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O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe numa posição 

em face do mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. Afinal, minha presença 

no mundo não é a de quem a ele se adapta mas a de quem nele se insere. É a de quem 

luta para não ser apenas objeto, mas sujeito da História. 

Paulo Freire (2007, p. 54) 
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LIMA, Joelma Silveira Goularte de. Percepções de professores do fundamental II sobre 

sua formação e atuação. Dissertação (Defesa) Mestrado em Educação: UNISANTOS, 

2016 

 

Resumo  

A pesquisa, desenvolvida com professores do Ensino Fundamental II (EF II), tem como 

objetivo identificar as percepções dos professores sobre sua formação e atuação. O texto 

fundamenta-se em referenciais teóricos, que tratam da formação e da profissionalização 

docente, e, em especial, na teoria freireana (FREIRE, 2007, 2010, 2014, 2016), 

revisitando os conceitos de dialogicidade, ação-reflexão e conscientização. Parte-se do 

pressuposto de que o trabalho pedagógico se constitui pela percepção dos professores a 

respeito do contexto e da cultura escolar, da gestão, de sua relação com o aluno, da 

valorização social da profissão, de seu histórico social de vida e de sua formação e 

atuação ao longo da carreira profissional. O foco do estudo se concentra nas percepções 

dos professores de EF II, porque há poucas investigações sobre esta etapa de ensino, e 

que se direcionam para compreender a formação e a atuação docente.A pesquisa de 

abordagem qualitativa foi desenvolvida em três etapas: levantamento bibliográfico 

sobre a temática em questão; entrevistas com gestores, alunos e professores em escolas 

públicas da rede municipal de Santos e entrevistas de aprofundamento com quatro (04) 

professores do EF II de escolas diferentes, a fim de aprofundar a compreensão sobre os 

dados coletados anteriormente. Por meio da técnica da análise de conteúdo (BARDIN, 

2007), os dados foram organizados nas seguintes dimensões de análise - Formação 

Docente e  Atuação Docente – e suas respectivas categorias de análise – Formação 

Inicial e Continuada, Projeto Político Pedagógico (PPP) e Dificuldades da Docência –, 

além  das unidades de sentido, por considerar que as mesmas compreendem as 

percepções dos professores do EF II sobre a temática em questão. Os resultados 

apontam para a necessidade de se rever: 1º a formação inicial dos professores nos 

diferentes cursos de licenciatura – de modo a conhecer suas trajetórias de formação e 

compreender como se (re)constitui a identidade pessoal e profissional; além disso, 

privilegiar uma melhor articulação entre a teoria e a prática; 2º a formação continuada – 

procurando fomentar, para  a HTPC, práticas mais participativas e de trocas de 

experiências no sentido de oportunizar a dialogicidade, a ação-reflexão e a 

conscientização; 3º  o PPP – de forma a que seja possível incentivar a participação dos 

professores e demais profissionais da Escola em sua (re)construção, por meio de ações 

planejadas, executadas e avaliadas de forma contínua; 4º a relação dos professores com 

os alunos e com suas famílias – a fim de que a mesma seja fortalecida e incentivada 

pela Escola (gestores, professores e alunos), procurando minimizar, dessa forma, muitas 

das dificuldades em torno do trabalho docente. Considera-se, ainda, que estudos e 

políticas efetivas de ação precisam ser aprimoradas e garantidas, incluindo a formação 

de qualidade e melhorias no salário e nas condições de trabalho.  

 

Palavras-chave: Formação de Professores. Atuação docente. Ensino Fundamental II.  
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Abstract 

 

The research developed with teachers of Elementary School II (EF II), aims to identify 

the perceptions of teachers about their formation and performance. The text is based on 

theoretical references, which deal with teacher training and professionalism, and 

especially Freire's theory (Freire, 2007, 2010, 2014, 2016), revisiting the concepts of 

dialogicity, action-reflection and awareness. It is based on the assumption that the 

pedagogical work is constituted by the teachers' perception of the context and the school 

culture, of the management, of their relation with the student, of the social valorization 

of the profession, of their social history of life and of their Training and acting 

throughout the professional career. The focus of the study focuses on the perceptions of 

EF II teachers, because there is little research on this teaching stage, and they are 

directed towards understanding the formation and the teaching performance. The 

qualitative research was developed in three stages: bibliographic survey on the theme in 

question; Interviews with managers, students and teachers in public schools of the 

municipal network of Santos and in-depth interviews with four (04) teachers from four 

different schools in order to deepen understanding about the data collected earlier. 

Through the content analysis technique (BARDIN, 2007), data were organized in the 

following dimensions of analysis - Teacher Training and Teaching - and their respective 

categories of analysis - Initial and Continuing Education, Political Pedagogical Project 

(PPP) and Difficulties Of Teaching -, as well as the sense units, since they understand 

the perceptions of EF II teachers on the subject matter. The results point to the need to 

review: 1st the initial training of teachers in the different undergraduate courses - in 

order to know their trajectory of formation and to understand how (re) constitutes the 

personal and professional identity; Moreover, to favor a better articulation between 

theory and practice; 2º ongoing formation - seeking to foster, for HTPC, more 

participative practices and exchanges of experiences in order to promote moments of 

dialogue, action-reflection and awareness; 3º the PPP - so that it is possible to 

encourage the participation of teachers and other professionals of the School in its (re) 

construction, through planned actions, executed and evaluated continuously; 4º the 

relationship of teachers with students and their families - so that it is strengthened and 

encouraged by the School (managers, teachers and students), thus seeking to minimize 

many of the difficulties in teaching work. It is also considered that effective studies and 

policies of action need to be improved and guaranteed, including quality training and 

improvements in salary and working conditions. 

 

Keywords: Teacher Training. Teaching performance. Elementary School II 
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Introdução 

A percepção ingênua ou mágica da realidade da qual resultava a 

postura fatalista cede seu lugar a uma percepção que é capaz de 

perceber-se. E porque é capaz de perceber-se enquanto percebe 

a realidade que lhe parecia em si inexorável, é capaz de 

objetivá-la. (FREIRE,  2014, p. 104) 

 

         

O interesse de investigar as percepções dos professores do Ensino Fundamental 

II (EF II) sobre sua formação e atuação, partiu, principalmente, de observações e 

situações vividas na escola. Tal interesse traz à tona indagações sobre as tensões e 

desafios do ensino e aprendizagem  na escola como contexto de desenvolvimento do 

trabalho docente e as influências advindas do percurso histórico da educação no Brasil, 

bem como das diretrizes para formação docente. 

Partimos do pressuposto de que o trabalho pedagógico se constitui pela 

percepção dos professores a respeito do contexto e da cultura escolar,  da gestão, de sua 

relação com o aluno, da valorização social da profissão, de seu histórico social de vida e 

de sua formação e atuação ao longo da carreira profissional. Consideramos, portanto, 

que é necessário ouvir os professores. 

Fazemos uso das palavras de Cunha (1989), para justificar a escolha do 

professor como enfoque principal da pesquisa: “[...] a escolha do professor pressupõe a 

aceitação da existência social da escola e da sua função, (...) não se consideram aí 

critérios de importância e sim de interesse” (p.25). E, ainda, na esteira de Cunha (1989),  

“[...] assim, como talvez fosse precipitado afirmar que o professor tem papel principal 

no desempenho escolar, é impossível desconhecer que sem professor não se faz escola 

e, consequentemente, é fundamental aprofundar estudos sobre ele” (p. 25). 

Nesta perspectiva este trabalho traz como objeto as percepções de professores do 

EF II sobre sua formação e atuação, e pretende evocar as discussões e reflexões sobre a 

formação docente e a atuação desses professores num universo desafiador que é a escola 

face às mudanças da sociedade atual.  

Tendo em vista os aspectos até aqui mencionados, consideramos importante 

registrar que minha formação docente iniciou-se no magistério (antigo curso normal), 

por primeira opção profissional, numa escola pública estadual. Em continuidade dos 

estudos, concluí a graduação em Pedagogia e pós-graduação lato sensu em Direito 
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Educacional e Escola de Gestores como aperfeiçoamento na carreira. No ano de 1990, 

ingressei na rede municipal de Santos, onde atuo até os dias de hoje.  

Nesse período, durante dez anos, fui professora em classes de alfabetização. 

Decidi atuar num único período de jornada de trabalho, adequando e organizando minha 

vida dentro dessa possibilidade financeira. O que me motivou a ter uma única jornada, 

foi perceber a demanda de esforço e dedicação exigida no exercício da docência.  

Após esse período, passei, por concurso, assumindo o cargo de Assistente de 

Diretor,  também atuando por mais dez anos, quando assumi a direção de uma escola de 

Ensino Fundamental, onde permaneci por cinco anos. 

Nesta escola, minhas experiências, como gestora, despertaram-me para um 

maior aprofundamento de estudos. E o que mais observava é que precisava 

compreender melhor a respeito da formação de professores, pois eram diversas 

situações de conflitos na relação entre docentes e discentes  e, também, com os gestores.  

Havia situações de resistência frente à elaboração de planejamento de aulas, 

resistência de trabalho junto às famílias, sendo escassos os contatos com pais. Além 

disso, ausência de referências teóricas no exercício da docência, ou seja, professores que 

não sabiam o que fazer quanto aos alunos com problemas de aprendizagem, o uso das 

mesmas abordagens metodológias, contribuindo para a retenção de alunos ou para 

aprofundar as diferentes dificuldades de aprendizagem. E essas situações eram comuns 

e frequentes.  

Essas são algumas das percepções que ficaram (e permanecem ainda) registradas 

na minha formação e atuação docente. E este foi um dos motivos da pesquisa, ou seja, 

procurar conhecer, melhor, as percepções dos professores, especialmente, do Ensino 

Fundamental II, a respeito de sua própria formação e atuação docente. O que significa 

que temos, como  objetivo central, desvendar essas “percepções”, que, muitas vezes, 

“ingênuas” ou “mágicas”, como diria Paulo Freire (2014), na epígrafe inicial, resta-nos 

a tarefa de  “percebê-las” e, também, ser “capaz de perceber-se”, ou seja, ser capaz de 

“objetivá-las”.  

O objeto que pesquisamos traz em si pontos que podem ser analisados para 

tratarmos da formação e atuação docente. Por exemplo, a percepção dos professores 

sobre as contribuições dos cursos de formação inicial e continuada para a constituição 

de sua profissionalidade e de sua profissionalização, contribuindo (ou não) para sua 
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atuação face aos desafios da sala de aula, ao lidar com os alunos, com a comunidade, 

com a gestão e diversos outros aspectos da docência. 

Entendemos, conforme Altet (2000), Abdalla (2006, 2015) e Gatti (2010), que a 

formação implica saberes, que se relacionam ao conhecimento, ao contexto e às 

condições de trabalho. Como a própria Altet (2000, p. 181) afirma: “[...] qualquer 

formação implica saberes e, no caso da formação dos professores, esses saberes são 

duplos e de natureza diferente”, porque são “saberes a ensinar” e “saberes profissionais” 

(p. 181). 

Em relação à profissionalização, consideramos, aqui, a definição de Costa (1995, 

p. 89), que destaca que a profissionalização “[...] é um processo historicamente 

específico desenvolvido por algumas ocupações em um determinado tempo e não um 

processo que certas ocupações devem sempre realizar devido a suas qualidades 

essenciais”. E se trata de “uma forma de controle político do trabalho, conquistado por 

um grupo social, em dado momento histórico” (p. 89). E a profissionalidade, tal como 

Gimeno Sacristán (1999, p. 65) escreve, está associada ao “[...] que é específico na ação 

docente, isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e 

valores que constituem a especificidade de ser professor”. 

Abdalla (2006) tece considerações sobre o conhecimento profissional do 

professor – “[...] conhecimento prático que depende de um contexto de ação e exige 

constantes atualizações e adaptações, ou seja, um certo espaço de disposições” (p. 53). 

E conceitua a escola “[...] como estrutura organizativa, administrativa e pedagógica sob 

o ponto de vista das perspectivas técnico-racional, interpretativo-cultural e político-

social” (p. 52), apresentando elementos de formação e produção docente.  

Tais conceitos, até aqui apreendidos, ajudam-nos a pensar a respeito de questões 

em torno da formação e da atuação docente, considerando as percepções dos professores 

que é o objeto da pesquisa. 

Nesta perpectiva, parece-nos importante, a partir dessas reflexões, abordarmos 

sobre a escola enquanto contexto de formação e produção docente, considerando o 

Projeto Político Pedagógico (PPP) quanto à sua elaboração (construção), 

desenvolvimento, avaliação e replanejamento. André (2013) afirma que: “[...] o projeto 

político pedagógico exige profunda reflexão sobre as finalidades da escola, assim como 

a explicitação de seu papel social e a clara definição de caminhos, formas operacionais e 

ações a serem empreendidas por todos os envolvidos com o processo educativo” (p. 9).  



18 
 

Porém, a tarefa de refletir sobre as finalidades da escola e da explicitação de seu 

papel social, bem como a definição dos caminhos de forma participativa com os 

profissionais da escola, levantando necessidades e ações adequadas num 

acompanhamento processual de avaliação, demanda esforço e persistência. Neste 

sentido, Pinto (2011, p. 144), em relação ao PPP, destaca:  “[...] trabalho difícil, 

polêmico e desafiador é este de identificar necessidades, marcado que é por uma densa 

dimensão subjetiva” (p. 144). Há necessidade de que os envolvidos nesse processo 

compreendam a amplitude e desafio dessa tarefa.  

Saul e Saul (2013) afirmam que o PPP precisa ser resposta a uma demanda que 

decorre da leitura da realidade. E, por isso, é importante considerar que esse projeto 

“[...] nunca está pronto”. Isto é, ele se faz e se refaz durante todo o ano escolar, porque a 

escola pode apresentar novas necessidades; além do fato de que a avaliação contínua 

das decisões tomadas pode mostrar novos rumos.   

A formação continuada do professor, pensada dentro do Projeto Político 

Pedagógico, implica a fundamental importância do papel da gestão da escola, bem como 

da Secretaria de Educação, no diagnóstico das necessidades e desenvolvimento de 

cursos de formação em serviço.  

Destacamos também alguns, dentre outros objetivos e metas mencionadas no 

Plano Municipal de Educação do Município de Santos (PME), para a valorização dos 

profissionais da educação: 1) estabelecer, num prazo de 5 anos, mecanismos de 

aperfeiçoamento da prática docente e de gestão escolar, que priorizem o processo de 

aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental e, em especial, dos anos/séries finais; 

2) priorizar o processo de aprendizagem, que requer a formação continuada a fim de 

oportunizar aos profissionais da educação uma atualização, uma reflexão sobre sua 

prática, além de estudos de aperfeiçoamento e trocas de experiências (grifos nossos) 

(SANTOS, 2015). 

 Nesta perspectiva tratar das questões consideradas quanto à profissionalidade e 

à profissionalização docente, a escola como contexto de formação e atuação do 

professor e o PPP, remete-nos aos aspectos históricos da formação de professores para o 

EF II, bem como da estrutura e organização da educação brasileira.  

Azanha (2004), por exemplo, aborda a respeito da organização do ensino no 

Estado de São Paulo e traz importantes contribuições para a compreensão da origem 

histórica do ensino ginasial (atualmente, denominado EF II). Destaca que a formação, 
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embora, com a extraordinária expansão das oportunidades educativas, motivada por 

pressões públicas, ainda é de uma elite intelectual. 

Monfredini (2011) e Monfredini, Maximiliano e Loft (2013), a partir de 

pesquisas realizadas, na perspectiva histórica, trazem estudos sobre alguns “desertos e  

oásis” na formação de professores nas licenciaturas. Também, apresentam contribuições 

para conhecermos o percurso histórico desses cursos. As autoras deparam-se com uma 

realidade de poucos cursos que facilitam o desenvolvimento e formação dos futuros 

professores, mesmo apesar da ausência quase total de condições, esses são como oásis 

num deserto, sendo uma metáfora usada para refletir a situação da formação de 

professores para o EF II. 

Gatti, Barreto e André (2011) elaboram o estado da arte sobre as políticas de 

formação de professores no Brasil e apresentam importantes informações históricas, 

como, por exemplo, quando se referem à “[...] data do início do século XX, o 

aparecimento manifesto da preocupação com a formação de professores para o 

‘secundário’ (correspondendo aos atuais anos finais do ensino fundamental) e ao ensino 

médio, em cursos regulares e específicos” (GATTI, BARRETO, ANDRÉ, 2011, p.97)                

Resta-nos justificar o porquê de se pretender analisar as percepções dos 

professores de EF II1 sobre sua formação e profissionalização docente. Centramos o 

foco no EF II, porque há, como indica o projeto maior (ABDALLA, 2016, p. 2),  “[...] 

poucas pesquisas que investigam esta etapa de ensino”. E, de acordo com o Relatório 

Final da pesquisa desenvolvida pela Fundação Victor Civita (2012) - “Anos Finais do 

Ensino Fundamental: aproximando-se da configuração atual” -, esta etapa ficou “em 

uma espécie de limbo”. Ou seja, não se produziram estudos “[...] nem sobre a 

especificidade dessa fase de ensino na escola (organização curricular, de tempos e 

espaços etc.), nem sobre como a especificidade das transições que afetam os meninos e 

meninas (pré-adolescentes) entre 11 a 14 anos de idade incide sobre sua escolaridade 

nesse momento” (p. 7).  

Além disso, registra Abdalla (2016, p. 3),  “[...] há novas exigências/dificuldades 

que se impõem à Escola, como a diversidade do alunado, em função da própria 

massificação ‘democrática’ (grifos da autora), devido à ampliação das vagas, 

                                                             
1 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996) estabelece que a 

educação escolar compõe-se da Educação Básica e da Educação Superior, e que esse Ensino Fundamental 

é um dos níveis da Educação Básica (Infantil, Fundamental e Médio), não havendo desagregação do 

Fundamental para fins de concepção e organização do ensino.  
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implicando, também, a existência de novas culturas, hábitos e valores na mesma 

escola”.   

 Nesta direção pretendemos ver, julgar, conceituar, qualificar as coisas no mundo 

e em nós mesmos. Compreender as diferentes “posturas fatalistas”, explicitadas nos 

discursos dos professores sobre os inúmeros obstáculos à atuação docente, ora 

acentuando momentos de conformidade, ora de resistência às mudanças. 

Aparentemente, desenvolvendo mecanismos de defesa diante da desvalorização 

profissional e desconsideração das condições de trabalho no exercício do magistério. 

Com isso, investigar as percepções dos professores sobre a sua formação e 

atuação docente, especialmente, no EF II, parece-nos necessário para que possamos 

compreender a realidade educacional, em que eles atuam, considerando, ainda, a 

capacidade dos profissionais professores no sentido de reconstruí-la e valorizá-la, 

valorizando-se. 

Nas vivências da escola, isso não é simples. Diríamos, ao contrário, é muito 

difícil,  porque vai exigir uma confrontação com a maneira de ser e estar na profissão, 

conforme apontam Nóvoa (1991, 1992, 1999) e Abdalla (2006, 2008). Especialmente, 

quando se quer tratar de desvendar os processos de aprendizagem da profissão docente, 

que se apresentam de forma complexa e parcial (COSTA, 1995; ANDRÉ et. al, 1999; 

GIMENO SACRISTÁN, 1999, ALTET, 2000, GATTI, 2010; ANDRÉ, 2015; 

ABDALLA, 2015, 2016). Complexa pela própria relação fundamental da profissão 

docente com o ensino devido às incertezas e ambiguidades. Parcial pela interação de 

atores com visão de mundo, formação e atuação muito próprias, além do aspecto 

histórico que envolve a educação básica e a formação de professores para o EF II. 

É preciso considerar, então, que a educação pública é um imenso desafio; porém, 

de grande potencial de atendimento de qualidade e inclusão social. E a pesquisa, que 

desenvolvemos, pretende, dessa forma, compreender alguns desses desafios da 

formação e da atuação docente, tendo em vista este atendimento de qualidade, de acordo 

com o previsto em diversos dispositivos legais (BRASIL, 1988, 1996, 2009a, 2015). 

Sendo assim, as percepções dos professores do EF II a respeito de sua  formação e 

atuação podem apontar para questões fundamentais da formação inicial e continuada e, 

consequentemente, da necessidade de reflexão sobre a sua própria atuação docente.  
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Com esta perspectiva, consideramos que, para se obter uma qualidade no 

processo ensino e aprendizagem, é preciso que a formação e o conhecimento 

profissional, que aí decorre, como cita Abdalla (2006), seja crítico e de possibilidades: 

 

Crítico, porque questiona as bases histórico-sociais do conhecimento e 

tenta romper com o senso comum, que impede, muitas vezes, o saber 
e o saber-fazer docente. De possibilidades (grifos da autora), porque, 

elabora um corpo de problemas dignos de serem discutidos nas 

escolas, através da participação de seus diferentes profissionais. 
(ABDALLA, 2006, p. 43) 

 

Neste sentido, revisitaremos alguns conceitos da teoria de Paulo Freire (2007, 

2010, 2011, 2014, 2016), para repensar a formação e atuação dos professores do EF II. 

Dentre eles, trataremos dos conceitos de dialogicidade, ação-reflexão e conscientização 

para repensar a formação e, consequentemente, a atuação dos professores do EF II.  

Freire (2007, 2014, 2016) retoma a concepção do diálogo como processo 

dialético problematizador. Ou seja, através do diálogo é possivel olhar o mundo e a 

nossa existência em sociedade como processo, algo em construção, como realidade 

inacabada e em constante transformação. Nesta direção, o saber realimenta criticamente 

o fazer, cujo resultado incide novamente sobre o fazer, e, assim, ambos se refazem 

continuamente. Tudo isso resulta em uma prática consciente, pois implica reflexão e 

intencionalidade. 

A conscientização na teoria freireana desenvolve-se em um processo transitivo. 

A consciência intransitiva é a condição do ser humano imerso em sua realidade que 

ainda não tem a capacidade de objetivá-la. Na consciência transitiva ingênua há a 

capacidade de percepção da contradição social, mas ainda o movimento se dá nos 

limites do conformismo. O ser humano não é capaz, então, de aventurar-se na direção 

da mudança. A consciência transitiva crítica pode levar à condição de consciência 

crítica, que se caracteriza pela profundidade com que interpreta os problemas e pelo 

engajamento sócio político. Nessa esfera de consciência crítica, os homens e mulheres 

conseguem agir com autenticidade, amorosidade e exercitam a prática do diálogo. 

