você escolheu para trabalhar? 

 

5) Como você fez a sua ação pedagógica (passo-a-passo): 

• quanto tempo durou?;  

• quais foram as etapas?;  

• que recursos foram empregados? (livros, TV, vídeos, jornais, revistas, internet, aula 

expositiva, estudo do meio, etc); 

• qual a metodologia empregada? / quais as estratégias utilizadas?; 

• você consultou alguma bibliografia para o desenvolvimento das atividades? 

 

6) Aonde seus alunos chegaram? 

Que avaliação você fez do trabalho: os objetivos foram alcançados?; Houve 

mudança de rumos?; 

Você acompanhou o desenvolvimento dos alunos em cada etapa (processo) ou só 

no final?;  

Que instrumentos foram usados na avaliação?;  

Os estudantes puderam verificar o que aprenderam (fizeram auto-avaliação)?; 

E você, acha que o seu trabalho poderia melhorar? Em que aspectos? 
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ANEXO 4 
ROTEIRO DA OBSERVAÇÃO DE AULA 

ESCOLAS JARDIM PÚBLICO E JARDIM PARTICULAR 
PERÍODO: 2º SEMESTRE DE 2003 

 

 

Como já apontado no capítulo II, na observação de aula das Professoras 

sujeitos da pesquisa, considerei alguns aspectos presentes em suas práticas 

docentes, dentre os quais: 

 

(a) verificar que tipos de critérios o professor utiliza em sua atividade; 

(b) verificar quais os aspectos que o professor prioriza; 

(c) verificar quais aspectos o professor considera positivos ou negativos; 

(d) verificar a capacidade de análise de sua prática; 

(e) verificar as teorias implícitas em sua prática docente, enfim, 

(f) verificar a capacidade de reflexão do professor em sala de aula. 
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ANEXO 5 
ROTEIRO DA OBSERVAÇÃO DOS HTPC(s) 

ESCOLA JARDIM PÚBLICO 
PERÍODO: 1º SEMESTRE DE 2004 

 

• Verificar o clima da reunião pedagógica na escola; 

• Há hierarquia na definição dos temas de discussão? 

• Há postura impositiva/autoritária por parte de quem conduz as reuniões? 

• Há alguma professora que assume liderança no grupo? 

• Há alguma professora que se omite? 

• As professoras participam ativamente ou passivamente? 

• Há participação em equipe? Há coletividade/cooperação no corpo docente? Há 

um sentimento de equipe/de pertença no corpo docente? 

• Como as professoras saem da reunião? 

• Como é a minha presença no grupo? Há aceitação ou desconfiança? 

• As temáticas discutidas possibilitam a reflexão das professoras? 

• Há espaço de discussão efetiva? 

• Como os temas são trazidos para as reuniões? Como é feita a dinâmica da 

reunião? É somente expositiva ou há espaços para as professoras trazerem 

suas experiências de sala de aula? 

• O espaço coletivo é válido para ajudar na reflexão do professor em sala de 

aula, individualmente? 

• O professor leva as discussões coletivas para o âmbito micro-escolar da sua 

sala de aula? 

• Quais as representações que as professoras trazem sobre o ensino, a 

aprendizagem, a educação? 

• Quais as feições, gestos ou expressões manifestas e significativas? 

• As reuniões são proveitosas? 

• Como a direção escolar sente o corpo docente? 
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ANEXO 6 
QUADRO DE ORGANIZAÇÃO DA ANÁLISE DE CONTEÚDO 

(NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO) 
PROFESSORAS DAS ESCOLAS JARDIM PÚBLICO E JARDIM PARTICULAR 

PERÍODO: 2º SEMESTRE DE 2003 

 

INDICADORES TEMÁTICOS 

(contemplados na análise dos dados) 

MANIFESTAÇÕES DAS 
PROFESSORAS 

(explicitação dos núcleos de 

significados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

O significado do (seu) ensino e de (sua) 

aprendizagem para as professoras: o 

que é ensinar e o que é aprender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPÇÃO DE ENSINO 
 
Eu acho que [eu ensino] quando eu faço 
eles [os meus alunos] se questionarem, me 
questionarem, para estar aprendendo 
alguma coisa que está em conflito dentro 
deles (alunos). Então, eu acho que eu 
ensino quando eu faço eles pensarem. 
Professora Dália 
 

Para mim, ensinar é um processo em que 
se tem que ter uma harmonia, tanto de 
quem está “passando” (o professor) como 
de quem está aprendendo (os alunos). Mas 
eu acho que [ensino] é o processo em que 
você está junto do seu aluno mostrando o 
conhecimento de várias formas. Eu acho 
que isso é o ensinar, porque tem vários 
caminhos que te levam a estar adquirindo 
determinado conhecimento.  
Professora Rosa 
 
[Ensinar]... é [manter] atenção naquele que 
não aprende, nas dificuldades de 
aprendizagem dele [do aluno], no individual 
[na diferença do aluno], não só na 
classe/no coletivo, mas no individual. Para 
mim, [se há] um que não aprende, eu corro 
atrás dele.  
Professora Violeta 
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O significado do (seu) ensino e de (sua) 

aprendizagem para as professoras: o 

que é ensinar e o que é aprender 

 

 

 

Para mim, ensinar é troca. Ensino é troca, 
troca de experiências com a criança. 