Freire (2014) enfatiza que o diálogo cruza-se com a noção de esperança e que 

“[...] o diálogo é o encontro dos homens para ser mais”, mas “não pode fazer-se na 

desesperança” (p.114). Movo-me, também, na esperança, enquanto luto e, se luto com 

esperança, espero, mas não se trata de um esperar passivo num cruzar de braços, mas na 
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compreensão do desenvolvimento processual do homem como sujeito histórico e capaz 

de transformar a realidade objetivando-a.  

Os conceitos serão revisitados, pois foram propostos a partir de uma reflexão 

sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP), que traz, em sua essência, a participação e a 

gestão democrática. Intencionamos, assim, conforme proposto por Saul e Saul (2013), 

elaborar uma trama conceitual desses conceitos freireanos a fim de repensá-los como 

princípios para a construção do PPP da escola; pois, a reflexão sobre a prática, ou seja, a 

ação-reflexão, a dialogicidade e a conscientização como percepção crítica, são conceitos 

que pressupõem a participação e compreensão de si como sujeito. O que é fundamental, 

a nosso ver, para os profissionais da educação em sua atuação e formação. 

Acreditamos que, em se tratando da Educação, da formação da pessoa humana, 

da grande responsabilidade ao lidarmos com os adolescentes, no caso do EF II, não há 

receitas prontas. É, neste sentido, que compreendemos os conceitos freireanos: como 

parte da própria essência humana, que impulsiona as ações para a emancipação e 

cidadania. Pois, são conceitos que vão se tornando intrínsecos nas ações e no caráter do 

indivíduo que se percebe em um coletivo, em uma sociedade. 

Tendo em vista essas considerações iniciais, a pesquisa tem como questão-

problema: Quais seriam, então, as percepções dos professores do EF II sobre sua 

formação e atuação docente?  

A partir desse questionamento, o objetivo principal da pesquisa se centra em 

identificar as percepções dos professores do EF II sobre sua  formação e atuação. E 

temos como objetivos específicos:  

 Identificar a temática de formação de professores nos dispositivos legais, que 

tratam da educação brasileira; 

 Revisitar alguns conceitos freireanos para se repensar a formação de 

professores do EF II; 

 Descrever as etapas da pesquisa, a fim de identificar as percepções dos 

professores do EF II sobre a sua formação e atuação docente; 

 Analisar as percepções dos professores sobre sua formação e atuação docente .  

 

Neste caminho, fizemos um levantamento bibliográfico no Banco de Dados da 

Capes e em periódicos do Scielo sobre a temática em questão. Foram realizadas 

entrevistas exploratórias, em quatro escolas da rede municipal de Santos, com gestores, 
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alunos e professores e entrevistas de aprofundamento com quatro (04) professores do 

EF II que atuam nas escolas públicas. 

Com base nos esclarecimentos anteriores, este trabalho se estrutura em quatro 

capítulos. O Capítulo I - A Formação de Professores do EF II nas disposições legais da 

Educação no Brasil - apresentará, primeiro, o contexto histórico da educação básica sob 

o ponto de vista legal; depois, um estudo sobre a formação de professores à luz das 

disposições legais; e, por último, desenvolverá reflexões sobre a formação e a atuação 

docente no contexto escolar no âmbito do desenvolvimento do Projeto Político 

Pedagógico. 

O Capítulo II - Revisitando alguns conceitos em Paulo Freire para repensar a 

formação dos professores do EF II – buscará tratar dos conceitos de dialogicidade, 

ação-reflexão e conscientização  na teoria de Paulo Freire, a fim de compreender as 

contribuições desses conceitos para a formação e a atuação do professor do EF II. 

O Capítulo III - Caminhos da pesquisa - indicará todo o percurso metodológico 

no âmbito de uma abordagem qualitativa, destacando as técnicas desenvolvidas e os 

instrumentos de pesquisa utilizados para o levantamento e análise dos dados. 

O Capítulo IV trará as – Percepções dos professores do EF II sobre sua 

formação e atuação docente  –, desenvolvendo uma análise dos dados levantados a 

partir dos instrumentos da pesquisa e com base nos referenciais teóricos.  

Por fim, serão apresentadas as Considerações Finais, que tratará de alguns 

aspectos levantados pelos resultados da pesquisa. Entendemos, assim, que as percepções 

que os professores apresentam a respeito de sua formação e atuação docente podem 

trazer contribuições para a melhoria da Educação.  
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CAPÍTULO I 

 

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO EF II NAS DISPOSIÇÕES LEGAIS DA 

EDUCAÇÃO NO BRASIL  

 

Na política de formação de docentes para o Ensino 
Fundamental, as ciências devem, necessária e obrigatoriamente, 

estar associadas, antes de qualquer tentativa, à discussão de 

técnicas, de materiais, de métodos para uma aula dinâmica; é 
preciso, indispensável mesmo, que o professor se ache 

repousado no saber de que a pedra fundamental é a curiosidade 

do ser humano. É ela que faz perguntar, conhecer, atuar, mais 

perguntar, reconhecer (Freire, 1996, p.96). (BRASIL, 2010, p. 

58) 

 

A política de formação de professores tem apresentado, nos últimos anos, 

mudanças significativas, como é o caso da Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica (BRASIL, 2009a, 2016). E, em se 

tratando dos professores dos anos finais do Ensino Fundamental II (EF II), percebemos 

que, apesar de algumas alterações na legislação, que orientam as diferentes políticas 

públicas, que visam ao tratamento mais adequado para a formação de professores dessa 

etapa da educação básica, há outras questões a serem aprofundadas, tais como: as 

influências dos aspectos históricos, estruturais e organizacionais do EF II; os alunos 

dessa etapa da educação; a formação continuada como possibilidade dentro do espaço 

escolar; e a escola como contexto de produção docente; dentre outras. 

São, também, muitas as inquietações em relação a “como” os professores lidam, 

em sua atuação, com as lacunas da formação inicial, como trataremos mais adiante, no 

sentido do preparo adequado para lidar com os primeiros anos da docência, no que 

tange à sua profissionalização e ao desenvolvimento de sua profissionalidade. Além 

disso,  a necessidade de se refletir sobre a sua formação contínua, que é fundamental 

para as adequações, atualizações, planejamentos e replanejamentos do exercício da 

docência. 

Tratar, então, da formação  docente pode possibilitar a compreensão de que são 

necessárias ações de formação continuada e permanente nas palavras de Saul e Saul 

(2013). Freire, também, refere-se à formação permanente, que “[...] implica a 
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compreensão de que o ser humano é um ser inconcluso e tem sempre a perspectiva de 

‘ser mais’”. E é,  nessa compreensão, que “[...] a educação permanente faz sentido” 

(SAUL; SAUL, 2013, p.116). 

A formação docente inicial e continuada, que busque uma discussão, análise e 

incentive a percepção e compreensão dos professores a respeito de sua atuação como 

intervenção na prática, é determinante, para entender essa “[...] prática educativa, como 

um exercício constante em favor da produção e do desenvolvimento da autonomia de 

educadores e educandos”, tal como afirma Freire (2007, p.117).  

Além disso, conforme Freire (2007), é preciso destacar que o compromisso, a 

ética, o bom senso, a alegria, a compreensão do papel social e político da educação; 

além da relação afetiva com os alunos, impulsiona para uma consciência crítica, no 

sentido de agir em favor de mudanças necessárias. 

Ao tratar, ainda, de alguns elementos, que fundamentam as políticas de 

formação docente, não podemos deixar de citar o Parecer 07/2010, de 07 de abril de 

2010, do Conselho Nacional de Educação/Conselho de Educação Básica, CNE/CEB 

(BRASIL, 2010d), ao deliberar sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Básica, conforme o que está descrito a seguir: 

 

Assim, hoje, exige-se do professor mais do que um conjunto de 

habilidades cognitivas, sobretudo se ainda for considerada a lógica 

própria do mundo digital e das mídias em geral, o que pressupõe 
aprender a lidar com os nativos digitais. Além disso, lhe é exigida, 

como pré-requisito para o exercício da docência, a capacidade de 

trabalhar cooperativamente em equipe, e de compreender, interpretar e 

aplicar a linguagem e os instrumentos produzidos ao longo da 
evolução tecnológica, econômica e organizativa. Isso, sem dúvida, lhe 

exige utilizar conhecimentos científicos e tecnológicos, em detrimento 

da sua experiência em regência, isto é, exige habilidades que o curso 
que o titulou, na sua maioria, não desenvolveu. Desse ponto de vista, o 

conjunto de atividades docentes vem ampliando o seu raio de atuação, 

pois, além do domínio do conhecimento específico, são solicitadas 
atividades pluridisciplinares que antecedem a regência e a sucedem ou 

a permeiam. As atividades de integração com a comunidade são as 

que mais o desafiam. (BRASIL, 2010d, p. 59) 

 

 

Concordamos que essas atividades pluridisciplinares, que antecedem, sucedem 

ou permeiam a regência da sala de aula, assim como a questão da integração com a 

comunidade, estão exigindo do professor mais que um conjunto de habilidades 

cognitivas. O que significa que, também, exige-se dos cursos de formação a 
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incumbência de fomentar o desenvolvimento e preparo docente frente às demandas 

apresentadas. Daí, a importância de tratarmos da formação inicial na percepção dos 

professores e  impacto na atuação docente. 

Partimos, então, do pressuposto de que a formação é constitutiva das trajetórias 

de vida e influenciada por elas, pois consideramos que o professor tem muito em sua 

prática daquilo que foi aprendendo nas experiências com seus professores ao longo da 

vida escolar, nos cursos de formação e em como lida com suas experiências em sala de 

aula. Com isso, torna-se fundamental a importância participativa dos docentes nos 

processos formativos. 

Pensar a organização dos cursos de formação docente em consonânica com os 

dispositivos legais, e aqui citamos, por exemplo, as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (BRASIL, 2010d), é essencial, para que professores compreendam e 

apreendam o que está sendo discutido sobre a educação brasileira na atualidade. 

Consideramos que nem sempre isso é tão claro, mas é preciso possibilitar tempos e 

espaços para discussões e estudos sobre os rumos propostos quanto à filosofia 

educacional, considerando, também, os pressupostos sociais a partir das percepções dos 

próprios professores. 

Assim sendo, é importante salientar um pressuposto básico ao tratarmos da 

educação escolar e da formação de professores. E, nas palavras de Gatti (2013, p. 53), 

“[...] não podemos adentrar as questões da educação escolar e da formação de 

professores sem pensar na necessidade de se esposar uma filosofia educacional e sem 

ter uma convicção quanto a alguns pressupostos sociais para as questões educacionais”. 

Por outro lado, também consideramos importante o objetivo de se estimular a 

curiosidade. Nesta direção, Freire (2014. p. 59) nos ensina que: “[...] quando a prática é 

tomada como curiosidade, então essa prática vai despertar horizontes de possibilidades”. 

Possibilidades de construção de identidade, de autonomia e de ser sujeito de 

transformações.  O que rompe com uma prática educativa que tenha como proposta 

meras repetições e transcrições de informações extraídas de textos, não permitindo, aos 

alunos, a pesquisa, o questionamento e a construção do conhecimento, quando deveriam 

ser incentivados por seus professores a terem curiosidade, sendo impulsionados por ela 

e possibilitando, assim, seu desenvolvimento. 

Trazemos, para este Capítulo, as contribuições dos seguintes autores: Azanha 

(2004), Abdalla (2006, 2012); Imbernón (2006); Cunha (2010, 2013), Gatti (2010, 
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2013); Gadotti (2011); Gatti, Barreto e André (2011); Monfredini (2011); Pinto (2011); 

Monfredini, Maximiano e Loft (2013); Saul e Saul (2013). E, nesta direção, 

consideramos a formação de professores para as mudanças e as incertezas, entendendo, 

junto com  Imbernón (2006, p. 7), que: “[...] a profissão docente deve abandonar a 

concepção predominante no século XIX de mera transmissão do conhecimento 

acadêmico, de onde de fato provém, e que se tornou inteiramente obsoleta para a 

educação dos futuros cidadãos em uma sociedade democrática: plural, participativa, 

solidária, integradora”.  

Além disso, compreendemos a importância da participação, da democratização, 

diante das mudanças na educação brasileira, cujos princípios foram sendo 

transformados no que tange, principalmente, ao acesso, antes restrito e eletista, e à 

dificuldade de permanência dessas crianças e jovens nas escolas, especialmente, das 

redes públicas.  

Dessa forma, sabemos dos desafios que o Brasil enfrenta, nestas últimas 

décadas, e suas “lógicas de organização educacional”, que prometem incluir, mas, 

muitas vezes, exclui, parte de seus alunos. Entretanto, este cenário em mudança traz 

consigo um processo de adaptação constante e novos contextos para a educação básica, 

que deverão ser considerados para a análise que pretendemos fazer, tendo em vista a 

formação e a atuação do professor do EF II. 

Diante dessas considerações, este Capítulo tem como objetivos centrais: 1º tratar 

da educação básica brasileira sob o ponto de vista legal (BRASIL, 1967, 1969, 1971, 

1988, 1990, 1996, 1999, 2002, 2003, 2005, 2006, 2013), evocando seus princípios e 

fundamentos como contexto para a formação de professores; 2º abordar o processo 

histórico e legal da formação de professores no Brasil (1961, 1971, 1996, 2002, 2005, 

2006, 2007a, 2007b, 2009a, 2009b, 2010a, 2010b, 2010c, 2014, 2015a, 2015b, 2016), 

trazendo, nesse percurso histórico, alguns questionamentos e reflexões sobre os desafios 

atuais no exercício da docência; e 3º apresentar algumas reflexões sobre a formação e 

atuação docente no contexto escolar e o desenvolvimento do Projeto Político 

Pedagógico (PPP). 
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1.1 Os contextos da educação básica sob o ponto de vista legal 

 
Bom...se a escola era insuficiente...tínhamos que encontrar os 

motivos. E esse pensamento de buscar razões era um 
pensamento amparado na participação das massas populares na 

transformação do país. (FREIRE, 2014, p. 31) 

 

Optamos por tratar, inicialmente, da educação básica nos dispositivos legais 

porque possibilitam uma análise da história da educação a partir de concepções 

desenvolvidas nos diferentes contextos histórico-sociais, políticos e ecônomicos ao 

longo das décadas, podendo contribuir para uma percepção da relação com as diretrizes 

para formação de professores nas licenciaturas.  

Sabemos que a concepção de educação pode apresentar-se sob a ótica de lógicas 

diferentes. Entretanto, consideramos a apreensão dessa concepção fundamental, a fim 

de que se compreenda quais caminhos serão seguidos: formar para quê? Formar para 

quem? Como fazer? 

Para melhor ilustrar esses diferentes movimentos indicados pelos dispositivos 

legais, tendo em vista um breve panorama histórico da Educação, apresentaremos, a 

seguir, o Quadro 1: 

  Quadro 1- Breve panorama histórico dos dispositivos legais da Educação no Brasil 
1824 

Primeira Constiuição Brasileira 

Decretou a liberdade de instrução popular; 

gratuidade da educação sem preescrever 

instrumentos de financiamento. 

1827 

15 de outubro 

Lei Geral relativa ao ensino elementar 

Art. 1º “em todas as cidades, villas e logares 

populosos haverão escolas de primeiras letras que 

forem necessárias.” (Publicação/Redação 

Original) 
Originou o Dia do Professor pelo Decreto nº 

56682/63. Não previu manutenção de recursos 

para a manutenção da educação. 

1891 

Consituição da República Velha 

Descentralizou o sistema de ensino, cabendo à 

União o direito de criar instituições de ensino 

superior e secundário. Aos Estados, cabia criar e 

administrar o ensino primário e profissional, 

porém sem vincular recursos para a manutenção 

do sistema de ensino. 

1930 

Criado o Ministério da Educação e Saúde  

Concretizando o sistema dual de ensino. Ensino 

Superior para elites e ensino profissional para as 

classes trabalhadoras. 

1934 

Uma das mais completas Constituições, em 

relação à Educação 

Definiu dotação orçamentária e gastos mínimos 

com a educação para União, Estados e 
Municípios. Instituiu-se o ensino primário 

obrigatório e gratuito. Criação do Conselho 

Nacional e Estadual de Educação. A constituição 

mais rica na área da educação, contudo, durou por 

três anos.  

1937 

Constituição apelidada de “polaca”, demonstra  

Retirou a vinculação dos percentuais sobre as 

receitas públicas. O Estado com o papel 
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o  autoritarismo  do  Estado  Novo suplementar em relação à educação, quando a 

família necessitasse. 

1946 

Reforma as questões mais importantes da 

educação da Constituição do Estado Novo 

Coube à União, a competência de legislar sobre as 

diretrizes e bases da educação nacional. 

Reconheceu-se para o campo educacional o 

Manifesto de 1932. 

LDBEN 

4024/1961 

Primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 

Em 1948, iniciaram os debates sobre o projeto de 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

mas só aprovada em 1961. O sistema de ensino 
teve denominação: Ensino Primário – 1ª a 4ª 

séries iniciais; Ensino Médio dividido em 

Ginasial de 1ª a 4ª séries e do Colegial da 1ª a 3ª 

séries. Foi previsto financiamento; porém, sem 

sanções no caso de descumprimento. 

1967 e EC – 1969 

Constituição e Emenda Constitucional do 

Regime Militar, revogando recursos 

vinculados à educação 

Assegurou a igualdade de oportunidade de 

educação, como um direito de todos. Garantida a 

gratuidade e obrigatoriedade dos 7 aos 14 anos, e 

o ensino primário passou de quatro para oito anos. 

Prescreveu a intervenção do Estado, caso os 

municípios descumprissem  a aplicação do índice 

que lhe cabia (20% de sua receita tributária). 

5692/71 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 

Reestrutura o ensino em graus em razão da 
obrigatoriedade e da gratuidade da educação, na 

faixa etária dos 7 aos 14 anos, ficando então: 1º 

grau – 1ª a 8ª séries e 2º grau- 1º a 3º séries para o 

Ensino Médio ou Colegial. 

1988 

Constituição Cidadã que concede a todos os 

direitos individuais e coletivos 

A educação passa a ser direito público subjetivo. 

A educação como direito social contempla o 

objetivo da educação “visando ao pleno 

desenvolvimento  da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. Dispõe sobre igualdade de condições 

para o acesso e permanência. Garante a aplicação 

de recursos para a União, Estados e Municípios e 

sanções para o descumprimento. A educação é 
dever do Estado, da família em colaboração com 

a sociedade. A valorização dos profissionais da 

educação. Gestão democrática.  

EC 14/96 

Institui o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

(FUNDEF) 

Atribui responsabilidades e encargos financeiros 

aos Estados e Municípios e Distrito Federal, 

delimitou a composição do Conselho Federal de 

Acompanhamento e Controle Social sobre o 

FUNDEF. 

LDBEN 

9394/96 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 

Define a Educação Básica, sendo educação 

infantil - de 0 a 6 anos; educação fundamental de 

07 a 14 anos (1ª à 8ª série) e Ensino Médio. Torna 

obrigatório o ensino fundamental e progressiva 

universalização do ensino médio. 

Lei 11494 de 2007 

Proposta constitucional de substituir o 

FUNDEF, ampliando sua abrangência. 

Agora Fundo de Desenvolvimento da 

Educação Básica (FUNDEB) 

Regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação. 

Lei 11.274/2006 Amplia o Ensino Fundamental para 09 anos com 

ingresso aos 06 anos. 

Lei  nº 12.796/2013 Amplia a obrigatoriedade do acesso à educação 

infantil aos 04 anos. 

  Fonte: Dados da pesquisa documental. 
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O Quadro 1 apresenta um breve panorama histórico sob o ponto de vista legal da 

educação, que pode contribuir, como citado, para compreendermos o seu percurso, 

analisar como se organizaram a estrutura e funcionamento das escolas, quais foram as 

influências dessa organização, e se as mesmas permanecem e se mantêm nas ações 

cotidianas, sejam na gestão das escolas, sejam na prática docente, ou mesmo, pelo olhar 

da própria sociedade que, muitas vezes, fomenta as  mudanças. 

Percebemos, ainda, por meio do Quadro 1, a realidade do acesso restrito às 

escolas, as lógicas dos governos e as implicações na educação em geral. Sabemos que 

há grandes influências das exigências de desenvolvimento econômico do país nessas 

mudanças que foram ocorrendo, e que, em alguns momentos, até retrocederam, por 

movimentos políticos ou consequência da não provisão de recursos financeiros para 

manutenção da educação como indica o Quadro 1; sendo esses recursos financeiros 

fundamentais para o enfrentamento dos problemas e demandas no desenvolvimento da 

educação. 

 Entretanto, consideramos que a participação política do povo é essencial nas 

transformações e reconhecimento do direito igualitário para todos. Spósito (apud 

MONFREDINI, 2010, p. 26), “[...] ao tratar da expansão dos ginásios na capital paulista 

durante o governo Jânio Quadros (1955-58), chama atenção para o fator pressão popular 

como determinante da ampliação no atendimento e da mudança de um sistema de 

ensino público dual e da mudança de um sistema acessível a toda a população”.  

Monfredini (2011, p. 26) afirma que, durante os anos de 1957 e 1958, “[...] a 

quantidade de ginásios triplicou na cidade de São Paulo”; porém, as condições desses 

ginásios eram precárias, funcionavam em espaços improvisados como galpões e os 

ginásios noturnos atendiam à população trabalhadora, que frequentaram a escola por 

falta de vagas ou por falta de condições de financiamento nas escolas particulares. 

Monfredini (2011, p. 27) menciona, ainda, que: “[...] em 1967, José Mario Pires 

Azanha, então secretário da educação do Estado de São Paulo, implementa uma reforma 

no primário criando dois níveis de ensino e democratiza o acesso ao ginásio com o fim 

dos exames de admissão” (p.27). A autora afirma que somente, em 1970, é que o acesso 

ao ensino secundário garantiu, praticamente, todos os alunos matriculados na 4ª série 

primária. 

Azanha (2004) cita, ainda, que, com as reformas educacionais no Estado de São 

Paulo, por meio do Decreto 50/33, de 22/08/1968, com relação ao ensino ginasial, 
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atualmente, EF II, o ponto básico da política do Governo Estadual foi a ampliação das 

oportunidades educativas até o ponto de abranger, praticamente, todos os egressos da 

escola primária. E, naquele tempo, eram, então, necessários exames de admissão para a 

passagem do ensino primário ao ensino ginasial. 

A expansão no atendimento a partir de uma lógica de democratização do ensino 

trouxe impactos nas ações docentes, pois, “[...] tornou inviável a continuidade de um 

padrão de ensino que, na sua origem histórica, estava voltado à formação de uma elite 

intelectual” (AZANHA, 2004, p. 350).  

Segundo Azanha (2004), tais exigências intelectuais faziam o descontínuo com 

relação ao ensino primário. Na estrutura e organização do ensino fundamental, é 

possível ainda, atualmente, perceber a ruptura na transição do final do Ensino 

Fundamental I (EF I) para o início do Ensino Fundamental II (EF II). Hoje, ambas 

etapas compõem a educação básica. No entanto, a organicidade, a sequencialidade e 

articulação na relação entre as etapas apresentam-se como aspectos a serem discutidos e 

tratados nas ações necessárias ao enfrentamento das situações, que impedem um melhor 

desenvolvimento dos discentes dessa etapa da educação na continuidade dos estudos.  

Tais medidas tornaram irreversíveis os rumos da educação, pois houve uma nova 

organização e estruturação da educação no Brasil, que já sinalizava a garantia do ensino 

gratuito e obrigatório para o ensino primário e ginasial, e que passava a abranger a faixa 

etária dos 07 aos 14 anos.  

A Lei 5692/71 (BRASIL, 1971), alterou a Lei 4024/1961 (BRASIL, 1961) 

acaba, então, abolindo, de vez, os exames de admissão para o ginásio e possibiltando o 

acesso ao ensino do 1º grau, 1ª a 8ª série, que compreendia o ensino primário e ginasial, 

hoje, EF I e EF II.  

Neste sentido, a partir da Constituição Federal (CF) (BRASIL, 1988), enfatizou-

se a universalização do acesso à educação, que foi transformando a educação brasileira 

quanto às condições de acesso. As lutas para garantia da educação, como direito de 

todos, foram sendo compensadas, como um dano reparado, ao menos, às gerações que 

virão.  

No entanto, outros desafios apresentaram-se e continuam apresentando-se e 

pretendemos tratar nas considerações finais como, por exemplo, a questão da 

permanência, que aponta para o aspecto da qualidade da educação muito relacionada 

nos discursos de autores (DEMO, 1985, 1987, 1999, 2002; DOURADO, OLIVEIRA, 
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SANTOS; SANTOS, 2007; DOURADO; OLIVEIRA, 2009)  e nos dispositivos legais; 

inclusive, como princípio da educação, o que provoca discussões sobre as dimensões 

intra e extraescolares (DOURADO; OLIVEIRA, 2009); bem como  sobre os cursos de 

formação de professores. 

Porém, as transformações ainda estão em processo, no nosso modo de ver; pois, 

há mudanças a serem feitas, para que haja, de fato, uma educação de qualidade social. 

Qualidade social em que a educação seja um bem para todos (SILVA, 2009), em que 

haja a valorização dos profissionais da educação, em que sejam profissionais bem 

formados, conscientes de seu papel social, e, principalmente, que possa haver a gestão 

democrática. Gestão esta que possibilite garantir o acesso e a permanência como uma 

realidade para todos, erradicando o analfabetismo e desenvolvendo práticas educativas 

ancoradas no compromisso e no desenvolvimento do educando.  

Apesar das mudanças decorrentes das manifestações populares, que 

possibilitaram o acesso ao ensino secundário, tornam-se necessárias outras mudanças, 

por exemplo, no plano pedagógico. O que se reflete sobre a formação dos docentes, pois 

“[...] requer uma redefinição importante da profissão docente e que se assumam novas 

competências profissionais, no quadro de um conhecimento pedagógico, científico e 

cultural revistos”, tal como afirma Imbernón (2006, p. 12). 

Nesse sentido, tratar das competências profissionais docentes passa a ser o cerne 

da educação. E, neste sentido, que tenhamos, ainda, a consciência de que há necessidade 

de mudanças nos dispositivos legais. Concordamos, também, que esses dispositivos 

precisam ser discutidos e analisados, para que haja assimilação, compreensão e seu 

cumprimento ou redefinição, por todos os segmentos, como o Estado, a família e a 

sociedade.  

Não estamos, aqui, defendendo a ideologia posta, mas expondo uma 

preocupação de que a educação permaneça no limbo, muitas vezes, direcionada para 

interesses individuais, embora dentro de uma lógica “legal”. Portanto, torna-se urgente, 

a partir da conscientização, tratarmos de direitos individuais enquanto direitos sociais e 

para o bem comum. 

O artigo 6º da CF (BRASIL 1988) considera a educação como direito social 

(grifos nossos), que é um direito humano fundamental. E, partindo do pressuposto legal, 

o direito à educação é subjetivo, fundamental e legitimado; portanto, essencial à vida. 
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Também, no artigo 205, verificamos que: “[...] a educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”  (BRASIL 1988).  

Dessa forma, os objetivos da educação escolar numa ação conjunta, mas, ao 

mesmo tempo, individual, compõem um projeto de nação; e as ações educacionais, que 

daí decorrem, contribuem com a sociedade. E, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, são 

metas e objetivos que trazem importantes e necessárias ações.  

Todavia, as relações e papéis desempenhados pelo Estado, família e a 

colaboração da sociedade, na garantia do direiro à educação, precisam de profundas 

tratativas para compreensão dessa meta, principalmente, de seus objetivos, e de quais 

ações estão sendo desenvolvidas, num processo avaliativo, dialógico e de ação reflexão 

para percebermos o que falta e o que já se alcançou em relação à educação.   

Destacamos, ainda, que a universalização da educação foi garantida na CF 

(BRASIL, 1988) e na LDB (BRASIL, 1996), que definiram a educação básica, 

englobando a educação infantil, a educação fundamamental e  ensino médio, ainda com 

obrigatoriedade para o ensino fundamental, substituindo o termo anterior “ensino de 

primeiro grau”, conforme artigo 168 (BRASIL, 1967). Também, a educação se estendeu 

do primeiro ano ao oitavo ano com matrícula obrigatória a partir dos sete anos e 

previsão de ampliação da universalização do ensino médio. 

 Com a Lei nº 11.274/2006, o Ensino Fundamental (EF) foi ampliado para nove 

anos, com ingresso aos seis anos de idade. E, atualmente, é obrigatória  a matrícula na 

Educação Infantil (EI) aos quatro anos de idade, de acordo com a Lei nº 12.796/2013 

(BRASIL, 2013), que regulamenta a Emenda Constitucional nº 59/09 (BRASIL, 2009c, 

p.134). 

A garantia da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) também foi 

prevista na LDB (BRASIL, 1996), para os que não tiveram acesso na idade própria e 

num combate ao grave problema do analfabetismo no Brasil. 

Se o contexto era de uma educação elitista e inacessível, em que os índices de 

analfabetismo chegavam a 39,4%, em 1960, segundo os dados do Instituto Nacional de 

Estatística (INE) (1963); hoje, estamos diante de um foco de formação cidadã de 

incentivo à democracia, ou seja, ao exercício da cidadania. E tudo isso impõe 

http://mais.uol.com.br/view/1575mnadmj5c/fim-da-dru-da-educacao-e-melhor-noticia-de-2009-diz-haddad-04023070D88993C6?types=A&
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concepções, abordagens e visões sobre a prática educacional; ou seja, uma nova 

concepção da educação brasileira, que traz como um dos princípios: a gestão 

democrática. 

Nesta perspectiva, é preciso destacar, também, que, se antes, a Educação era um 

bem pouco acessível; agora, passa a ser um direito social de todos e para todos. 

Entretanto, o índice de analfabetismo ainda exige atenção e políticas de ação para 

erradicá-lo, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estudos (IBGE), 

registrados na Pesquisa  Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), que revelam 

que: 

[...] entre as pessoas acima de 15 anos de idade, a taxa de 

analfabetismo diminuiu de 8,5% para 8,3%. O Brasil tinha 13,3 

milhões de pessoas analfabetas em 2013. No ano passado, esse 

contingente era de 13,2 milhões. O Nordeste continua detendo a taxa 
mais elevada de analfabetismo, da ordem de 16,6%. Já as menores 

taxas foram apresentadas pelas regiões Sul (4,4%) e Sudeste (4,6%). 

A pesquisa mostra que, entre os analfabetos, 8,6% eram homens e 
7,9%, mulheres. Houve um aumento da escolarização no país, no 

ano passado. O maior crescimento foi identificado entre crianças de 4 

e 5 anos de idade, cuja taxa subiu de 81,4%, em 2013, para 82,7%, em 

2014. (BRASIL, 2015c, p.117) 

 

Há, portanto, uma intensa e desafiadora busca por uma solidificação do 

oferecimento da educação pelo Estado, de modo a atender, tanto às demandas, 

amplamente diversas em relação às necessidades peculiares regionais e locais, quanto à 

formação docente com base nas políticas implementadas por meio de decretos e leis, 

que seguem os preceitos da CF (BRASIL, 1988) e da LDB (BRASIL, 1996). 

Somando-se aos desafios já existentes quanto ao acesso, a questão da 

permanência dos alunos na escola passou a ser alvo dos esforços por parte das políticas 

educacionais, especialmente, as políticas curriculares, que pretendem organizar e 

orientar a “Educação Básica como sistema educacional articulado e integrado”. Neste 

sentido, o Parecer CNE/CEB nº 07 (BRASIL, 2010d, p. 09) apresenta os temas 

designados como ideias-força: 

 

I - as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

devem presidir as demais diretrizes curriculares específicas para as 

etapas e modalidades, contemplando o conceito de Educação Básica, 

princípios de organicidade, sequencialidade e articulação, relação 
entre as etapas e modalidades: articulação, integração e transição; 
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II - o papel do Estado na garantia do direito à educação de qualidade, 

considerando que a educação, enquanto direito inalienável de todos os 
cidadãos, é condição primeira para o exercício pleno dos direitos: 

humanos, tanto dos direitos sociais e econômicos quanto dos direitos 

civis e políticos; 
III - a Educação Básica como direito e considerada, 

contextualizadamente, em um projeto de Nação, em consonância com 

os acontecimentos e suas determinações histórico-sociais e políticas 

no mundo; 
IV - a dimensão articuladora da integração das diretrizes curriculares 

compondo as três etapas e as modalidades da Educação Básica, 

fundamentadas na indissociabilidade dos conceitos referenciais de 
cuidar e educar; 

V - a promoção e a ampliação do debate sobre a política curricular que 

orienta a organização da Educação Básica como sistema educacional 

articulado e integrado; 
VI - a democratização do acesso, permanência e sucesso escolar com 

qualidade social, científica, cultural; 

VII - a articulação da educação escolar com o mundo do trabalho e a 
prática social; 

VIII – a gestão democrática e a avaliação; 

IX – a formação e a valorização dos profissionais da educação; 
X – o financiamento da educação e o controle social. 

 

As ideias-força contemplam, assim, o conceito de Educação Básica e os 

princípios de organicidade, sequencialidade e articulação; assim como a relação entre 

as etapas e modalidades, contemplando a articulação, a integração e a transição, 

constituindo-a, como já mencionado, como um sistema integrado e articulado. 

A  LDB  9394/1996 (BRASIL, 1996), no artigo 21, dispõe que a educação 

escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio; II - educação superior; e, no art. 22, dispõe que “[...] a 

educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir 

no trabalho”. 

É preciso observar, também, que a organicidadade da educação básica é 

contemplada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (BRASIL, 

2011, p.135), com atenção maior às metas que se pretendem alcançar, desde os 

primeiros anos na educação infantil e, sequencialmente, em toda a educação básica, 

dando cumprimento à sequencialidade e à articulação entre as etapas.  

Consideramos que as DCNs para a Educação Básica são princípios que 

contribuem para a formação do cidadão e enxergam a criança e o adolescente como 

pessoas em desenvolvimento, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 
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(ECA, BRASIL, 1999). O que pressupõe uma visão a respeito dos discentes dessa etapa 

educativa. E, nesta perspectiva, são previstas ações, que atendam às necessidades do 

processo de desenvolvimento pelo qual crianças e adolescentes passam, para que não 

haja uma ruptura entre os anos, diminuindo a fragmentação na educação escolar, 

visando, assim, ao melhor desenvolvimento dos educandos e melhor preparo dos 

docentes. 

Ainda, na perspectiva da educação, como direito social, e como “alicerce 

indispensável para a capacidade de exercer em plenitude o direito à cidadania”, segundo 

o Parecer CNE/CEB n.7/ 2010 (BRASIL, 2010d, p. 17), é necessário considerar as 

dimensões do educar e o cuidar, em sua inseparabilidade, buscando recuperar, para a 

função social da Educação Básica, a sua centralidade, que é o estudante. Vejamos o que 

registra o documento: 

 

Educar exige cuidado; cuidar é educar, envolvendo acolher, ouvir, 
encorajar, apoiar, no sentido de desenvolver o aprendizado de pensar e 

agir, cuidar de si, do outro, da escola, da natureza, da água, do Planeta. 

Educar é, enfim, enfrentar o desafio de lidar com gente, isto é, com 
criaturas tão imprevisíveis e diferentes quanto semelhantes, ao longo 

de uma existência inscrita na teia das relações humanas, neste mundo 

complexo. Educar com cuidado significa aprender a amar sem 

dependência, desenvolver a sensibilidade humana na relação de cada 
um consigo, com o outro e com tudo o que existe, com zelo, ante uma 

situação que requer cautela em busca da formação humana plena. A 

responsabilidade por sua efetivação exige corresponsabilidade: de um 
lado, a responsabilidade estatal na realização de procedimentos que 

assegurem o disposto nos incisos VII, do artigo 12 e VI do artigo 13, 

da LDB; de outro, a articulação com a família, com o Conselho 
Tutelar, com o juiz competente da Comarca, com o representante do 

Ministério Público e com os demais segmentos da sociedade [...] 

(BRASIL, 2010d, p.18) 

 
 

Conforme descrito, ainda, é preciso considerar o inciso VII, do art. 12, da LDB 

9394 (BRASIL, 1996), que aborda a responsabilidade do estabelecimento de ensino na 

articulação com a família, informando sobre a frequência, o rendimento e a proposta 

pedagógica. E, também, o art. 13, no inciso VI, quanto à responsabilidade dos 

professores em colaborar com as atividades de articulação com a família.  

A questão do envolvimento da família e de outros órgãos é complexa e 

acreditamos ser esta uma das tarefas mais desafiadoras para os profissionais da escola: 

envolver a família e outros órgãos na educação, colaborando com a escola no sentido de 

lidar com a educação de criancas e, especialmente, dos adolescentes, que estão no EF II.  
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Por outro lado, muitos professores não têm, em sua prática, o diálogo com as 

famílias. Às vezes, porque estas não comparecem à escola, e outras, porque os docentes 

não estabelecem esta relação mais estreita.  

Ousamos afirmar que, talvez, a grande parte dos envolvidos no processo 

educacional não tenha a visão de observar o adolescente como pessoa em 

desenvolvimento. Haja vista a frequência dos pais desses alunos às reuniões escolares, 

pois diminui drasticamente a cada ano; ou, por outro lado, as adequações nas estruturas 

escolares para essa faixa etária, muitas vezes, não são consideradas. Isso inclui as 

organizações do tempo e dos espaços e de atividades, que fazem parte do tempo escolar 

como: o recreio, as estruturas de grade horária curricular e as situações de preparo para 

o trabalho e cidadania. 

Quanto ao tempo de atividade curricular, já, a partir do 6º ano (1º ano do EF II), 

os alunos, da rede municipal de Santos, têm aulas de 45 minutos, somando-se 06 aulas 

no período que estudam: manhã ou tarde. No EF I, as aulas, igualmente, duram 45 

minutos; no entanto, são dadas na maior parte, por único professor. O que torna a 

repartição do tempo menos perceptível, diferindo do EF II, que ocorre mudança de 

professor constantemente, seguindo as aulas da Matriz Curricular. Isso tudo, somando-

se a outras dificuldades, como a questão do domínio da leitura e escrita, em que os 

alunos passam por essa etapa do ensino, muitas vezes, sem conseguir ter este domínio 

esperado, e aqueles que nem conseguem concluir esta etapa de ensino; ou aqueles que 

só visam a obter mais um certificado para conclusão dos estudos e prosseguimento de 

alguma carreira profissional.  

Há outras questões a serem levantadas, por exemplo, o tempo de permanência na 

escola, os espaços nos quais são desenvolvidas as atividades, bem como materiais 

utilizados, as salas numerosas e a relação com os professores, que, por sua vez, 

enfrentam outros imensos desafios no exercício da docência, muitas vezes, 

desmotivando e desvalorizando os professores.  

E, ainda, quanto ao “educar exige cuidado, cuidar é educar”, em se tratando da 

faixa etária dos adolescentes, essa compreensão causa, no mínimo, estranheza a muitos 

docentes. Além de tudo isso, os estudos das DCNs da Educação Básica (BRASIL, 

2010e) é, fundamentalmente, importante, para provocar discussões e reflexões sobre 

essa etapa do E F II. As DCNs, quanto ao cuidado, explicitam: 
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[...] por sua própria natureza, inclui duas significações básicas, 

intimamente ligadas entre si. A primeira consiste na atitude de 
solicitude e de atenção para com o outro. A segunda é de inquietação, 

sentido de responsabilidade, isto é, de cogitar, pensar, manter atenção, 

mostrar interesse, revelar atitude de desvelo, sem perder a ternura 
(Boff, 1999, p. 91), compromisso com a formação do sujeito livre e 

independente daqueles que o estão gerando como ser humano capaz 

de conduzir o seu processo formativo, com autonomia e ética. 

(BRASIL, 2010e, p. 18) 
 

 

As significações básicas: solicitude e atenção com o outro; responsabilidade, 

mostrando interesse e compromisso com a formação do sujeito, trazem reflexões sobre a 

relação professor/aluno. Sabemos que, apenas pelo cuidado, não se constrói a educação 

e as dimensões que a envolvem como projeto transformador e libertador; porém, temos 

a clara percepção, que o cuidar e educar são amálgamas e, como afirma o documento 

em questão: “A relação entre cuidar e educar se concebe mediante internalização 

consciente de eixos norteadores, que remetem à experiência fundamental do valor, que 

influencia significativamente a definição da conduta, no percurso  do cotidiano escolar” 

(BRASIL, 2010e, p. 18). Ou seja, quando ocorre a internalização consciente, a prática 

educativa se transforma e há viabilização das ações que atendam aos objetivos da 

educação. Mas não se trata de: 

 
[...] um valor pragmático e utilitário de educação, mas do valor 

intrínseco àquilo que deve caracterizar o comportamento de seres 
humanos, que respeitam a si mesmos, aos outros, à circunstância 

social e ao ecossistema. Valor este fundamentado na ética e na 

estética, que rege a convivência do indivíduo no coletivo, que 
pressupõe relações de cooperação e solidariedade, de respeito à 

alteridade e à liberdade.. Cuidado é, pois, um princípio que norteia a 

atitude, o modo prático de realizar-se, de viver e conviver no mundo. 

(BRASIL, 2010e, p. 18)  
 

 

A dimensão da amplitude da ação educacional é imensa e profunda e implica em 

comportamentos e atitudes, mais que discursos; ou seja, relações humanas, mais que 

valores pragmáticos e utilitários da educação. 

Nesta direção, o educar e o cuidar são atos que dão sentido aos processos de 

ensino, e, como já mencionamos, são inseparáveis. O que não comporta uma atitude 

parcial e fragmentada, mas pensada, planejada e construída, considerando os princípios 

da educação. 
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O contexto da educação básica à luz dos dispositivos legais apresenta a 

intencionalidade do desenvolvimento da educação de qualidade no preparo para o 

exercício da cidadania. Ou seja, como pontua Gatti (2013, p. 52), há que se desenvolver 

“[...] práticas, na direção de uma formação social, moral, cognitiva, afetiva e, num 

determinado contexto histórico, social e institucional”. E, neste sentido, continua a 

autora, “[...] a importância social da formação inicial de docentes fala por si (p.52).   

Percebemos, nesse percurso do desenvolvimento da educação, que houve 

transformação no sentido da universalização; no entanto, outros desafios se apresentam 

para que haja a garantia da permanência. 

As discussões acerca da formação docente e de sua atuação na escola pública são 

importantes ações para possíveis transformações neste contexto de múltiplas 

possibilidades. E, ainda, nas palavras de Gatti (2013, p.52):  

 

[...] a ação mais direta, neste sentido, é desenvolvida pelos professores 
com seus alunos, e são professores, também, os que assumirão outras 

funções tanto na escola (por exemplo, a direção, a coordenação 

pedagógica) quanto na rede em geral (supervisão, funções técnicas 
diversas etc.).  

 

 

Ainda, segundo Gatti (2010, p.1360), é preciso que se assuma “[...] que o papel 

da escola, e dos professores, é o de ensinar-educando, uma vez que postulamos que sem 

conhecimentos básicos para interpretação do mundo não há verdadeira condição de 

formação de valores e de exercício de cidadania”. 

Com efeito, o papel dos profissionais da educação, dos sistemas de ensino, dos 

alunos e das famílias, precisa ser discutido à luz dos dispositivos legais analisados. 

Acreditamos que é preciso um norte, ainda que adequações e encaminhamentos sejam 

necessários. Entretanto, um trabalho de seriedade, ética, esperança e consciência precisa 

ser realizado. É necessário, assim, que sejam realizados estudos, que envolvam os 

profissionais que atuam na educação, no caso dessa pesquisa: os professores, as 

percepções sobre sua formação e atuação a fim de oportunizar a dialogicidade, ação-

reflexão e conscientização para que haja mudanças e seja garantida uma educação de 

qualidade social para todos e com participação de todos! 
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1.2  Formação dos professores à luz das disposições legais 

 
Se na experiência de minha formação, que deve ser permanente, 

começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me 
considero o objeto, que ele é o sujeito que me forma e eu, o objeto que 

por ele formado, me considero como um paciente que recebe os 

conhecimentos-conteúdos-acumulados pelo sujeito que sabe e que são 
a mim transferidos. Nesta forma de compreender e de viver o processo 

formador, eu, objeto agora, terei a possibilidade, amanhã, de me tornar 

o falso sujeito da formação do futuro objeto de meu ato formador. 