Professora Orquídea 
 
Do mesmo modo que eu ensino, eu 
aprendo... Então, para mim, ensinar e 
aprender são paralelos. Eu ensino, mas 
também eu aprendo muito com as 
crianças. 
Professora Violeta 
 
Eu acho que não é o professor que ensina, 
[no meu caso] eu ajudo. Eu acho que 
quando chega a hora certa, aquele 
momento certo de cada um, cada criança 
vai sozinha.  
Professora Margarida 
 
Eu acho que [eu ensino] quando vejo uma 
mudança de comportamento. 
Professora Margarida 
 
 
 
 
 
CONCEPÇÃO DE APRENDIZAGEM 
 
É a produção da criança [que] me mostra 
como eles aprendem. 
Professora Dália 
 
 
Então eu acho que o aprender é quando 
você, dentre todas as possibilidades que te 
mostraram, teve a compreensão de acordo 
com os seus valores. Então você aprende 
na medida em que aquilo ficou significativo. 
Professora Rosa 
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INDICADORES TEMÁTICOS 

(contemplados na análise dos dados) 

MANIFESTAÇÕES DAS 
PROFESSORAS 

(explicitação dos núcleos de 

significados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A reflexão na ação, a reflexão sobre a 

ação e a reflexão sobre a reflexão na 

ação, mantendo a perspectiva da 

prática: tipos de reflexão das 

professoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REFLEXÃO NA AÇÃO 
 
Então você tem que ter rapidez ali para 
analisar o que está acontecendo, ver o que 
você vai decidir, o que você vai fazer. É 
claro que depois você pode analisar o que 
você fez certo e o que você fez errado, 
mas na hora você tem que pensar 
rapidinho para poder agir.  
Professora Jasmim 
 
Para te dizer a verdade, [eu reflito] dentro 
da sala de aula, às vezes naquele 
momento [em que] você pára e diz: “- Não, 
vou mudar”. De repente, eu mudo tudo. 
Professora Violeta 
 
Na verdade, eu sinto que o nosso trabalho 
como educador é esse: você a todo 
momento refletir.  
Professora Rosa 
 
 
 
 
REFLEXÃO SOBRE A AÇÃO 
 
Na verdade, você avalia aquilo que vai 
fazer também: você reflete, você pensa, 
você planeja. E depois você tem que 
avaliar se aquilo que você planejou 
realmente deu certo. 
Professora Jasmim 
 
Eu estava cansada e eu não estava 
satisfeita com o meu trabalho. Eu via que 
eles [meus alunos] ficavam cansados 
também de eu ficar o dia inteiro chamando 
a atenção. Então foi nessa hora que eu 
comecei a pensar que alguma coisa 
precisava ser feita. 
Professora Margarida 
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A reflexão na ação, a reflexão sobre a 

ação e a reflexão sobre a reflexão na 

ação, mantendo a perspectiva da 

prática: tipos de reflexão das 

professoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todos os dias você [o professor] tem que 
refletir: como é que foi o meu dia hoje, por 
que aconteceu tal coisa. 
Professora Dália 
 
Quando você [como ela faz] vai elaborar 
um planejamento, está refletindo, porque 
você está pensando: “se tem uma 
dificuldade aqui, então eu vou reforçar”. 
Professora Rosa 
 
Na verdade, eu sinto que o nosso trabalho 
como educador é esse: você a todo 
momento refletir.  
Professora Rosa 
 
 
REFLEXÃO SOBRE A REFLEXÃO NA 
AÇÃO 
 
Eu acho que a gente [os professores] 
precisa muito de tempo de elaboração da 
aula, para estar pensando na nossa 
prática.  
Professora Dália 
 
Então a avaliação é do meu trabalho, tem 
que voltar.  
Professora Orquídea 
 
Você tem que refletir [sobre] o que eles 
estão querendo, [sobre] o que eles estão 
aptos a aprender, [porque] você não pode 
dar nem a mais nem a menos quanto às 
expectativas [de aprendizagem] deles. 
Professora Orquídea 
 
Na verdade, eu sinto que o nosso trabalho 
como educador é esse: você a todo 
momento refletir.  
Professora Rosa 
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INDICADORES TEMÁTICOS 

(contemplados na análise dos dados) 

MANIFESTAÇÕES DAS 
PROFESSORAS 

(explicitação dos núcleos de 

significados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

As (suas) ações pedagógicas 

significativas e bem-sucedidas: relato 

de experiências e práticas 

diferenciadas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eu vou estar dando maior atenção às 
alunas que não eram alfabetizadas, que 
chegam na 3ª série sem estarem 
alfabetizadas. 
Professora Dália 
 
Você sabe que Matemática tem um 
estigma: “-Eu detesto Matemática”. Então, 
eu sempre começo com as crianças 
falando que a Matemática é a nossa vida. 
Professora Orquídea 
 
Eles [meus alunos] estão muito envolvidos, 
quer dizer, já é uma matéria [escolar] que 
eles gostam por causa do assunto, mas a 
gente percebe que tem muita pesquisa, 
eles trazem uma coisa de processo 
evolutivo, então está sendo muito rico. Até 
para gente [professoras] tem uma outra 
visão, dá um dinamismo naquilo que você 
está trabalhando. 
Professora Rosa 
 
O que eu acho que deu bastante certo com 
eles [meus alunos] é porque a aula não é 
tradicional, a gente tem muita coisa a fazer 
na aula, [e] por isso que dá certo. 
Professora Jasmim 
 
Então, durante o ano, eu fui um pouco 
enérgica com eles [meus alunos], porque 
eu acho que precisava... Hoje, não está 
100%, mas [a minha atuação em termos 
diferenciados] ajudou bastante. 
Professora Margarida 
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