(FREIRE, 2007, p.22) 

 

No item anterior abordamos sobre a educação básica sob o ponto de vista legal 

com objetivo de tratarmos do contexto educacional no Brasil. Sabemos que o trabalho 

docente é desenvolvido neste contexto, portanto, a análise da formação dos professores 

nos dispositivos legais auxiliam-nos a estudar sobre o preparo docente para sua atuação 

de acordo com as demandas do exercício profissional da docência considerando os 

aspectos legais estudados. 

É preciso destacar, também, que a formação de professores é uma questão de 

grande importância para o desenvolvimento da educação. Essa afirmativa pode parecer 

redundante, por ser óbvia. Entretanto, chamamos a atenção sobre o quanto se discutiu (e 

se discute) a respeito da questão da formação de professores no cursos de Licenciaturas 

ao longo dos anos; porém, com poucos impactos na prática desses cursos. E é, nesta 

perspectiva, que trataremos aqui, mais especificamente, sobre a formação dos 

professores para o EF II. 

Compreendemos, assim, a amplitude do assunto e, portanto, apresentaremos 

alguns pontos para discussão e análise de algumas dimensões constitutivas da formação 

docente. 

Nas palavras de Freire (2007), na epígrafe anterior, a percepção de si próprio na 

experiência de formação tem a ver com a “[...] forma de compreender e de viver o 

processo formador” (p. 117); pois, é esse processo que propicia alternativas de um 

desenvolvimento formativo. E isso significa que se, neste processo, os futuros docentes 

são sujeitos, objetivam a realidade e, consequentemente, são participativos, eles estarão 

transformando seus alunos como sujeitos históricos e cidadãos. No entanto, é preciso 

pensar nas seguintes questões: como se dá a gestão dos cursos de formação inicial? 

Como estão organizados? Os cursos propiciam a participação e a interação do futuro 

professor como sujeito?  
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São válidas a pesquisa e análise a respeito da organização e como são 

desenvolvidos os cursos de formação, porque pode não preconizar, na prática, a 

participação, a criticidade e a valorização do sujeito, que, por consequência dessa 

formação, traz para sua atuação as mesmas práticas, de papel de sujeito e dos alunos 

objetos. Cunha (2010, p. 104) trata dessa questão, quando revela que: 

 

 

Os Cursos de Licenciatura não se definem apenas pelo currículo 
explícito que adotam nem pelas ênfases em conteúdos específicos que 

ministram. Muito mais do que isto, eles revelam visões de 

conhecimento, de educação e de prática pedagógica. E tudo indica que 
estes valores presentes e manifestos na prática cotidiana são elementos 

de formação muito mais poderosos do que os conteúdos 

desenvolvidos. As tradicionais dicotomias entre sujeito e objeto, 

conteúdo específico e matérias pedagógicas, saber e saber fazer, 
ciências naturais e ciências sociais, teoria e prática, mesmo que 

negadas no campo discursivo dos docentes, revelam-se com 

intensidade assustadora na formação dos licenciandos, porque vão 
construindo os constructos imaginários sobre os quais sua futura 

docência se alicerçará.  

 

Estamos diante de dimensões da formação de professores, as quais, destacamos: 

as políticas educacionais, pensadas como direitos sociais; as licenciaturas e seus 

projetos políticos pedagógicos; a profissionalização docente, constituída nesses cursos 

de qualificação para a profissão; a profissionalidade docente, como capacidade de 

enfrentar os desafios na atuação.  

Apresentamos, a seguir, um panorama dos dispositivos legais referentes à 

formação docente, de modo a contribuir para o entendimento dos elementos que vêm 

constituindo a formação e a profissão do professor no processo histórico brasileiro. 

  

Quadro 2- Leis da Educação sobre a Formação de Professores  

Constituição 1891 

 

Descentralização. A União fica com o ensino 

secundário e superior e as províncias com o 

primário e profissionalizante, como as escolas 

técnicas e normais, destinadas à formação de 

professores.  

Reforma Francisco Campos 1931/1932 

Cria o Conselho Nacional de Educação 

 

Diz respeito à organização do ensino superior. 

Em decorrência dessas regulamentações, cria a 

Universidade de São Paulo, principalmente, a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, para a 

formação de professores. Formação do professor 

é importante para melhorar o ensino.  

Reforma Capanema 1942 A Educação deveria estar a serviço da Nação, 

formação diferente, humanista no primário e 
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 profissionalizante no secundário. Criação de 

diversos órgãos, como Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), o Instituto. 

LDB Lei nº 4.024/1961 

 

A formação do professor será feita nas 

Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras e a de 

professores de disciplinas específicas de ensino 

médio técnico em cursos especiais de educação 

técnica.  

Proposta Newton Sucupira  09/10/1964 

Licenciatura Curta 

 

Criação de licenciaturas curtas em caráter 

emergencial e experimental, para formar um 

professor polivalente, capaz de desdobrar-se para 

lecionar várias disciplinas afins, no ciclo ginasial. 

Em ciências, letras e estudos sociais. 

L.D.B Lei nº 5.692/ 1971 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira 

 

A formação de professores e especialistas para o 

ensino 1º e 2º graus será feita em níveis que se 

elevem progressivamente. Habilitação mínima 

para o magistério no 1º grau, da 1ª à 4ª série - 

habilitação específica de 2º grau; 1ª à 8ª série - 

nível superior de curta duração ou plena e no 2º 

grau -  licenciatura plena.  

LDB Lei nº 9394/1996 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira 

A formação será em nível superior, em curso de 

graduação, com licenciatura plena. A formação 
inicial dos professores se dará, preferencialmente, 

em curso presencial.  

Resolução nº 2, de 26 de junho de 1997 Dispõe sobre os programas especiais de formação 

pedagógica de docentes para as disciplinas do 

currículo do ensino fundamental, do ensino médio 

e da educação profissional em nível médio. 

DCN 03/04/2001 

Diretrizes Curriculares Nacionais 

 

Trata o presente de diversos processos acerca das 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 

Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, 

Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, 

Biblioteconomia, Arqueologia.  

Parecer n.º: CNE/CP 28/2001 Dá nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001, 

que estabelece a duração e a carga horária dos 

cursos de Formação de Professores da Educação 

Básica, em nível superior, curso de licenciatura, 

de graduação plena 

Resolução CNE/CP Nº 1 de 18 de 

Fevereiro de 2002 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, curso de licenciatura, de graduação 

plena. 

Resolução nº 1, de 17 de novembro de 2005 Altera a Resolução CNE/CP nº 1/2002, que 

institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, curso de Licenciatura de 

graduação plena. 

Parecer CNE/CP nº 5/2006 Aprecia Indicação CNE/CP nº 2/2002 sobre 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de 

Formação de Professores para a Educação Básica. 

Parecer CNE/CP nº 9/2007 Reorganização da carga horária mínima dos 

cursos de Formação de Professores, em nível 
superior, para a Educação Básica e Educação 

Profissional no nível da Educação Básica, no 

mínimo, 2.800 horas de efetivo trabalho. 
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acadêmico, compreendendo, pelo menos, 300 

horas de estágio supervisionado e, pelo menos, 

2.500 horas dedicadas às demais atividades 

formativas. 

Parecer CNE/CP nº: 8/2008 Diretrizes Operacionais para a implantação do 

Programa Emergencial de Segunda Licenciatura 

para Professores em exercício na Educação 

Básica Pública a ser coordenado pelo MEC, em 

regime de colaboração, com os sistemas de ensino 

e realizado por instituições públicas de Educação 

Superior. 

Resolução nº 1, de 11 de fevereiro de 2009 Estabelece Diretrizes Operacionais para a 

implantação do Programa Emergencial de 

Segunda Licenciatura para Professores em 

exercício na Educação Básica Pública a ser 

coordenado pelo MEC, em regime de colaboração 

com os sistemas de ensino e realizado por 

instituições públicas de Educação Superior. 

Parecer  CNE/CP Nº: 8/2011 Aprecia a proposta de alteração do art. 1º da 

Resolução CNE/CP nº 1, de 11 de fevereiro de 

2009, que estabeleceu as Diretrizes Operacionais 

para a implantação do Programa Emergencial de 

Segunda Licenciatura para Professores em 

exercício na Educação Básica Pública a ser 

coordenado pelo MEC. 

Resolução nº 3, de 7 de dezembro de 2012 Altera a redação do art. 1º da Resolução CNE/CP 

nº 1, de 11 de fevereiro de 2009, que estabelece 

Diretrizes Operacionais para a implantação do 

Programa Emergencial de Segunda Licenciatura 

para Professores em exercício na Educação 

Básica Pública a ser coordenado pelo MEC. 

Lei nº 13.005, de 25 de Junho de 2014 

Plano Nacional de Educação – PNE 

 

Universalidade da educação e melhoria da 

qualidade. Formação para o trabalho e para a 

cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos 

em que se fundamenta a sociedade; valorização 

dos (as) profissionais da educação.  

Resolução CNE/MEC nº 2 de 01/07/2015 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação Inicial e Continuada em Nível Superior 

de Profissionais do Magistério para a Educação 

Básica.   

Decreto nº 8.752 de 9 de maio de 2016 

Dispõe sobre a Política Nacional de formação dos 

Profissionais da Educação Básica. Considerando 

as Metas 15 e 16 do Plano Nacional de Educação, 

aprovado pela Lei no 13.005, de 24 de junho de 

2014. 

Fonte: Dispositivos Legais (BRASIL, 1891, 1931, 1932, 1934, 1942, 1961, 1964, 1971, 1996, 
2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016). Dados da pesquisa 

documental. 

 
 

Podemos afirmar que, nas últimas décadas, as diretrizes para formação dos 

professores sofreram alterações e adequações. No entanto, é necessário ressaltar que as 

alterações da carga horária, as complementações nos cursos de bacharel com as matérias 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.752-2016?OpenDocument


44 
 

pedagógicas, as diretrizes para os projetos políticos dos cursos de formação nas 

universidades, faculdades, centros universitários e institutos de educação superior, 

parecem não terem sidos suficientes para garantir uma formação docente, que atendesse 

às bases para a profissionalização e profissionalidade dos professores em relação às 

novas demandas profissionais. 

Para melhor ilustrar essas questões, trazemos alguns dados da pesquisa realizada 

por Gatti, Barreto e André (2011) sobre as políticas de formação de professores no 

Brasil. As autoras apresentam importantes informações históricas, como, por exemplo, 

quando se referem à “[...] data do início do século XX, o aparecimento, manifesto da 

preocupação com a formação de professores para o ‘secundário’ (correspondendo aos 

atuais anos finais do ensino fundamental) e ao ensino médio, em cursos regulares e 

específicos” (p. 97). Até então, a função era exercida por profissionais liberais ou 

autodidatas, numa época em que o número de escolas e de alunos era bem pequeno.  

Em relação à docência no ensino secundário, até o final da década de 1930, 

acrescenta-se um ano nos cursos de bacharéis (das poucas universidades existentes) para 

as disciplinas da área da educação, a fim de obtenção da licenciatura. Essa formação, 

“[...] popularmente chamada de 3+1, predominou nos cursos de formação”, segundo 

Gatti, Barreto e André (2011, p. 97). 

Em 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

(Resolução CNE/CP nº 1/2002) (BRASIL, 2002) são aprovadas, e, nos anos 

subsequentes, as Diretrizes Curriculares, para cada curso de licenciatura, passam a ser 

aprovadas pelo CNE.  Porém, observam Gatti, Barreto e André (2011, p.98): 

 
Mesmo com ajustes parciais propostos nessas diretrizes, verifica-se, 

nas licenciaturas dos professores especialistas, a prevalência da 
histórica ideia de oferecimento de formação com foco na área 

disciplinar específica, com pequeno espaço para a formação 

pedagógica. O século XXI inicia-se com uma condição de formação 
de professores nas áreas disciplinares, segundo a qual, mesmo com as 

orientações mais integradoras quanto à relação ‘formação disciplinar –

formação para a docência’, na prática ainda se verifica a prevalência 
do modelo consagrado no início do século XX para essas 

licenciaturas. 

 

 

Essa questão pode proporcionar uma melhor compreensão das situações 

observadas, em que os docentes, na atuação na sala de aula, enfrentam grandes desafios 

quanto à abordagem metodológica, ao ensino do conteúdo e à desarticulação com os 
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princípios e objetivos da educação brasileira. Apontam-se, ainda, dificuldades como: a 

ausência de um projeto político pedagógico e planejamento das aulas, situações de 

tensão no relacionamento com os alunos, resistências sobre a questão ensinar/educar.  

Então, nas palavras de Gatti, Barreto e André (2011, p.98), percebemos que: 

 

Não basta titular professores em nível superior, é necessário e 

importante que a essa titulação corresponda à formação de 
características de profissionalidade consistentes com o exigido, para o 

bom desempenho em seu trabalho. Pelos dados curriculares 

disponíveis sobre esses cursos, estamos longe de uma política de 

melhor qualificação real dos professores da educação básica. As 
normatizações existentes não estão sendo suficientes para garantir 

minimamente essa qualificação no que se refere à formação inicial. 

 
 

Não pretendemos nos aprofundar nas questões curriculares, mas Gatti, Barreto e 

André (2011, p. 116) apresentam a questão se é, realmente, “[...] suficiente para o (a) 

futuro (a) professor (a) vir a planejar, ministrar e avaliar atividades de ensino para 

crianças, adolescentes e jovens em desenvolvimento, como proposto nos documentos 

normativos dessas licenciaturas”. 

São essas as inquietações que estamos tratando em relação à formação dos 

professores dos que lecionam nos anos finais do EF II e se estas situações são tratadas 

nas escolas, apontando a necessidade da formação continuada. Não concordamos que a 

formação continuada seja desenvolvida com objetivo de cobrir lacunas da formação 

inicial; no entanto, pode ser um caminho que possibilite a superação dessas lacunas. 

Em consonância com as mudanças no campo da formação, há necessidade de 

organicidade dos projetos formativos, maior articulação entre as instituições formativas 

e as escolas de educação básica. O que significa um estreitamento entre essas 

instituições, a fim de acompanhamento da formação e atuação docente no espaço 

escolar. Conforme revela Gatti (2010, p.1358): 

 
O que se verifica é que a formação de professores para a educação 

básica é feita, em todos os tipos de licenciatura, de modo fragmentado 

entre as áreas disciplinares e níveis de ensino, não contando o Brasil, 
nas instituições de ensino superior, com uma faculdade ou instituto 

próprio, formador desses profissionais. 

 

 

 As alterações mais atuais são instituídas com esse objetivo de investir na 

formação docente. E, diante disso, por meio do Decreto 6755, de 29 de janeiro de 2009 
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(BRASIL, 2009a), é criada a Política Nacional de Formação dos Profissionais da 

Educação Básica, assim como se disciplina a atuação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/CAPES. Implanta-se, a seguir, o Plano 

Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica, com base na Portaria 09/09 

(BRASIL, 2009b), denominado PARFOR. 

Trata-se, também, de um Programa emergencial, que tem o mesmo nome do 

Plano, mas ressalta-se que é uma ação que compõe o Plano. Conforme destacam  Pessoa 

e Araújo (2013, p.27), é:  

 

[...] um Programa emergencial implementado pela CAPES e 

desenvolvido em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 

DF, os Municípios e as Instituições de Educação Superior (IES), para 
articular a oferta de cursos de formação inicial, nas modalidades 

presencial e à distância, para professores da rede pública de educação 

básica. 
 

 

Ainda, na perspectiva de política voltada para formação docente, foi criado o 

Decreto nº 7.219/2010 (BRASIL, 2010b), que se refere ao Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), com a finalidade de fomentar a iniciação à 

docência e melhor qualificá-la, visando à melhoria do desempenho da educação básica. 

Esta é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 

professores para a educação básica, com o objetivo de promover a inserção dos 

estudantes no contexto das escolas públicas, desde o início de sua formação acadêmica, 

para que se desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob a orientação de um 

docente da licenciatura e de um professor da escola. O que permite, ao licenciando, 

aproximar-se da realidade escolar, atuando nela.  

O Programa do PIBID concede bolsas a alunos de Licenciatura participantes de 

projetos de Iniciação à Docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior 

(IES) em parceria com as escolas de educação básica da rede pública de ensino.  

Ainda, sobre o PIDID, ressaltamos que o acompanhamento sistemático do 

Programa é essencial para efetivação e alcance dos objetivos de investir na formação 

desses novos professores, garantindo que seja uma formação de qualidade. Para isso, os 

profissionais, desde os que coordenam o Programa nas IES aos supervisores e os que 

recebem os licenciandos nas escolas, devem compreender seu papel fundamental nesse 
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processo de formação, e contribuir engajados num compromisso com a educação de 

qualidade. 

Um outro item que consideramos, aqui, é a aprovação do Plano Nacional de 

Educação, Lei nº 13.005/2014 (BRASIL, 2014a), que apresenta, no artigo 2º, as 

seguintes diretrizes: 

 

I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento 

escolar; III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 

discriminação; IV - melhoria da qualidade da educação; V - formação 
para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 

éticos em que se fundamenta a sociedade; VI - promoção do princípio 

da gestão democrática da educação pública; VII - promoção 
humanística, científica, cultural e tecnológica do País; VIII - 

estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que 
assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de 

qualidade e equidade; IX - valorização dos (as) profissionais da 

educação; X - promoção dos princípios do respeito aos direitos 

humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. 

 

 Tais princípios articulam-se, ainda, com políticas de inclusão e estimulam o 

reconhecimento e respeito à diversidade, que vão encontrar espaço no âmbito das 

Conferências Nacionais de Educação – Conferência Nacional de Educação Básica – 

CONEB, realizada, em 2008, e das CONAE 2010 e CONAE 2014. 

Por outro lado, também, é preciso considerar o Parecer CNE/CP - Parecer nº 

2/2015/CNE (BRASIL, 2015a) e a Resolução CNE/CP n. 02/2015 (BRASIL, 2015b), 

que definem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em nível 

superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos 

de segunda licenciatura) e para a Formação Continuada. Em relação a este Parecer 

(BRASIL, 2015a), destacamos um trecho, que indica que a formação dos profissionais 

da educação deve ser entendida: 

 

[...] na perspectiva social e alçada ao nível da política pública, tratada 
como direito, superando o estágio das iniciativas individuais para 

aperfeiçoamento próprio, por meio da articulação entre formação 

inicial e continuada, tendo por eixo estruturante uma base comum 

nacional e garantia de institucionalização de um projeto institucional 
de formação. (BRASIL, 2015a, p. 8) 
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Por outro lado, ainda é possível acessar a alguns pontos específicos de toda essa 

ação política voltada para a formação inicial e continuada de professores. 

Mencionamos, como exemplo, um dos relatórios de acompanhamento de um desses 

programas de formação de professores, apresentado por Gatti, Barreto e André (2011, 

p.128), indicando que: 

 

  

[...] há pontos específicos relativos a essa ação política que devem ser 
considerados para seu aperfeiçoamento, como aspectos de gestão 

financeira; aspectos administrativos; clareza nas responsabilidades a 

ser compartilhadas pelas instituições envolvidas; melhor comunicação 
entre essas entidades e clareza de papéis e demandas; melhor 

equacionamento dos currículos, com vocação de licenciatura e não de 

bacharelado, como é o proposto no Programa e especialmente em face 

das características dos professores-alunos; melhor preparação ou 
eleição dos professores que serão formadores e que necessitam de 

visão mais concreta sobre a educação básica – os seus objetivos, o 

alunado, os conteúdos, as necessidades didáticas, as condições das 
escolas; e trabalho mais intenso para evitar as desistências. 

 

 

E, além disso, apontamos para a necessidade de envolvimento dos sistemas de 

ensino por meio das secretarias de educação das unidades de educação, da apropriação 

dessas políticas públicas, de forma mais efetiva, acompanhando e relatando aspectos, 

que são positivos para a implementação dos Programas ou que precisam ser rediscutidos 

e reavaliados. 

Também, consideramos, aqui, o Decreto nº 8752, de 09 de maio de 2016 

(BRASIL, 2016), que revoga o Decreto nº 6755, de 29 de janeiro de 2009 (BRASIL, 

2009), e que dispõe sobre a Política Nacional de Formação de Professores e visa a 

atender às especificidades da docência e aos objetivos e etapas da educação básica. 

Destacamos alguns dos princípios indicados por este dispositivo legal: 

 

[...] III - a colaboração constante, articulada entre o Ministério da 

Educação, os sistemas e as redes de ensino, as instituições educativas 

e as instituições formadoras; 
[...] VI - a articulação entre formação inicial e formação continuada, e 

entre os níveis, as etapas e as modalidades de ensino;  

[...] VIII - a compreensão dos profissionais da educação como agentes 

fundamentais do processo educativo e, como tal, da necessidade de 
seu acesso permanente a processos formativos, informações, vivência 

e atualização profissional, visando à melhoria da qualidade da 

educação básica e à qualificação do ambiente escolar; 
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[...] X - o reconhecimento das instituições educativas e demais 

instituições de educação básica como espaços necessários à formação 
inicial e à formação continuada. (BRASIL, 2016, art. 2º) 

 

 Destacamos, ainda, a colaboração entre os entes federados, a articulação entre as 

modalidades de ensino e entre os cursos de formação inicial e continuada, a 

compreensão dos profissionais como agentes fundamentais do processo educativo e o 

reconhecimento dos espaços das instituições educativas como espaços necessários à 

formação inicial e continuada. 

Outras questões que também vêm à tona, neste trabalho, giram em torno da 

organicidade das diretrizes da educação básica em relação às diretrizes para a formação 

dos professores e das políticas públicas implementadas para melhoria da qualidade da 

educação básica. Podemos, aqui, perceber a complexidade deste tema. Constatamos que 

ações têm sido desenvolvidas com o fim de fomentar a melhoria da formação docente. 

Resta-nos tentar compreender se tais ações têm, de fato, provocado mudanças no 

cotidiano escolar. 

A profundidade e amplitude da atuação docente, na perspectiva do alcance 

desses objetivos, talvez, não sejam apreendidas pela sociedade como um todo, e, talvez, 

nem pelos profissionais da educação. E isso é tratado nos dados da pesquisa 

desenvolvida por Gatti, Barreto e André (2011, p.138), quando as autoras revelam que: 

 

[...] a questão da fundamental importância dessa categoria de 

profissionais para a formação de cidadãos em geral, tanto em seus 

aspectos político-sociais, de cultura e civilidade como em seus 

aspectos produtivos. Sem o trabalho dos professores na educação 
básica não há como formar qualquer outra categoria de profissionais. 

O aspecto da formação para a cidadania, muito lembrado nas 

formulações da educação, não é, no entanto, nessas formulações, 
definido com a clareza necessária. Nas estratégias dos governos para a 

educação, também não é termo esclarecido e conscientemente tomado. 

 
 

E, ainda, consideramos que os temas ligados à educação e sua concepção são 

poucos discutidos na maioria das escolas, conforme trataremos no Capítulo IV a 

respeito das percepções dos professores sobre sua formação e atuação, na dimensão do 

Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC). E, neste sentido, as possibilidades 

de percepção e de ação-reflexão das situações, que obstaculizam uma educação de 

qualidade para que seja de inclusão social e formação cidadã, vão perdendo espaço. 
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Com isso, a posição ingênua, presente nos discursos de senso comum, vai solidificando 

uma cultura nas nossas escolas que mantém o status quo. 

A formação de professores precisa, então, estar imbricada na tratativa do 

desenvolvimento da profissionalidade, possibilitando melhorias para a 

profissionalização docente. 

Segundo Cunha (2013), a compreensão da dimensão política da educação 

interferiu muito na forma de compreender o papel do professor e, por conseguinte, sua 

formação.  A autora menciona que, no início da década de 1980, no Brasil, teve-se a 

possibilidade de serem estabelecidos novos olhares diante da função docente (p. 614). 

Cita, ainda, a contribuição de Paulo Freire: “[...] o autor ensinou que o professor é um 

ser do mundo e não pode ser pensado fora dessa perspectiva; não é um indivíduo 

isolado, mas, sim, um ser em situação, um ser do trabalho e da transformação [...]” 

(FREIRE, 1992, p. 28, apud CUNHA, 2013, p. 613).  

Considerando o professor como um ser do trabalho e da transformação, 

remetemo-nos às outras vertentes dos cursos de formação levantadas na pesquisa de 

Monfredini, Maximiano e Loft (2013), que abordam a respeito das condições em que 

ocorre a formação inicial de professores no Brasil. Afirmam que “[...] embora essas 

condições não são novas, a relação histórica entre público e privado é fortemente 

determinada pela rentabilidade” (p. 17). Exatamente, pelo fato da maior parte das 

instituições de formação de professores estarem no setor privado, as autoras destacam 

que sob o sistema do capital: 

 

É possível afirmar que a formação inicial observada pode 
resultar em uma mudança da significação do trabalho e da 

profissão docente. Os milhares de futuros professores que 

cursaram (e cursam) as licenciaturas, em sua maioria no ensino 

privado (especialmente faculdades), experimentam situações 
que podem levá-los a uma atuação isolada, simulada e 

descompromissada com o aluno e com a sociedade. 

(MONTREDINI, MAXIMIMIAND, LOFT, 2013, p. 19). 
 

 

Essa significação choca-se com os princípios da educação quanto à formação 

para a cidadania, compreendendo o professor como ser da transformação. Precisamos 

considerar que a faixa etária adolescente do EF II, pode, pelas particularidades do 

desenvolvimento, apresentar dificuldades no desempenho escolar ao lidar com 
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professores “formados” dentro dessa lógica, em que o professor é descompromissado 

com seus alunos.  

É notória a preocupação em busca de melhorias dos cursos de formação docente. 

Neste sentido, Gadotti (1991, p.11) afirma que:  

 

Todos sabemos que a qualificação do professor é estratégica quando 
se fala de educação de qualidade. Contudo, está sendo difícil encontrar 

os parâmetros dessa qualificação. O problema é que, tanto os 

conteúdos quanto a metodologia dos cursos de formação dos 
professores são, geralmente, ultrapassados. Eles são baseados numa 

velha concepção instrucionista da docência. Precisam de profundas 

mudanças. O professor é um profissional da aprendizagem, um 

profissional do sentido, um organizador da aprendizagem e não uma 
máquina reprodutiva instrucionista. 

 

 

Por outro lado, é preciso considerar, também, que as percepções dos docentes 

sobre sua formação e atuação dizem respeito, muitas vezes, às questões de planejamento 

e replanejamento das ações de superação e busca de melhorias na atuação. E, neste 

sentido, é preciso ressignificar as experiências formativas e seus estímulos, 

considerando, segundo Cunha (2013, p.619), que: “[...] os estímulos externos podem ser 

importantes, mas precisam contar com o significado que o professor atribui à 

experiência de formação”. O que pode significar a conscientização de aprofundamento 

na formação docente e na construção da profissionalidade docente, que, aqui, é 

entendida como “[...] a profissão em ação” (CUNHA, 2013, p. 613). 

Consideramos, assim, que a articulação dos sistemas de ensino, das instituições 

de ensino superior (IES), das escolas de educação básica e das políticas públicas é, sem 

dúvida, fundamental neste processo de melhoria da qualidade da formação de 

professores. De acordo com o § 6º da Resolução nº 2, de 01/07/2015 (BRASIL, 2015b), 

que dispõe sobre o projeto de formação, que deve ser elaborado e desenvolvido por 

meio da articulação entre a instituição de educação superior e o sistema de educação 

básica, envolvendo a consolidação de fóruns estaduais e distrital permanentes de apoio à 

formação docente, em regime de colaboração.  

Sabemos, com isso, que quanto mais engajados são esses sujeitos, maior será a 

qualidade do ensino no dia a dia da sala de aula das escolas, especialmente, das 

públicas, onde outras questões são importantes nesse processo de formação do 

professor. 
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Ainda, é importante considerar, aqui, que as Diretrizes Curriculares 

Nacionais/DCN para a formação inicial em nível superior têm alterado a carga horária 

dos cursos de Licenciatura. Apresentamos, a seguir, um comparativo:  

a) de acordo com o Parecer CNE 9/2007 (BRASIL, 2007c, p.134) – tem-se, no 

mínimo, 2.800 horas de efetivo trabalho acadêmico, compreendendo, pelo menos, 300 

horas de estágio supervisionado e, pelo menos, 2.500 horas dedicadas às demais 

atividades formativas;  

b) a Resolução 2/2015 (BRASIL, 2015b) – indica que é preciso desenvolver, no 

mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com 

duração de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo:  I - 400 

(quatrocentas) horas de prática como componente curricular, distribuídas ao longo do 

processo formativo; II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado; 

III - pelo menos, 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades formativas 

estruturadas; e IV- 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de 

aprofundamento em áreas específicas de interesse dos estudantes. 

Embora, haja o tempo de 02 anos para adaptação dos cursos, a Res. 2/2015 

dispõe que os cursos das licenciaturas deverão adequar-se. O que implica o aumento de 

sua duração.  

A Resolução 2/2015 (BRASIL, 2015b), no Capítulo VI, artigo 16, trata da 

formação continuada dos profissionais do magistério. A formação continuada 

compreende dimensões coletivas, organizacionais e profissionais; bem como o repensar 

do processo pedagógico, dos saberes e valores. Envolve, também, atividades de 

extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, programas e ações, para 

além da formação mínima exigida ao exercício do magistério na educação básica, tendo 

como principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de 

aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional docente (grifos 

nossos).  

A formação continuada decorre de uma concepção de desenvolvimento 

profissional dos profissionais do magistério, que leva em conta, conforme a Res. 

2/2015:  

 

I - os sistemas e as redes de ensino, o projeto pedagógico das 

instituições de educação básica, bem como os problemas e os desafios 

da escola e do contexto, onde ela está inserida;  
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II - a necessidade de acompanhar a inovação e o desenvolvimento 

associados ao conhecimento, à ciência e à tecnologia;  
III - o respeito ao protagonismo do professor e a um espaço tempo, 

que lhe permita refletir criticamente e aperfeiçoar sua prática;  

IV - o diálogo e a parceria com atores e instituições competentes, 
capazes de contribuir para alavancar novos patamares de qualidade ao 

complexo trabalho de gestão da sala de aula e da instituição educativa. 

 

O Plano Municipal de Educação do Município de Santos (SANTOS, PME, 

2015) tem como metas: 1) estabelecer, num prazo de 5 anos, mecanismos de 

aperfeiçoamento da prática docente e de gestão escolar, que priorizem o processo de 

aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental e, em especial, dos anos/séries finais; 

2) priorizar o processo de aprendizagem, que requer a formação continuada a fim de 

oportunizar aos profissionais da educação uma atualização, uma reflexão sobre sua 

prática, além de estudos de aperfeiçoamento e trocas de experiências (grifos nossos) 

(BRASIL, 2015). 

 A aquisição de conhecimentos pelo professor está muito ligada à sua prática 

profissional. Por isso, explicita Imbernón (2016, p.16): “[...] é tão importante 

desenvolver uma formação na instituição educativa, uma formação no interior da escola. 

Como a prática educativa é pessoal e contextual, precisa de uma formação que parta de 

suas situações problemáticas”. 

Sabemos, na prática da formação em serviço para os professores do EF II, que 

outras situações precisam ser consideradas: a organização da carga horária e jornada de 

trabalho dos professores, unindo o acúmulo legal do exercício da docência em outras 

escolas; a própria estruturação da escola na ausência do professor em formação; o 

preparo das reuniões pedagógicas de aperfeiçoamento profissional, levando-se em conta 

os diagnósticos das situações do cotidiano escolar, bem como o interesse dos docentes 

na participação das referidas reuniões pedagógicas semanais na escola. 

Outra dimensão, que levamos em conta, é a elaboração do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da Escola. Dentre as questões, consideramos importante refletir 

sobre: como é construído o PPP? Há participação dos docentes do EF II em sua 

elaboração, execução, avaliação e continuidade de seu desenvolvimento?  

Pretendemos tratar, a seguir, de algumas reflexões sobre o contexto escolar 

como locus de desenvolvimento e exercício da docência, considerando as possibilidades 

do PPP e da troca de experiências, formação continuada e ação reflexiva sobre a prática 

como pontos fundamentais para a profissionalização docente. 
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1.3 Reflexões sobre a formação e atuação docente no contexto escolar e o 

Projeto Político Pedagógico 

Outro saber fundamental à experiência educativa é o que diz respeito à 

sua natureza. Como professor preciso me mover com clareza na minha 

prática. Preciso conhecer as diferentes dimensões que caracterizam a 

essência da prática, o que me pode tornar mais seguro no meu próprio 
desempenho. (FREIRE, 2007, p.68) 

 

Estamos tecendo ao longo deste texto, sob o ponto de vista legal, o contexto da 

educação básica e da formação dos professores frente às mudanças na educação 

brasileira com impacto muito significativo quanto ao acesso à educação, sobretudo, no 

ensino fundamental.  

As políticas para formação de professores, previstas nos dispositivos legais, 

passaram e passam, também, por mudanças, ao longo das últimas décadas, e todas essas 

mudanças reverberam na escola como espaço de educação, de ensino e aprendizagem, 

de trabalho docente, numa lógica, não mais restrita, mas de direito de todos. 

Com as transformações na sociedade, a escola passa a enfrentar situações muito 

mais complexas. E conhecer as diferentes dimensões, como afirma Freire (2007), pode 

trazer segurança no desempenho e enfrentamento dessas situações, propiciando 

experiências de formação e uma atuação mais consciente e dialógica. 

As perspectivas técnico-racional, interpretativo-cultural e político-social, citadas 

por Abdalla (2006), permitem aos professores em relação à escola “[...] decodificar o 

tipo de cultura organizacional que ela desenvolve, denunciar as condições de trabalho e 

explicitar as experiências das práticas para poder mudá-las (p. 56).  

Embora saibamos que a escola não é neutra, mesmo que “não declarada 

abertamente”, o desenho de sua cultura organizacional evidencia-se de alguma forma. 

No entanto, a definição da cultura também pode gerar tensões e desafios com 

(im)possibilidades de mudanças da prática. 

 Dentro deste escopo, podemos destacar que a cultura organizacional da escola  é 

determinante no processo de produção docente. Segundo Abdalla (2006), “[...] é 

possível estabelecer alguns indicadores de que a Escola é o contexto da produção 

docente, apesar dos problemas que o professor enfrenta, ou melhor, por conta deste 

mesmos problemas e da vontade de superá-los” (p. 59). Entre eles, a autora cita: a 

gestão escolar; o projeto político pedagógico (ou melhor, a falta dele), entre outros. 
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Se tomarmos o projeto político pedagógico (PPP), Veiga (2013, p.132) afirma 

que ele: “[...] exige profunda reflexão sobre as finalidades da escola, assim como a 

explicitação de seu papel social e a clara definição de caminhos, formas operacionais e 

ações a serem empreendidas por todos os envolvidos com o processo educativo” (p. 9). 

Neste sentido, compromisso político e pedagógico é de todos, coletivamente e 

individualmente, porque as diferenças, o conhecimento científico ou da comunidade 

escolar são constitutivos do projeto. 

Prevista na LDB 9394/1996 (BRASIL, 1996), no inciso I, do artigo 12, a 

proposta pedagógica é de incumbência da Escola com a participação de todos os 

profissionais que atuam nela. Sabemos que há uma relativa autonomia, mas a 

elaboração do PPP é determinante à identidade da escola, pois “[...] explicita os 

fundamentos téoricos-metodológicos, os objetivos, o tipo de organização e as formas de 

implementação e avaliação da escola” (VEIGA, 2013, p. 132). 

Segundo Veiga (2012, p. 56), o PPP se configura em quatro pressupostos:  “[...] 

unicidade da teoria e da prática; ação consciente e organizada da escola; participação 

efetiva da comunidade escolar; e reflexão coletiva para a construção do projeto político 

pedagógico. Devemos, como a autora destaca, ter claro “[...] o que se quer fazer e por 

que vamos fazê-lo”  (p.56).  

Considerando os pressupostos, citados por Veiga (2012),  acreditamos que o PPP 

“[...] não se constitui na simples produção de um documento, mas na consolidação de 

um processo de ação-reflexão-ação” (p.56), que faz emergir novos conhecimentos. E, 

também, consideramos as estratégias de ação que poderão ser levadas em conta, 

conforme Abdalla (2012, p. 167-169), quando se quer apostar no PPP. Dentre elas, 

citamos: a) análise contextual da escola como prática social – em que é preciso “[...]  

conhecer e discutir as necessidades da escola e de seus sujeitos (relações e interações), 

contextualizando-a como prática social” (p. 167); b) cultura da participação e do 

pertencimento –  “[...] motivando a abertura a questionamentos, a curiosidade por 

aprender sempre, a coragem em assumir risos e acreditar que a mundança é possível” (p. 

168); c) a construção da identidade profissional – quando há “[...] incentivo para que 

haja discussões, argumentações em torno de determinadas temáticas, novos modos de 

pensar coletivamente”, acreditando, assim, “[...] nas possibilidades emancipatórias, que 

movem e reconstroem os indivíduos” (p. 168); e d) disposição para mudanças – de 
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modo que haja “[...] uma melhor apreensão das situações-problema da escola e para a 

formação permanente daqueles que lá são seus atores/agentes” (p. 169).  

Para que seja viável o desenvolvimento dessa construção, dessa ação-reflexão-

ação, o trabalho dos gestores, dos pedagogos escolares é muito importante, pois uma 

das atribuições do coordendor pedagógico, conforme Libâneo (2004, apud PINTO, 

2011, p.154), é: “[...] coordenar e gerir a elaboração de diagnósticos, estudos e 

discussões para a elaboração do projeto pedagógico-curricular e de outros planos e 

projetos da escola”.  

A Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) é, também, um importante e 

fundamental espaço para o desenvolvimento dessas ações, que podemos chamar de 

ações pedagógicas formativas, pois, criam possibilidades para uma reflexão sobre a 

prática. Embora, como citado anteriormente, será necessário garantir esse espaço de 

tempo, otimizando-o e estimulando a participação dos professores. 

Para a formação de professores, Nóvoa (1991, p.18) ainda afirma que: “[...] o 

desafio consiste em conceber a escola como um ambiente educativo, onde trabalhar e 

formar não sejam actividades distintas”. E a formação tem que ser vista como um 

processo permanente e integrado às ações do dia a dia na escola. 

Na escola, contexto de formação e de profissionalização docente, conforme 

Abdalla (2006), o desenvolvimento do trabalho de formação por parte dos gestores, 

pedagogos, pode não ser tão simples, porque há as questões de poder e outras, que 

podem fomentar limitações e conflitos por parte dos envolvidos nas situações 

vivenciadas na escola. Canário (2005) contribui para a compreensão de que: 

Os profissionais da educação, nomeadamente, os professores, 

orientam-se, na sua acção, por um conjunto de ideias articuladas que 

formam um sistema ideológico que funcionando como uma grelha de 
leitura da realidade, lhes permite estabelecer equilíbrio e coerência 

entre os seus recursos cognitivos e os seus comportamentos. Desta 

visão ideológica são componentes importantes o determinismo e o 

naturalismo. (CANÁRIO, 2005, p. 47) 

 

Nas palavras de Canário (2005, p.47): “[...] o determinado caracteriza-se pela 

tendência para, de forma dominante, explicar os fenômenos educativos a partir de 

fatores anteriores às situações em que estes se produzem”. Por exemplo, os discursos 

sobre as causas do insucesso escolar ou o discurso recorrente sobre a penúria de 

recursos, tendendo para autolimitar suas ações. E, por outro lado, o naturalismo “[...] 

exprime-se no facto de se conferir à realidade educacional um caráter absoluto, 
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independente dos momentos históricos e dos contextos sociais” (CANÁRIO, 2005, p. 

47).   

Um exemplo típico deste processo de naturalização é o modo como é visto e 

apropriado o espaço escolar. A forma de descrever o espaço escolar como espaço físico 

e estrutural, naturalizando-o, oculta o seu caráter social. 

As ideias articuladas ou o sistema ideológico marcados pelo naturalismo ou 

determinismo, quando consideradas num diagnóstico pelos gestores, pode significar um 

passo inicial em direção à consciência crítica no tratamento dos problemas da escola.  

Nesta direção, comenta Nóvoa (1991, p. 19), “[...] os professores têm que ser 

protagonistas activos nas diversas fases dos processos de formação: na concepção e no 

acompanhamento, na regulação e na avaliação”. O autor afirma, ainda, que:  

 
[...] os gestores precisam estar empenhados em desenvolver as ações 

pedagógicas formativas com os profissionais da educação e, aqui, 

destacamos os próprios professores, que ao deliniarem no PPP tais 
ações, como planos de trabalho, considerando também a execução e 

avaliação para reformulações de suas ações a formação continuada. 

(NÓVOA, 1991, p. 19) 

 

Tendo em vista todas essas questões, consideramos que pensar o PPP, é pensar 

na Escola em sua função social. E, dessa forma, são reflexões necessárias participar, 

coletivamente, de situações educativas e formativas a favor da emancipação do ser 

humano e do desenvolvimento de um conhecimento crítico e libertador, que 

consideramos importantes ao tratar da formação e atuação docente no contexto escolar. 

E, para tratar de alguns pressupostos do PPP, trazemos o pensamento de Paulo 

Freire, que, conforme as palavras de Saul e Saul (2013, p.103), contribui para que 

tenhamos um novo entendimento do significado do PPP. Os autores enfatizam que:  

 
[...] na tessitura  de uma nova compreensão do PPP, como crivo de 

análise/avaliação e roteiro de ação,  justifica-se por apresentar uma 

opção de educação a favor da emancipação do ser humano e de uma 

escola na qual se trabalhe tendo em vista a construção de um 
conhecimento crítico-libertador. 

 

 

E, ainda, de acordo com Saul e Saul (2013, p.111), é necessário refletir que: 

 

[...] um PPP que registre a proposta de um currículo crítico isto é, um 

currículo comprometido com a superação das realidades opressivas, 
voltado para o desenvolvimento da autonomia dos seres humanos, 
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pode também significar uma forma de resistência aos currículos 

hegemônicos que se caracterizam como elitistas e bancários. 

 

 

Embora, no município de Santos haja um Plano de Curso, no qual se baseiam os 

planos de trabalho dos professores, a partir de um PPP reformulado no coletivo, esses 

Planos,em geral, consideram o compromisso com a superação das realidades opressivas. 

Diante disso, os professores teriam condições, assim, de refletirem sobre suas opções 

em relação ao que pretendem desenvolver: seu trabalho quanto às práticas educativas, 

os processos de avaliação e o desenvolvimento de estratégias frente ao compromisso 

com os alunos e com a educação.  

Concordamos com Freire (2007), que não há prática educativa neutra cabendo, 

portanto, indagar: Para que formar professores? Como formar professores? A favor de 

quem formar professores?    

Sabemos que, na docência, a formação é permanente. Segundo Paulo Freire 

(1993a, apud SAUL, 2013, p.116),  a formação permanente, a que ele se refere, na 

busca de respostas a essas questões,  “[...] se fundam aí na compreensão de que o ser 

humano é um ser inconcluso e tem sempre a perspectiva de ‘ser mais’”. E é, nessa 

compreensão, que “[...] a educação permanente faz sentido” (FREIRE, 1993a, apud 

SAUL; SAUL, 2013, p. 116).  

Partindo do pressuposto da inconclusão, conforme Freire (2007, p.50), quando 

nos revela que “[...] na verdade, o inacabamento ou a inconclusão é próprio da 

experiência vital” (p. 50); pois, “[...] onde há vida, há inacabamento” (p. 50), 

revisitaremos alguns de seus conceitos para repensarmos a formação de professores, 

considerando, assim, suas importantes contribuições para o desenvolvimento da 

educação no Brasil e, particularmente, para a formação de professores. 

Tratar de alguns dos conceitos em Paulo Freire (2007, 2010, 2011, 2014) traz 

uma compreensão de que pensar a escola, como um contexto de formação e atuação 

docente, assim como refletir sobre o PPP, como matriz educacional, é uma opção capaz 

de desenvolver a emancipação, compreendendo-a como um processo. 

Nesta direção de compreender o PPP como matriz educacional da formação do 

professor, Saul (2012) e Saul e Saul (2013) baseiam-se nos conceitos de Paulo Freire, 

utilizando a prática de construção de “tramas conceituais”. E, neste sentido, Saul (2012, 

p. 108) afirma que: 
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A elaboração de tramas conceituais freirianas para o desenvolvimento 

de pesquisas, ou em contextos de ensino-aprendizagem, requer do 
pesquisador/educador a construção de representações que incluem 

conceitos que se unem, uns aos outros, a partir de um conceito 

central” (SAUL, 2012, p.108).  

 

A “trama conceitual” a respeito dos conceitos freireanos intenciona, então, 

destacar que não há algo pronto, mas faz parte da essência da educação considerar os 

princípios, que a sustentam, para que estes possam estar na essência das ações, que vão 

sendo desenvolvidas. Princípios de liberdade, de democracia e de emancipação, quando 

se pensa em um projeto.  

E no âmbito dessa “trama conceitual”, é preciso destacar, ainda, que a 

elaboração do PPP pressupõe, assim, a participação, o diálogo, a dialogicidade, a 

interação e o pertencimento. No diálogo - uma ação que se liga à reflexão de uma 

prática -, originam os princípios que regem essa relação dialogal, em seus aspectos 

éticos-políticos, epistemológicos, didáticos e pedagógicos, que são construídos com 

base no que se pretende alcançar, com quem e para quem. 

 A ação-reflexão compõe, assim, um processo formativo de conscientização. E, 

nesta perspectiva, consideramos que o desenvolvimento da conscientização está 

fortemente ligado à prática reflexiva, que é dialógica. Da consciência ingênua à 

consciência crítica, compreendemos haver um processo contínuo de um indivíduo 

inserido num coletivo. 

As reflexões sobre a formação e a atuação docente, no contexto escolar e no 

âmbito do PPP, trouxeram-nos algumas considerações sobre a questão do contexto 

escolar, da formação docente e do próprio PPP. Alguns resultados, nos dados da 

pesquisa, apontaram para essas questões, que são complexas e, para elas, não existem 

receitas prontas para serem aplicadas. 

E, em todo o percurso histórico da educação, podemos perceber a temporalidade, 

a historicidade e a condicionalidade das lógicas e a organização que a orientam. Há 

muito pouco tempo, por exemplo, a comunicação ou mesmo estar num lugar do outro 

lado do mundo era algo difícil e muito demorado. Entretanto, na atualidade, as barreiras 

da comunicação, de tempo e espaço não são mais obstáculos; esses são cada vez mais 

superáveis. 

As mudanças são profundas e sem limites quanto às possibilidades. Percebemos, 

assim, que nas reflexões sobre a formação e atuação docente, no contexto escolar, 
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deparamo-nos com condicionantes presentes na cultura escolar, que, de alguma forma, 

podem engessar, pelas densas influências históricas, um desenvolvimento na direção de 

uma educação cidadã e crítica. Como diria Saul (2012, p. 52): “(...) Há aspectos da 

matriz do pensamento de Paulo Freire que têm, como crivo crítico, a superação de 

formas hegemônicas de agir e pensar; e, em oposição, propõem, com radicalidade, uma 

educação eticamente comprometida com a educação libertadora e a humanização dos 

sujeitos”. 

Nesta direção, no próximo Capítulo, revisitaremos alguns conceitos de Paulo 

Freire (1996, 2007, 2010, 2011, 2014), que formam, como foi mencionado, uma “trama 

conceitual”, cujo esboço se visualiza a seguir: 

 

Figura 1 – Conceitos em Paulo Freire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Projeto Político Pedagógico implica participação, que suscita a dialogicidade, 

considerando o âmbito educacional organizacional, como a secretaria de educação e os 

envolvidos em todo esse processo no espaço escolar e fora dele. É, a partir da ação-

reflexão que se possibilita a (re) construção do projeto e que se tem consciência de que 
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Fonte: elaborado pela autora a partir de conceitos de Freire (1996. 2007. 2010, 

2011, 2014). 
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há grande demanda de um esforço para melhoria da educação. Os aspectos 

epistemológicos, didático-pedagógicos e éticos do PPP vão sendo interiorizados, à 

medida que essa conscientização crítica constrói os relacionamentos e é movida por 

princípios de uma comunidade, de uma nação.  

Propomos, então, a seguir, revisitar alguns conceitos em Paulo Freire (1996, 

2007, 2010, 2011, 2014), para repensar a formação e, consequentemente, a atuação dos 

professores do EF II. 

 



62 
 

 CAPÍTULO II 

 

 

REVISITANDO ALGUNS CONCEITOS EM PAULO FREIRE  

PARA REPENSAR A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO EF II 

 

Neste ano que está sendo preparado o lançamento desta obra, 
Paulo Freire tem sido atacado em manisfestações de rua que 

sustentavam uma faixa pedindo sua exclusão das nossas 

escolas. Talvez, a existência dessas faixas revele justamente o 
contrário; a ausência de Paulo Freire nas nossas escolas. 

(GADOTTI, 2016, p. 25, p.137) 

 

Como citado por Gadotti (2016), na epígrafe acima, as controvésias sobre Paulo 

Freire, intensas nas décadas de 60 e 70, chegando até a década de 80, quando pôde 

retornar ao nosso Brasil, ainda perduram. Algumas vezes, pensamos que o 

reconhecimento desse intelectual se dá por influência de sua notoriedade fora de nosso 

país, quando desenvolveu e escreveu seu projeto político pedagógico, que, a nosso ver, 

ainda não alcançou a nossa educação.  

As questões políticas, que cercam as ideias de Paulo Freire (2007, 2010, 2014, 

2016), podem significar, dentro da organização política brasileira, a defesa de uma 

bandeira, ideologia ou partido. Porém, ao revisitar seus conceitos, concluímos que, de 

fato, em suas ideias, não há neutralidade ou manutenção do status quo, mas muito 

fortemente, “um” lado, “o” lado da humanização, não do opressor ou do oprimido ou 

nem mesmo do oprimido que pode se tornar opressor. A teoria freireana evoca o sujeito 

histórico, conscientemente crítico, portanto dialógico e contribui significativamente para 

uma pedagogia da autonomia dos saberes necessários para uma prática educativa de 

qualidade social. Em suas palavras, esses saberes necessários “são saberes demandados 

pela prática educativa em si mesma, qualquer que seja a opção política do educador ou 

educadora” (FREIRE, 2007, p. 21).  

 Com efeito, em uma organização cultural, histórica (antepassada e 

contemporanêa), as reflexões de Paulo Freire (2007, 2010, 2014, 2016), 

intencionalmente, denunciam uma postura revolucionária numa argumentação baseada 

na humanização, por nos depararmos com um mundo desumanizado. E o autor destaca, 
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ainda, que essa desumanização incorpora interesses opressores nas ações antidialógicas 

a partir de uma análise da realidade na qual estamos inseridos. 

 Assim, com base em uma educação epistemologicamente libertadora, em que 

não há um roteiro de ações, Paulo Freire (2007, 2010, 2014, 2016) nos ensina sobre os 

saberes necessários às práticas educativas. Saberes esses, que podem ser desenvolvidos 

num engajamento histórico do homem, construído e reconstruído frente às situações e 

na tomada de posições político-pedagógicas, no sentido de formar o homem crítico. 

 Na perspectiva, então, de recuperar um pouco de seus ensinamentos, o  objetivo 

deste Capítulo é tratar de alguns conceitos com base nas reflexões freireanas, 

procurando revisitar uma e, muitas outras vezes, sua teoria, para compreender suas 

ideias, que pressupõem a libertação, a humanização e a educação. Dessa forma, 

pretendemos postular uma reflexão sobre os conceitos de, dialogicidade, ação-reflexão 

e conscientização na teoria de Paulo Freire (2007, 2010, 2014 e 2016), para que 

possamos compreender melhor a formação e a profissionalização dos professores que 

atuam no EF II.  

 

2.1 Do conceito de dialogicidade 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 

tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras 

verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, 
humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 

pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 

pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. (FREIRE, 2014, p.108) 

 

Um dos conceitos em torno do projeto pedagógico crítico de uma educação 

humanista é o da dialogicidade, ou seja, do diálogo, tal como foi tratado, por exemplo, 

pela Pedagogica do Oprimido (FREIRE, 2014), em que Freire elabora uma 

fundamentação teórica a respeito. 

Na epígrafe acima, Freire (2014), na perspectiva do homem sujeito, apresenta o 

diálogo como especificidade da capacidade humana. A “pronúncia”, as “palavras 

verdadeiras” provocam transformações no mundo. Portanto, a existência humana não 

pode ser silenciosa, mas também precisa ter um compromisso com a verdade, 

provocando a problematização do mundo. E isso significa novas pronúncias numa 

relação dialógica e contínua. 
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Sentimo-nos tocados ao nos depararmos com os fundamentos do diálogo, 

abordados por Freire (2014, p. 110), quando enfatiza que: “Não é possível a pronúncia 

do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor que a infunda”. Segundo 

este autor, o amor é fundamento do diálogo, mas também é o próprio diálogo.  

Essa questão do amor tem apresentado tantas distorções na docência, porque 

confunde-se com a docência como missão. No entanto, acreditamos que, no ofício 

docente, nas questões em torno da profissionalização e profissionalidade, o amor é 

essencial na prática educativa dialógica, pois, segundo Freire (2014, p. 111): “O amor é 

um compromisso com os homens” (p. 111); pois “[....] somente com a supressão da 

situação opressora é possível restaurar o amor que nela estava proibido” (p. 111); “[....] 

se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não me é possível o 

diálogo” (p. 111). 

A humildade também, segundo Freire (2014), é um outro fundamento do 

diálogo. Ao contrário deste, a arrogância descontrói as possibilidades de diálogo. Neste 

sentido, o “[...] encontro dos homens para a tarefa comum de saber agir, se rompe, se 

seus polos (ou um deles) perdem a humildade” (FREIRE, 2014, p. 111). A 

dialogicidade seria, então, um encontro do eu e tu. 

Por outro lado, a autossufuciência, também, rompe com a possibilidade do 

diálogo, pois impossibilita o encontro dos homens pela transformação do mundo, 

porque “neste lugar de encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: há 

homens que, em comunhão, buscam saber mais”  (FREIRE, 2014, p. 112). 

É necessário ao diálogo, segundo o autor (FREIRE, 2014), uma intensa fé nos 

homens, ou seja, “[...] fé no seu poder de fazer e de refazer. De criar e recriar. Fé na sua 

vocação de ser mais, que não é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos homens”. E, 

nesta direção, o diálogo pressupõe a fé, pois o homem dialógico tem fé nos homens 

antes de encontrar-se frente a frente com eles” (p. 112). 

O amor, a humildade e a fé nos homens fundamentam, então, a relação 

dialógica, horizontal, e, por isso, constroem a confiança, que é a consequência óbvia. É 

importante citar, aqui, suas palavras, destacando que: “[...] um falso amor, uma falsa 

humildade, uma debilitada fé nos homens não podem gerar confiança”; pois, esta “[...] 

implica  o testemunho que um sujeito dá aos outros de suas reais e concretas intenções” 

(FREIRE, 2014, p. 113). Ainda, nesta perspectiva, de retomar a importância da 
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dialogicidade em sua teoria, Freire (2014, p. 114) enfatiza que o diálogo cruza-se com a 

noção de esperança: 

 

Se o diálogo é o encontro dos homens para ser mais, não pode fazer-se 
na desesperança. Se os sujeitos do diálogo nada esperam do seu 

quefazer, já não pode haver diálogo. O seu encontro é vazio e estéril. 

É burocrático e fastidioso. Não é, porém, a esperança um cruzar de 

braços e esperar. Movo-me na esperança enquanto luto e, se luto com 
esperança, espero. 

 

Revisitando o conceito de dialogicidade, observamos, ao refletir sobre a 

Educação, como ciência humana frente ao fazer das práticas educativas, que não 

podemos negar os aspectos assinalados por Freire - o amor, a humildade e a fé -, assim 

como a confiança, que se tornam fundamentos do diálogo, e que são essenciais como 

possibilidades de transformação da prática educativa.  

No entanto, a permanência e a conclusão da educação básica ainda é um desafio 

para as políticas públicas de investimentos quanto à formação inicial docente, à 

formação continuada, às adequações curriculares, aos estudos e ao combate à evasão e 

distorção idade-ano e em relação à valorização dos profissionais da educação. 

Vislumbramos, dessa forma, a necessidade de diálogo entre os profissionais da 

educação e a sociedade, observando como base os fundamentos da dialogicidade. 

Entendemos, junto com Freire (2014), que, na ação dialógica, há uma 

característica que é a co-laboração, que se dá entre sujeitos, ainda que tenham níveis de 

responsabilidades diferentes, porque essa relação se dá por meio da comunicação, que 

tem, por base, um pensar verdadeiro, um pensar crítico, ou seja: “Pensar que, não 

aceitando a dicotomia mundo-homens, reconhece entre eles uma inquebrantável 

solidariedade” (FREIRE, 2014, p.114). 

É necessário, então, refletir sobre a conscientização de que, nas ações educativas 

da prática docente, o pensar certo envolve profundidade e não superficialidade da 

realidade, pois este: 

 

[...] é um pensar que percebe a realidade como processo, que a capta 

em constante devenir e não como algo estático. Não se dicotomiza a si 

mesmo na ação. Banha-se permanentemente de temporalidade cujos 
riscos não teme. Opõe-se ao pensar ingênuo, que vê o tempo histérico 

como um peso, como uma estratificação das aquisições e experiências 

do passado, de que resulta dever ser o presente normalizado e bem-
comportado.  (FREIRE, 2014, p. 114) 
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Como é importante perceber a realidade como temporal, como passível de 

mudanças, de interferências. A sala de aula não é estática, a educação não é estática, a 

vida não é estática. O pensar ingênuo leva à acomodação e a normaliza; o que 

impossibilita a ação dialógica, que implica o pensar crítico e, traz em si, a capacidade de 

gerá-lo. 

Para Freire (2014), o diálogo inicia-se na escolha do conteúdo programático, em 

sua problematização, em que o educador e o educando apreendem a realidade de uma 

forma organizada e sistematizada. No cotidiano escolar, a questão do conteúdo 

programático perpassa o “elaborado” plano de curso. E os docentes, muitas vezes, 

questionam sobre a autonomia de sua ação.  

Entendemos, ainda, que os objetivos e metas são fundamentais; portanto, a 

questão da escolha do conteúdo programático não se dá fora do diálogo, e é motivado 

pela conscientização dos profissionais da educação. 

Freire (2014) explica sobre a aderência conquistada e a adesão verdadeira. 

Enquanto a primeira não é considerada adesão, porque se trata de uma aderência ao 

conquistador por meio de sua ação sobre o conquistado; a adesão verdadeira é uma 

consequência da conscientização mediatizada pelo diálogo. Neste sentido a adesão 

verdadeira “é a coincidência livre de opções” (FREIRE, 2014, p. 228).  

Na teoria antidialógica, as massas são objetos. Na teoria dialógica, são sujeitos, 

que problematizam a realidade; ou seja, que exercem uma análise crítica sobre a 

realidade-problema. Na adesão verdadeira, há confiança que é resultante do encontro de 

homens sujeitos que atuam para a transformação do mundo. Como o próprio Freire 

(2014, p. 120) revela: 

 

Temos de estar convencidos de que a visão do mundo do povo, que se 

manisfesta nas várias formas de sua ação, reflete a sua situação no 

mundo, em que se constitui. A ação educativa e política não pode 
prescindir do conhecimento crítico dessa situação, sob pena de se 

fazer bancária ou de pregar no deserto.  

 

Frente a estas questões, Freire (2014) ainda denuncia que educadores e políticos 

não se compreendem, pois não há sintonia de seus discursos com a situação concreta 

dos homens. São discursos alienados e alienantes. Não existe um pensar, nem uma 

realidade a que se encontrem situados. E, com isso, Freire (2014, p. 121) enfatiza que: 
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“É na realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos, educadores e povo 

que iremos buscar o conteúdo programático e nesta busca inaugura-se o diálogo da 

educação como prática de liberdade”. E, ainda, para este autor, “[...] é o momento em 

que se realiza a investigação do que chamamos de universo temático do povo ou o 

conjunto de seus temas geradores” (p. 121). Com isso, é preciso investigar o 

pensamento dos homens, os níveis de sua percepção da realidade, a sua visão de mundo. 

Nesta perspectiva, a superação das situações-limite, conforme Freire (2014, p. 

229), ao revelar “[...] a resposta aos desafios da realidade problematizada é já a ação dos 

sujeitos dialógicos sobre ela para transformá-la”. Neste caso, não pode haver 

acomodação, um pensar ingênuo; ao contrário, é preciso que haja co-laboração: uma 

luta para a libertação. E o problema central, aqui, é que nenhuma das categorias de ação, 

que se desenvolvem no âmbido da dialogicidade, pode se dar fora da práxis (FREIRE, 

2014, p.112). 

Apresentaremos, a seguir, o conceito de práxis, ou seja, de ação-reflexão, 

trazendo uma discussão a partir da conscientização na relação dialógica. 

 

2.2 Do conceito de ação-reflexão 

Na verdade, essa orientação do mundo só pode ser realmente 

compreendida na unidade dialética entre subjetividade e objetividade.  

Assim entendida, a orientação no mundo põe a questão das finalidades 
da ação ao nível da percepção crítica da realidade. (FREIRE, 2010, p. 

51)  

 

A ação-reflexão une duas palavras numa unidade dialética que se dá na práxis, 

um saber reflexivo da ação. Freire (2007, p.34), na Pedagogia da Autonomia, aborda 

que “a reflexão crítica sobre a prática na formação de professores é fundamental” (p. 

39). 

Nos conceitos de dialogicidade, ação-reflexão e conscientização percebemos 

uma interrelação que os fundamenta, constatando de que o desenvolvimento desses 

conceitos não se dá fora da práxis, é considerada como uma síntese entre teoria-palavra-

ação. Segundo Rossato (2016, p.118-138), essa síntese revela que: “[...] a palavra 

enquanto compreensão exige transformação e torna-se indissociável da necessidade de 

atuação”. Torna-se, pois “palavração”, segundo o neologismo de Paulo Freire (2007).  
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Assim, a partir do momento em que alguém compreende e toma a consciência 

do seu papel no mundo, sua transformação se torna inevitável e gera uma ação para 

atingir tal fim. 

Na ação-reflexão há uma constante coerência daquilo que pensamos, falamos e 

fazemos, com conscientização de que há temporalidade na historicidade do homem e de 

que, também, há o diálogo, a partir do qual tomamos consciência de nossa práxis. 

A prática educativa “espontânea”, indiscutivelmente, segundo Freire (2007), 

produz um saber ingênuo, um saber de experiência, em que falta “[...] a rigorosidade 

metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito” (p.117).  

Além disso, a prática educativa precisa se fundar no “pensar certo”, ou seja,  em 

um “movimento  dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (FREIRE, 

2007, p. 38). Afirmamos, com base em Freire (2007, p. 38), o como desse saber fazer “ 

[...] põe a questão das finalidades da ação ao nível da reflexão crítica da realidade”.  

Nessa esteira voltamos à questão da educação nas escolas a respeito da formação 

e atuação docente para a educação de qualidade frente à ação-reflexão, considerando as 

dimensões que este conceito envolve na práxis. 

O pensar ingênuo e o pensar certo apresentam a mesma matriz: a curiosidade. 

Como Freire (2012, p. 39) acentua: “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”. Há necessidade, então, de um ”distanciamento” 

epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise; o que, ao mesmo tempo, deve 

dela “aproximá-lo” ao máximo”, em uma ação de “admirar”, como ato de dirigir o olhar 

para o objeto. E esta é uma capacidade do homem de construir o seu conhecimento a 

partir da prática da superação da ingenuidade pela rigorosidade. Nesta perspectiva 

seguem suas palavras: “Quanto mais me assumo como estou sendo e percebo as razões 

de ser de porque estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-me, 

no caso, do estado de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica” 

(FREIRE, 2012, p. 39).  

Perpassa, em todos os conceitos da obra de Paulo Freire, uma visão de mundo 

pela libertação e posição humanizadora. Entendemos que, como seres inacabados, 

precisamos da ação-reflexão para irmos nos construindo como educadores, como 

pessoas, como homens. E constatamos que há muitos professores, educadores, críticos, 
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que fazem de sua prática educativa uma ação-reflexão. A este respeito, Freire (2014) 

nos diz: 

 

Lembro-me de exemplos assim. Gente que “se forma” na prática de 

sua opção, e essa “formação” traz uma certa competência e essa 

competência alimenta a valentia (ou é coragem?) de seguir teimando. 
Eu me lembro de depoimentos de pessoas assim “opcionadas”, são 

profissionais que propõem a satisfação do trabalho crítico; são pessoas 

que semeiam novas direções e semeiam um certo contentamento com 
esse trabalho de mais qualidade no trato pedagógico com as crianças, 

com os temas e programas (p. 71). 

 

 A formação na prática é fundamental para a profissionalização docente, pois é 

nessa prática que as experiências reais vão trazendo possibilidades formativas e a 

consciência crítica. 

 

2.3 Do conceito de conscientização 

 

A conscientização é um tomar posse, uma ruptura da realidade. 

(FREIRE, 2016, p. 6) 

 

Paulo Freire traz, como conceito central de suas ideias sobre a educação, a noção 

de conscientização. Entretanto, ele explica que se costuma “[...] pensar que sou  o autor 

deste estranho vocábulo, “conscientização” (FREIRE, 2016, p. 55), afirmando que o 

mesmo foi criado, na realidade, por uma equipe de professores do Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros, aproximadamente, em 1964, entre eles: o filósofo Álvaro Pinto e o 

professor Guerreiro2. 

No entanto, nas palavras de Freire (2016, p.551): “quando ouvi pela primeira vez 

o termo conscientização, percebi imediatamente a profundidade de seu significado, pois 

estava absolutamente convencido de que a educação, como prática de liberdade, é um 

ato de conhecimento, uma abordagem crítica da realidade”. Ou seja, o autor, com suas 

palavras, destaca, então, que a conscientização é um elemento estrutural em suas teorias 

do processo de desenvolvimento humano, especialmente, em relação à sua visão de 

mundo e à maneira de ser e estar no mundo como ser histórico. 

                                                             
2 Sobre Álvaro Pinto – Paulo Freire o chamava de “Mestre brasileiro”, possuía formação superior plural, 

sendo filósofo, tradutor, professor, pesquisador e tendo, também, atuado em educação, medicina, 

matemática, demografia e física. Alberto Guerreiro Ramos foi sociólogo e político brasileiro. Atuou como 

diretor do Departamento de Sociologia do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (FREIRE, 2016). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Superior_de_Estudos_Brasileiros
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Mas como apreender o conceito de conscientização, tendo como objeto de 

análise as percepções de professores do EF II sobre sua formação e atuação?  

Consideramos, primeiro, que apreender o conceito de conscientização, em Freire 

(2016), é de fundamental importância, especialmente, por tratarmos dessa importante 

etapa da educação básica, e, mais ainda, por entender que o processo de formação seria 

uma forma, também, de “tomar posse” e de fazer a “ruptura da realidade”, conforme 

acentua o autor na epígrafe anterior. O que seria, aqui, compreender que as situações 

reais podem ser desveladas, abrindo-se um caminho para nova visão e novas ações. 

No contexto sociopolítico, ainda marcado pela desigualdade, desumanização e, 

consequentemente, pela opressão, percebemos a importância de uma necessária 

mudança a respeito da ruptura dessa realidade, e “tomar posse” urge como ação a partir 

da conscientização. O que significa uma posição de possibilidades e de negação da 

manutenção do status quo, muitas vezes, ratificado nas escolas brasileiras. 

Para compreender este conceito de conscientização, é preciso entender a 

capacidade do homem em olhar a realidade objetivada; ou seja, perceber que há 

características que são inerentes ao ser humano. Pois, como ser único, o homem é “[...] 

capaz de se distanciar do mundo” (FREIRE, 2016, p. 55), no sentido de ficar longe do 

objeto para poder admirá-lo.  

Porém, pode-se compreender, também, que há um conjunto sequencial de 

esferas para o desenvolvimento dessa capacidade de conscientizar-se sobre a realidade 

vivenciada, porque, como afirma Freire (2016, p. 56), em um primeiro momento: 

 

[...] a realidade não se apresenta aos homens como objeto que a 

consciência crítica deles pode conhecer. Em outros termos, na 

aproximação espontânea do homem em relação ao mundo, a posição 
normal fundamental não é uma posição crítica, mas uma posição 

ingênua. Nesse âmbito da espontaneidade, o homem, ao aproximar-se 

da realidade, faz simplesmente a experiência da realidade na qual se 

encontra, e que ele investiga. 

 

A posição crítica do homem em relação ao mundo não é uma posição normal, 

fundamental ou natural. E isso significa que, em um primeiro momento, ou seja, na 

aproximação espontânea da realidade, não a percebemos como objeto, experienciando a 

realidade na qual se encontra. Entretanto,“essa tomada de consciência não é a 

conscientização - esta constitui o desenvolvimento crítico daquela” (FREIRE, 2016, p. 

56). 
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Há, portanto, uma esfera espontânea de apreensão da realidade e há, também, a 

esfera crítica, sendo que a conscientização seria a passagem de uma para outra, na qual 

a realidade é percebida como objeto cognoscível, que, diante deste, o homem assume 

um posicionamento epistemológico. 

A conscientização não existe, portanto, fora da práxis, pois “não consiste num 

estar diante da realidade” (FREIRE, 2016, p.55); assim como “não tem como base uma 

consciência, de um lado, e um mundo, de outro; aliás ela não busca tal separação” (p. 

56). Como enfatiza Freire (2016, p. 56): “[...] Pelo contrário, está baseada na relação 

consciência-mundo”; assim “a conscientização é um teste da realidade” (p. 55). 

A conscientização se dá, então, num momento determinado, mas como um 

processo, que é contínuo; pois a realidade vai revelando novos perfis e “enquanto 

atitude crítica dos homens na história jamais acabará” (p. 57). No entanto, continua o 

autor: “não atribuímos à conscientização um poder mágico, o que seria mitificá-la. A 

conscientização não é uma varinha de condão para os revolucionários, mas uma 

dimensão fundamental de sua ação reflexiva” (p.151). 

Com efeito, o conceito de conscientização, na teoria de freireana, é fundamental 

para repensarmos a formação e atuação dos docentes do EF II, quando compreendemos, 

junto com Freire (2016, p. 76), que: 

 

A realidade só pode ser modificada se o homem descobrir que pode 
sim, e pode sê-lo por ele. Portanto, é preciso fazer dessa 

conscientização o objetivo fundamental da educação; é preciso, em 

primeiro lugar, provocar uma atitude crítica, de reflexão, que leve à 

ação. 

 

Nesta direção, então, a espontaneidade ingênua apresenta-se como um momento 

do processo, que se situa numa esfera de senso comum. Essa esfera não denota 

debilidade ou fragilidade, mas é inerente ao ser humano. Podemos afirmar, assim, que 

se trata aqui do início desse processo. 

Entretanto, ao objetivar a realidade, há uma continuidade do processo, que 

provoca a sua apreensão e o desenvolvimento da consciência, passando, dessa forma, de 

uma esfera espontânea para a posição crítica  e conscientização. É por meio desse 

processo de critização, que os “[...] sujeitos assumem seu compromisso histórico de 

fazer e refazer o mundo, dentro de possibilidades concretas, fazendo e refazendo 

também a si mesmos” (FREIRE, 2016, p. 88). 
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2.4  Repensando a Formação dos Professores do EF II 

Planejar a prática significa ter uma ideia clara dos objetivos que 

queremos alcançar com ela. Significa ter um conhecimento das 

condições que vamos atuar, dos instrumentos e dos meios de que 

dispomos. Planejar a prática significa também saber com quem 
contamos para executá-la. Planejar significa prever os prazos, os 

diferentes momentos da ação que deve estar sendo avaliada. (FREIRE, 

2011, p. 99) 

 

Repensar a formação dos professores do EF II, a partir das percepções dos 

docentes a respeito de sua formação e atuação, visando ao objetivo de uma educação de 

qualidade, leva-nos a avaliar as práticas educativas sob algumas perspectivas.  

 A dialogicidade, ação-reflexão e conscientização em uma prática participativa e 

de autonomia, que se volte para decisões partilhadas, apresentam-se como conceitos, 

que contribuem para uma avaliação da prática. Pois, segundo as palavras de Freire 

(2011, p. 99): “não há prática sem avaliação”. 

Visar ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho, implica uma ação político-pedagógica que 

não se limita a transformar um analfabeto em leitor ou trabalhar um conteúdo 

desarticulado como objetivo da educação escolar; ou, ainda, apresentar um projeto 

político pedagógico como um mero documento em um cumprimento de alguma 

solicitação. Essas são realidades que, muitas vezes, não são objetivadas e não 

percebidas, embora claramente perceptíveis.  

Podemos destacar, aqui, os aspectos existentes por meio de uma polinomia, 

segundo Freire (2011), que possa sintetizar as seguintes expressões: realidade-existente-

homem-aproximação; espontânea-consciência; crítica-objeto, para uma compreensão da 

complexidade da conscientização, percebendo o que envolve o desenvolvimento desse 

posicionamento crítico. 

A educação, por não ser neutra, pode engendrar atitudes políticas partidárias, e 

nesse contexto sociopolítico, no qual o próprio Freire (2007) vivenciou com suas ideias 

revolucionárias, era preciso tratar a educação como ato político, denunciando a 

opressão, questionando o autoritarismo e desumanização. E a abordagem de que é 

possível, o diálogo com seus fundamentos, o respeito, a co-laboração, com a convicção 

de que o futuro não é inexorável e o presente uma possibilidade. Tudo isso tem a ver 
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com a natureza de mulheres e homens, natureza entendida como social e historicamente 

constituída. 

Também, é preciso registrar que, na escola, os profissionais da educação, que 

são, também, os professores, nossos sujeitos de pesquisa, muitas vezes, assumem uma 

posição ingênua, especialmente, em relação à ausência de ações, à acomodação, ao 

discurso sem uma objetividade. Com essa afirmação, intencionamos tratar da 

necessidade de uma mudança dessa esfera para uma consciência e numa objetivação da 

realidade para uma conscientização. O que implica ação para mudanças necessárias. 

No EF II nos deparamos com muitos fatores, a começar pela formação docente, 

quer inicial ou continuada, que, muitas vezes, foi fragilizada como acentuam os 

professores. E, neste sentido, a necessidade, também, da formação inicial refletir sobre a 

prática docente, a partir de uma prática de valorização do conteúdo, e não só do 

transferir conhecimento, do “depositar” o conhecimento. E, também, na formação 

continuada, há urgência de planejamento adequado a partir da avaliação das 

necessidades dos educadores e educandos, considerando os referenciais teóricos e os 

dispositvos legais. 

Há, ainda, a necessidade de se discutir a organização de horários de aulas das 

disciplinas, que são, muitas vezes, fragmentadas e desarticuladas. Também, é preciso se 

abrir espaços para se colocar em pauta a questão do projeto político pedagógico e dos 

planos de aula coerentes, pois a ausência desses planejamentos agrava, ainda mais, a 

situação da educação; especialmente, do EF II, que tem, como público-alvo, uma faixa 

etária com características muito peculiares e complexas: os adolescentes. 

Diante desta realidade e considerando os conceitos de Paulo Freire, revisitados 

neste Capítulo, voltamos às questões apresentadas, a partir do que refletimos sobre as 

ideias desse autor, sobre se é possivel a formação permanente dos professores voltada 

para uma educação de qualidade. E, neste sentido, levantamos as seguintes questões: em 

que princípios se fundamentam a teoria freireana, no sentido de contribuir para uma 

educação de qualidade?  A docência, na perpectiva da teoria freireana para uma prática 

de ação-reflexão, pode desencadear uma sensação de teorização sem possibilidade 

prática?  

Gadotti (1991, p. 96) afirma que Freire critica tanto os críticos, que não 

compreendem suas ideias e seu momento histórico, quanto critica da mesma forma os 
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que tomam suas teorias ao pé da letra, fora de um contexto. Isso revela muito sobre 

Paulo Freire, seus conceitos, que estão relacionados a uma realidade histórica.  

Na teoria freireana não há uma acomodação, um posicionar-se como objeto 

numa aderência conquistada; mas, ao contrário, há uma ação-reflexão. E, por isso, um 

movimento dialético. E, neste sentido, as possibilidades práticas são inerentes e 

consequentes de acordo com os conceitos abordados.  

A reflexão, segundo Freire (1996), só é verdadeira, quando nos remete ao 

concreto. Dessa forma ela se dá na práxis, ou seja, na ação-reflexão, coerente com a 

prática, e que possa promover consciência e provocar transformação.  

Nesta direção, Gadotti (1991, p. 66) afirma que, para Paulo Freire, a fim de “[...] 

se chegar a essa consciência articulada com a práxis que é ao mesmo tempo desafiadora 

e transformadora, são imprescindíveis o diálogo crítico, a fala e a convivência”. 

Também, quanto à questão da teorização e possibilidade de prática, Gadotti 

(1991) revela-nos que Paulo Freire aborda o tema da diretividade do professor. Seguem 

as palavras de Gadotti (1991, p. 73) a este respeito:  

 

[...] respeitar o aluno não significa deixá-lo na ingenuidade. Significa 

assumir sua ingenuidade com ele para ultrapassá-la. O educador 
revolucionário, afirmou ele, não pode manipular os alunos, mas 

também não pode abandoná-los à própria sorte: “o oposto da 

manipulação não é laissez-faire, nem a negação da responsabilidade 
que o professor tem na direção da educação”.  Essa diretividade não é 

uma posição de quem comanda para fazer uma coisa ou outra, mas 

uma postura de quem deve dirigir os trabalhos e um estudo sério. “ 
Chamo essa posição de radical democrática”, continua ele “porque ela 

almeja a diretividade e a liberdade ao mesmo tempo, sem nenhum 

autoritarismo do professor e sem licenciosidade dos alunos. 

 

 Ainda, nas palavras de Gadotti (1999) sobre Paulo Freire, percebemos, todo o 

tempo, a dialogicidade da teoria e prática, ou seja, a ação-reflexão. O que implica, 

também, a compreensão clara do papel da educação na vida dos sujeitos e o papel 

desses sujeitos na educação. E, no cotidiano escolar, talvez, seja essa compreensão, 

associada à praxis dos profissionais da educação, que esteja distorcida por uma 

realidade mitificada e desesperançada pela desvalorização dos professores em nosso 

país.  

Embora, saibamos dessa triste realidade, encontramos, em Freire (2007, 2010, 

2014), uma posição transformadora dessa realidade, sendo crítica, numa esperança que 
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não cruza os braços, mas que tem como resposta a percepção da prática, que, a partir de 

uma espontaneidade, passe à esfera da conscientização. 

 Neste sentido a questão cultural, que vai sedimentando ações nas práticas 

educativas, atitudes, muitas vezes, opressoras (do opressor alojado), e buscar, como 

militantes da educação, a mudança necessária, que é fundamental, para que sejam 

tomados novos rumos na vida de nossas crianças e de nossos jovens. Essa busca se dá 

na prática educativa, e é preciso pensar sempre na prática, diria Freire (2007, 2010, 

2014).  

Quando revisitamos os conceitos freireanos, buscamos iniciar uma reflexão 

sobre a clareza de nossos objetivos na área da Educação. Saul (2015), neste sentido, 

relata as ações de Paulo Freire frente à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

(1989 a 1992) e a clareza dos valores em relação ao ser humano, presentes nessas ações.  

Saul (2015, p. 1305) afirma, ainda, que a opção política de Paulo Freire, pela 

educação crítica, é “[...] comprometida com princípios de solidariedade e justiça social”, 

e foi explicitada: “[...] em sua proposta de construção de uma escola voltada para a 

formação social e crítica dos educandos, uma escola séria, na apropriação e recriação de 

conhecimentos e, ao mesmo tempo, alegre, estimuladora da solidariedade e da 

curiosidade”.  

É preciso, então, que haja uma coerência das ações pedagógicas com os 

princípios que alicerçamos os ideais da educação. E, diante dessas questões, Saul (2015, 

p. 1302) destaca que: “o cenário educacional brasileiro tem sido palco de discursos que 

acenam com uma perspectiva democrática de educação”.  

Nesta perspectiva a formação cidadã, emancipatória e participativa corresponde 

a uma lógica com príncípios que sejam coerentes. E Saul (2015) distingue “[...] três 

princípios básicos, que estiveram presentes na gestão Paulo Freire: participação, 

descentralização e autonomia” (p. 1306). E enfatiza que os marcos fundamentais, que 

nortearam as ações práticas, foram: a gestão democrática das escolas, o respeito ao 

saber do educando, a abertura da escola à comunidade, a construção do currículo e a 

indispensável formação dos educadores.  

Com o intuito, então, de se repensar a formação dos professores do EF II, a 

partir de uma lógica participativa e emancipatória, surgem, novamente, questionamentos 

sobre a clareza dos objetivos, das propostas, que trabalhamos, ou seja, que estão sendo 

colocadas em prática. Neste contexto, é necessária uma atenção especial aos professores 
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do EF II e às Licenciaturas, visando a garantir, aos adolescentes, uma educação de 

qualidade que possibilite a formação cidadã. 

Por fim, os conceitos freireanos - a conscientização, o diálogo e a ação-reflexão 

– não se apresentam como receitas prontas de solução para os problemas educacionais; 

porém, puderam contribuir para compreender e discutir algumas das percepções dos 

professores do EF II sobre sua formação e/ou atuação docente e o quanto tais 

percepções permitem-nos analisar questões do cotidiano escolar, que interferem no 

desenvolvimento discente e docente. Percepções estas que serão melhor descritas a 

partir dos próximos capítulos. 
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CAPÍTULO III 

 

 

CAMINHOS DA PESQUISA 

 

 

Nossas percepções dos objetos, eventos e relações são 
simultaneamente interpretativas. Elas recebem interpretações 

contínuas. [...] O funcionamento das coisas pode ser mais complicado 

do que aparenta ser à primeira vista. (STAKE, 2011, p. 47) 

 

 

Objetivamos, neste capítulo, apresentar os percursos no desenvolvimento desta 

pesquisa, de abordagem qualitativa, que se baseia nas percepções dos professores dos 

anos finais do EF II sobre sua formação e atuação para uma educação de qualidade. 

Esclareceremos, portanto, as etapas deste trabalho, tratando da contextualização da 

pesquisa, da caracterização dos sujeitos e dos procedimentos metodológicos 

desenvolvidos. 

As nossas percepções “simultaneamente interpretativas”, nas palavras de Stake 

(2011), conforme descrito na epígrafe acima, caracteriza a abordagem qualitativa, que é, 

também, algumas vezes, definida como interpretativa (p. 46). Portanto, o contexto, os 

sujeitos, o momento histórico e, até mesmo, os recursos metodológicos utilizados 

tornam essas interpretações, fundamentalmente, contínuas.  

Entretanto,  no desenvolvimento da pesquisa, o “funcionamento das coisas pode 

ser mais complicado do que aparenta ser à primeira vista” (p.47). Primeiro, em se 

tratando da área da educação; segundo, pelo tema, que nos propomos tratar, e os sujeitos 

envolvidos. 

As especificidades da Educação como prática social humana, dentro de um 

contexto histórico, trazem uma complexidade para a pesquisa, quando se pretende 

expressar as situações dificultosas nesse processo do percurso.  

Tratar sobre educação e com profissionais da educação implica em um 

enfrentamento de questões discursivas e teóricas de senso comum, das subjetividades 

nas posturas quanto aos temas abordados, tanto em relação aos sujeitos da pesquisa, 

quanto em relação ao pesquisador. Distanciar-se do objeto, refletir sobre ele, discutir os 

dados da pesquisa vão permitindo delinear, construir e reconstruir o conhecimento 

científico. E isso ocorre em todo o percurso e de forma contínua. Acreditamos que, 
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mesmo após a fase de “finalização”, porque as conclusões geram outros temas a serem 

estudados, e há sempre uma busca do conhecimento, que vai impulsionando o trabalho 

de pesquisa, a curiosidade por um novo saber.  

Entretanto, como enfatiza Freire (2007, p.117): “a curiosidade ingênua de que 

resulta indiscutivelmente um certo saber, não importa que metodicamente desrigoroso, é 

a que caracteriza o senso comum. O saber de pura experiência feito” (p. 29). A 

necessária superação é, então, um processo de busca, de estudos, de diálogos, de 

sensação de frustração, mas também de êxitos. 

Outro enfrentamento é a mobilidade dos sujeitos para colaborar com dados 

fidedignos e imparciais. O que pode provocar, de fato, uma ação-reflexão a partir da 

conscientização. 

Tratar dessa questão de superar, discernir, distanciar-se do objeto, apresentou-se 

como um desafio constante de paciência e construção coletiva e dialógica. Acreditamos 

que, para todos os pesquisadores, trata-se de um processo, muitas vezes, exaustivo e 

inconclusivo, por esse caráter de situações subjetivas, tanto na coleta de dados quanto 

na sua interpretação. 

O tema foi sendo construído nos diversos momentos de encontros de orientação 

e participação nos grupos de estudo e de pesquisa. Partimos de alguns questionamentos: 

como a atuação docente contribui para o sucesso escolar? Até que ponto, os professores 

têm a percepção dos impactos de sua atuação na vida escolar dos alunos? Quais as 

percepções de suas trajetória de formação e atuação para uma educação de qualidade?  

Tais questionamentos foram, assim, norteando a questão-problema: Quais 

seriam, então, as percepções dos professores do EFII sobre sua formação e atuação 

docente? E esta questão nos instigou, assim, a tratar das percepções dos professores 

sobre sua formação e atuação para uma educação de qualidade. 

No início, os professores da Educação Infantil e do EF I e II foram convidados a 

participar da pesquisa. E, de fato, visitamos algumas escolas e conversamos com esses 

professores, colhendo dados, que poderão ser utilizados nessas escolas em momentos 

oportunos. No entanto, foi necessário delimitar o foco, que é determinante para o 

desenvolvimento da pesquisa, optamos pelo ensino fundamental II por duas razões. 

Primeiro, porque constatamos, junto com outros estudos, que há poucas pesquisas 

voltadas para o EF II, como já foi mencionado. E. segundo, que o nosso projeto se 

integra ao Projeto maior intitulado “O Professor do Ensino Fundamental II: políticas, 
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práticas e representações” (ABDALLA, 2016). Optamos, assim, por investigar as 

percepções dos docentes do EF II. 

No sentido de explicitar os caminhos da pesquisa, apresentaremos, primeiro, o 

contexto do Sistema Municipal de Santos com dados sobre o município, como está 

organizada a rede municipal de educação quanto ao número de escolas, acesso na 

carreira do magistério, objetivos e ações propostas para o Ensino Fundamental II no 

Plano Municipal de Educação de Santos (SANTOS, 2015). Em um segundo momento, 

abordaremos o contexto das escolas, onde foi realizada a pesquisa. Em seguida, 

descreveremos os sujeitos de pesquisa, para, em um quarto momento, apresentar as 

etapas da pesquisa, destacando os procedimentos metodológicos adotados.   

 

3.1 O Sistema Municipal de Educação de Santos 

Compreender a realidade dos sistemas, as necessidades de cada etapa, 

ciclo ou modalidade de formação e as condições objetivas de cada 
país certamente implica na definição do patamar base para as políticas 

de financiamento, bem como, as prioridades no que concerne a 

garantia do acesso com qualidade. (DOURADO; OLIVEIRA, 2009, 

p.18) 

 

O Sistema Municipal de Ensino de Santos foi instituído em 2002, em 

conformidade com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996),  

normatizado em 2007. Integra: a Secretaria Municipal de Educação – SEDUC;  o 

Conselho Municipal de Educação – CME; as Unidades Municipais de Educação – 

UMEs, e a Unidade Municipal de Educação Especial – UMEE, mantidas pelo Poder 

Público Municipal; bem como as instituições de Educação Infantil criadas e mantidas 

pela iniciativa privada e as que recebem subvenções da Prefeitura de Santos.  

Conforme previsto no Plano Municipal de Educação (PME), a Secretaria 

Municipal de Educação tem por meta garantir o ensino de qualidade, com acesso e 

permanência dos alunos, tanto no Ensino Fundamental como na Educação de Jovens e 

Adultos, por meio de uma gestão democrática, cujo princípio de participação leve os 

envolvidos a atuarem em discussões e elaborações de projetos. Com a autonomia das 

instituições em ações e projetos pedagógicos, bem como na gestão escolar e 

administração de recursos, procura-se, ainda, a inclusão de todos na escola e na 

sociedade a partir do direito à educação, ao ensino com qualidade e ao desenvolvimento 

de habilidades e competências de cada um. 
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A rede pública municipal conta, atualmente, com 80 unidades para atender a 

Educação Básica. A Educação Infantil é oferecida em 41 unidades, aproximadamente, 

com 3.633 alunos, de 0 a 3 anos, e 3.864 alunos, de 4 a 5 anos, totalizando 7.497 

crianças matriculadas, conforme dados do Sistema de Gestão Escolar  (SIGES).  

Conforme dados do PME, o Ensino Fundamental, ampliado para 9 anos, desde 

2006, atende a crianças a partir dos 6 anos completos. É composto por três fases: fase 

inicial - 6 a 8 anos (1º ano, 2º ano e 3º ano); fase complementar – 9 a 10 anos (4º ano e 

5º ano); e a fase final – 11 a 14 anos (do 6º ano ao 9º ano). 

A rede conta com 39 unidades de educação dessa etapa, que atendem a 14.740 

alunos do 1º ao 5º ano e 4.811 alunos do 6º ao 9º ano. A Educação de Jovens e Adultos 

é oferecida em 16 dessas unidades de Ensino Fundamental e atendem a 287 alunos do 

Ciclo I (1º ao 5º ano) e 1.367 alunos do Ciclo II (6º ao 9º ano). A Secretaria de 

Educação oferece, na modalidade de Jovens e Adultos, a EJA Digital e EJA presencial. 

Há 01 unidade municipal de Educação Especial, que atende a alunos com deficiência 

nas diversas faixas etárias, sendo necessária uma triagem específica para a matrícula 

nesta escola.   

Dentre o número total de escolas de Educação Fundamental (EF), há um total de 

03 escolas exclusivas de EF, atendendo a alunos do 6º ao 9º ano. Há 23 escolas 

exclusivas de EF I e 13 que atendem do 1º ao 9º ano, havendo 02, dentre essas, que 

atendem a educação infantil ( 4 a 6 anos ) ao 9º ano na mesma unidade. 

Todas as escolas de educação fundamental oferecem a jornada ampliada num 

programa de educação integral “Escola Total”, cujo funcionamento se dá na própria 

unidade em 05 das escolas de educação fundamental e nas 34 restantes em núcleos; 

alguns próximos à escola e outros um pouco mais distantes. Para acesso a esses núcleos 

mais distantes, os alunos utilizam transporte oferecido pela secretaria de educação. 

As atividades do programa são desenvolvidas no período oposto de acordo com 

o horário do aluno na escola. O tempo, por exemplo, de um aluno que frequenta a 

escola, no período da manhã, é das 7h às 17h – das 7h às 11h45 (aula regular), intervalo 

para almoço e das 13h às 17h (Escola Total), com atividades variadas que estimulam o 

esporte, as artes e acompanhamento pedagógico. 

As Diretrizes 2015-2020, pautadas no Plano Municipal de Educação (PME), que 

foi aprovado pela Lei nº 3.151, de 23 de junho de 2015 (SANTOS, 2015) para o Ensino 

Fundamental, pretendem viabilizar, ao educando, o acesso e a permanência por meios 
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de investimentos do poder público, fortalecendo um ensino que beneficie a todos. 

Assim, como, também trata do aumento, no prazo de cinco anos, da oferta da jornada 

ampliada e da educação integral nas diversas regiões do município e de reduzir as 

distorções idade-ano, proporcionando, assim, o tempo adequado para a conclusão do 

Ensino Fundamental.  

O PME traz como metas e objetivos: a regularização do fluxo escolar, reduzindo 

em 50%, em cinco anos; as taxas de retenção e evasão, por meio de programas de 

aceleração da aprendizagem e de recuperação paralela ao longo do curso, garantindo 

efetiva aprendizagem com parcerias nas áreas da Saúde e Assistência Social; fomento 

da qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do 

fluxo escolar e da aprendizagem aferida pelo sistema nacional de avaliação da educação 

básica. 

Como pressuposto conceitual, o PME apresenta a educação escolar como “uma 

prática transformadora, em que o cidadão é preparado como ser crítico e reflexivo, 

visando à sua emancipação. Sendo assim, precisa ser desafiado a pensar e argumentar 

para entender e atuar num mundo em constante mudança” (p. 9). E, considera, também,  

que a educação, como um processo, se desenvolve na convivência familiar desenvolvida 

em espaços diversos como na família, nas organizações sociais, indicando que a escola 

é o espaço social que propiciará o desenvolvimento educacional por meio do 

conhecimento, de sua construção e reconstrução, conforme registrado a seguir: 

 

Para a ação no mundo, necessita-se de instrumentos que a escola 

oferece de modo amoroso, igualitário e humanizado. Em busca de 
condições de vida digna para todos, incluindo acesso e permanência 

nesse ambiente, ela procura promover oportunidades de aprendizagem 

num período mais amplo, a fim de que se possa alcançar um maior 

nível cultural. Garantir uma educação escolar de qualidade é 
fundamental para transformar o mundo e o homem; para isso, 

pressupõe-se o desenvolvimento de relações democráticas. Assim, é a 

escola que efetivará, na prática, a cultura de participação, de decisões 
coletivas, de convivência com as diferenças, configurando-se num 

local permanente de experiências. (SANTOS/PME, 2015, p.9) 

 

 

O modo igualitário e humanizado, que norteia a ação da escola, apresenta uma 

visão epistemológica humanizadora. O aluno deve ser considerado pela escola como um 

ser em constante desenvolvimento. Assim, a qualidade, como meta, articula-se aos 
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objetivos educacionais, refletindo-se na vida escolar e na construção de uma sociedade 

mais justa, humana e fraterna. E o educador, por sua vez, pressupõe que é: 

 

[...] aquele que dialoga com o aluno em suas múltiplas dimensões e 

compõe, na diversidade, o processo para uma aprendizagem 

significativa e inclusiva. É aquele que entende que o conhecimento 
deve ser construído e reconstruído continuamente, abordado numa 

perspectiva de totalidade e compartilhado pela gestão coletiva na 

elaboração do Projeto Político-Pedagógico. Sua metodologia deve 
abranger a todos os educandos, e a avaliação, operacionalizar-se com 

enfoque diagnóstico, processual e formativo. Portanto, sua prática 

contempla os aspectos físico, emocional, afetivo, cognitivo e social, 
compreendendo que o aluno é um ser integral, em construção.  

(SANTOS, PME, 2015, p.9) 

 

 

A atuação do professor parte do pressuposto de um trabalho com o aluno em 

desenvolvimento constante e que objetive uma aprendizagem significativa e inclusiva. 

Neste sentido, o Projeto Político Pedagógico (PPP) é de fundamental importância nesse 

processo por seu caráter democrático e coletivamente participativo. E é, dessa forma, 

que o PPP é entendido como fruto da interação entre prioridades e objetivos, 

promovendo ações efetivas, que colaborem com o desenvolvimento de uma educação de 

qualidade, para todos; ou seja, de uma aprendizagem significativa. Nas palavras de 

Freire (2007, p.98), [...] “a educação é uma forma de intervenção no mundo”, e, nessa 

prática educativa, é necessário manter essa consciência. 

Também, as diretrizes, mencionadas pelo PME, enfatizam que a valorização dos 

profissionais da educação é de fundamental importância em todo esse processo de 

planejamento, efetivação e avaliação das ações educacionais previstas no PME. Neste 

sentido, destacamos alguns dos objetivos e metas para a valorização dos profissionais da 

educação: 1) estabelecer, num prazo de 5 anos, mecanismos de aperfeiçoamento da 

prática docente e de gestão escolar, que priorizem o processo de aprendizagem dos 

alunos do Ensino Fundamental e, em especial, dos anos/séries finais; 2) priorizar o 

processo de aprendizagem que requer a formação continuada a fim de oportunizar aos 

profissionais da educação uma atualização, uma reflexão sobre sua prática, além de 

estudos de aperfeiçoamento e trocas de experiências; 3) garantir que o Plano de Carreira 

e o Estatuto do Magistério Público Municipal contemplem a política educacional de 

“valorização do magistério” e ofereçam oportunidades de progressão e promoção aos 

profissionais do Magistério Público Municipal, usando dotação orçamentária específica;  
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4) implantar o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal no prazo de um ano, 

a contar da data de vigência deste plano; 5) admitir, no município de Santos, somente 

professores e demais profissionais de educação que possuam as qualificações mínimas 

exigidas pela LDB/EN (BRASIL, 1996); 6) orientar a rede privada para que atente às 

prerrogativas das leis trabalhistas e busque implantar sistema organizacional, o qual 

valorize os docentes e especialistas de educação, oferecendo formação continuada nos 

diversos níveis; 7) cumprir todas as exigências legais de forma a garantir o repasse dos 

recursos públicos destinados à educação, dispostos no Artigo 68 da LDB/EN 9394/96 

(BRASIL, 1996). Ressalta-se, ainda, que a implantação do Plano de Carreira e admissão 

de professores e demais profissionais de educação com formação mínima exigida pela 

LDB (BRASIL, 1996) são metas alcançadas (SANTOS, PME, 2015). 

Ainda, sobre a questão da formação continuada, o PME apresenta como 

objetivos: 1) identificar as necessidades de formação inicial e continuada, ampliando os 

programas de formação quanto à atuação específica dos profissionais do núcleo 

administrativo operacional da educação, tanto na visão técnica, como na humanista; 2) 

promover a ampliação de programas de formação em serviço (cursos, oficinas, 

palestras, congressos, seminários, entre outros) já existentes na rede municipal de 

ensino, nas modalidades presencial, semipresencial e a distância; 3) aprimorar 

mecanismos de avaliação permanente das demandas e incentivar a criação de novos 

cursos para aprimoramento profissional nas modalidades presencial, semipresencial e à 

distância; 4) garantir a democratização das informações sobre os assuntos e a 

problemática do meio ambiente, dando continuidade às formações nas modalidades 

presencial, semipresencial e a distância, ampliando-as, voltadas ao desenvolvimento de 

habilidades, competências e atitudes para as questões ambientais, cumprindo o que 

dispõe a Lei 9795/99 (BRASIL, 1999); 5) garantir e ampliar a oferta de cursos, nas 

modalidades presencial, semipresencial e a distância, dentro da temática da diversidade 

étnico-cultural, em cumprimento às leis federais 10.639/03 e 11.465/08 (BRASIL, 2008, 

p.115); 6) ampliar e incentivar a formação continuada para educadores da rede 

municipal em relação ao trabalho pedagógico com educandos com deficiência, 

incluindo crianças com altas habilidades, estendendo essa formação, sempre que houver 

condições, aos educadores de entidades conveniadas e das redes privada e estadual 

(SANTOS, PME, 2015). 
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O Estatuto do Magistério, instituído pela Lei Municipal nº 752/2012 (SANTOS, 

2012, p.118), normatiza o ingresso na carreira do magistério, sendo por concurso 

público no cargo de Professor Adjunto I (PAD I) ou Professor Adjunto II (PAD II), 

admitindo-se a promoção após três anos do período probatório. Essa promoção dá-se 

quando há vagas e interesse por parte do professor adjunto. A organização da 

classificação da lista de promoção é por tempo de serviço e prova de títulos. Após esse 

processo, passa-se ao cargo de Professor de Educação Básica I  (PEBI), ou Professor de 

Educação Básica II (PEBII), havendo a fixação de sua escola sede, podendo remover-se, 

anualmente, quando na época de concurso de remoção seguindo normativas exaradas 

pela secretária de educação. 

O PEB I ou PEB II, sendo habilitado, pode participar de concurso de promoção 

para Especialista em Educação I: Assistente de Diretor (AD), Coordenador Pedagógico 

(CP) ou Orientador Educacional (OE), sendo necessário o interstício de efetivo 

exercício de três anos para estar apto a participar do concurso de promoção, que ocorre 

por provas de conhecimentos gerais, específicos e de títulos. É contado o tempo de 

serviço no cargo de professor ou no cargo pretendido se houver substituição nesses 

cargos anteriormente. 

A promoção ao cargo de Especialista II: Diretor de Unidade Escolar (D) se dá 

por provas de conhecimentos e de títulos, estando aptos os Especialistas em Educação I, 

quando habilitados e cumprido interstício de efetivo exercício de três anos como 

Especialista em Educação I. 

Os Especialistas em Educação II: Diretor de Unidade Escolar ao concurso de 

promoção, quando habilitados e cumprido o interstício de efetivo exercício de três anos 

na função para alçarem o cargo de Especialista em Educação III Supervisor de Ensino 

(SE), sendo o último cargo da carreira do magistério público municipal de Santos. 

Compõem a equipe gestora: os cargos de Diretor de Unidade Escolar, Assistente 

de Diretor, Coordenador Pedagógico, Orientador Educacional e Supervisor de Ensino. 

A equipe atua nas escolas num processo de escolha, remoção, permuta em cada ano, 

realizada seguindo as diretrizes da Secretaria de Educação (SEDUC). 

Os PEB I e II também participam do processo de escolha, remoção ou permuta. 

Os PAD I e II escolhem, de acordo com vagas remanescentes de aulas de substituição. 

Quando não há aulas remanescentes, esses profissionais são designados para as escolas 

e permanecem disponíveis para substituições eventuais e são convocados, quando 
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surgem aulas/classes para atribuição. Quando nas escolas e não estão em substituição 

eventual, os PAD I e II têm uma carga de três horas aulas diárias à disposição da escola 

para atividades correlatas ao magistério. 

As situações de mudanças de professores e equipe gestora ocorrem com muita 

frequência. Sendo uma dificuldade apontada pelo Professor 1, na entrevista de 

aprofundamento: “[...] estou há 11 anos e já passamos por 08 equipes gestoras, isso 

dificulta muito a proposta pedagógica”. 

Sabemos, entretanto, que são necessárias políticas de investimento da Educação, 

como melhorias de infraestrutura nas escolas, discussão sobre as mudanças das equipes 

e professores das escolas, cumprimento das metas do PME em relação à valorização dos 

profissionais da educação e formações programadas para todas as modalidades. E, aqui, 

destacamos as condições pedagógicas e de trabalho para os professores de EF II. 

Apesar desses apontamentos, o município tem trabalhado neste sentido, pois 

realizou em, 2012, o concurso público de promoção para as equipes gestoras, 

amenizando as situações de profissionais sem sede fixa. Garantiu, também, a aplicação 

do Plano de Carreira, desde 2013, por meio da avaliação de desempenho, da qual 

participa todo servidor público municipal, possibilitando referências salariais crescentes 

a cada dois anos. 

 

3.2 O contexto das escolas pesquisadas 

[....] a Escola é o contexto da produção docente, apesar dos problemas 

que o professor enfrenta, ou melhor, por conta destes mesmos 
problemas e da vontade de superá-los [...]  (ABDALLA , 2006, p. 59) 

 

Ao registrar o contexto das escolas pesquisadas, pensamos nas palavras, 

descritas na epígrafe acima, de Abdalla (2006, p.59). Dentre os problemas citados pela 

autora, buscamos observar, nestes contextos, alguns deles, tais como destaca Abdalla 

(2006, p.59): [...] a gestão escolar (no caso, com forte tendência autoritária); o projeto 

político pedagógico (ou melhor, a falta dele); a organização e articulação do currículo (a 

criação das salas ambiente e dos ciclos) e a falta de compromisso da Escola com o 

desenvolvimento profissional de seus professores” (p. 59).  

Embora, as escolas apresentem características diferenciadas em sua organização 

e nas formas das ações pedagógicas e administrativas, há pontos em comum nas escolas 

que participaram da pesquisa, em relação aos problemas observados por Abdalla (2006). 
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Destacamos a “falta” do projeto político pedagógico (o documento existe, mas há 

importantes entraves na sua elaboração, desenvolvimento e, consequentemente, na 

avaliação do mesmo) e a falta de compromisso da escola no que tange ao 

desenvolvimento profissional dos professores. 

Nesse sentido, a organização escolar apresenta aspectos que podem fragilizar as 

posssibilidades formativas do professor, conforme as palavras de Abdalla (2006, p. 54): 

“[...] a organização se fecha, os professores se individualizam, as interações se 

enfraquecem, regras são impostas, potencializam-se o campo do poder, com vista a 

controlar as estruturas administrativas e pedagógicas”. O que incide diretamente na 

qualidade da educação. 

Ainda, refletimos, junto com Canário (1998) e Abdalla (2006) sobre “[...] o 

significado da escola enquanto lugar onde os professores aprendem a sua profissão” 

(ABDALLA, 2006, p. 51). Consideramos que a escola precisa ser tratado no âmbito de 

seu projeto político pedagógico para efetivação da formação continuada que pretende 

realizar, e que deve ser sistemática, objetiva e com pertinência das temáticas de acordo 

com as necessidades formativas dos docentes e discentes diagnosticadas conjuntamente. 

Apresentamos, no Quadro 3 (APÊNDICE III), um breve resumo do perfil das 

escolas, onde realizamos a coleta dos dados. 

 

Quadro 3- Perfil das escolas pesquisadas 

Escola 1 A escola está localizada na área continental de Santos. Uma área localizada numa região 

de preservação ambiental da mata atlântica. Situada a uma distância de 40 km do centro 

da cidade. O bairro apresenta características muito próprias de habitação e condições de 

trabalho. 

Com o melhor IDEB do município do EF II, o resultado foi crescendo processualmente já 

que estava entre os resultados mais baixos. A escola atende a: 

*244 alunos de EF I – manhã (M) 

*191 alunos de EF II- tarde (T)  
*14 alunos de EJA EAD – noite (N) 

*Sendo um total de 449 alunos. 

Possui laboratório de informática, biblioteca, sala de recursos com atendimento 

educacional especializado, laboratório de ciências, quadra coberta, sala ambiente de artes, 

anfiteatro e acessibilidade. 

A gestão é compartilhada com o Estado que utiliza 04 salas de aula para o ensino médio. 

É o primeiro ano dessa equipe gestora, atuando nessa formação. A diretora está no 

segundo ano consecutivo na mesma escola. 

Escola 2 A escola está localizada na zona noroeste numa área periférica. O bairro em si tem uma 

boa organização, mas muitos alunos são residentes em área de apropriação e as condições 

de moradias são extremamente precárias. 

O IDEB é baixo, com uma situação estável, porque não apresentou um crescimento nos 
últimos resultados. A escola atende: 

*85 alunos de Educação Infantil (M/T) 

*152 alunos de EF I (T) 

*172 alunos de EF II (M) 
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*Num total de 412 alunos 

Possui um laboratório de informática adaptado para esse fim, biblioteca, quadra e sala de 

recursos com atendimento educacional especializado. A infraestrutura necessita de muitas 

melhorias para melhor atender às modalidades com as quais trabalha e acessibilidade. 

É o primeiro ano como diretora, mas já atua na escola, há mais de dez anos. A maioria da 

equipe gestora já trabalhou junto. 

Escola 3 A escola está localizada na zona leste, em um bairro de classe média com acesso a 

condições de lazer e cultura diversificadas. Com um índice do IDEB entre as melhores do 
município, tem se mantido por muitos anos. A escola atende: 

*253 alunos de EF I 

*288 alunos de EF II 

*Num total de 541 alunos. 

A escola tem uma infraestrutura boa. Há laboratório de informática, biblioteca, quadra, 

sala de recursos com atendimento educacional especializado e condições de 

acessibilidade. 

A diretora assumiu a escola neste ano juntamente com os demais membros da equipe 

gestora. 

Escola 4 A escola está localizada na área central da cidade e passou por uma reforma recentemente. 

Atende a alunos residentes nas proximidades em moradias precárias. 

A escola atende a: 
*268 alunos de EF II em período integral no mesmo espaço (manhã atividades regulares, e 

tarde atividades complementares de esporte, teatro, dança e acompanhamento 

pedagógico). 

Possui um auditório, biblioteca, sala de recursos com atendimento educacional 

especializado, quadra e laboratório de informática.  

A diretora atua nesta escola pelo segundo ano consecutivo e alguns membros da equipe 

iniciaram este ano. 

Fonte: Dados de pesquisa colhidos no Sistema de Gestão (SIGES), em observações e 

informações das diretoras (APÊNDICE III). 

 

As escolas estão localizadas em regiões diferentes da cidade. Os componentes 

curriculares são desenvolvidos de acordo com a grade curricular homologada pela 

secretaria da educação do município. O tempo da hora aula é de 45 minutos, sendo o 

total de 06 horas aula por dia no tempo de aula regular. Há um intervalo de quinze 

minutos para alunos e professores, num horário organizado pela equipe gestora, 

considerando situações de acúmulo de cargos e outras necessidades apresentadas pelos 

docentes. No EF II, os professores trocam de classe no fim de cada aula ao toque de um 

sinal sonoro e há momentos de aulas duplas.  

As quatro escolas enfrentam problemas com o absenteísmo dos professores. 

Segundo os gestores, é comum a ausência de comunicação dos professores com a 

equipe sobre as faltas de alguns deles, causando situações de improvisos na garantia da 

permanência dos alunos durante o período das aulas. 

Nas quatro escolas, os membros da equipe gestora atuam juntos pela primeira 

vez. A recepção nas escolas foi muito acolhedora, tendo sido agendados horários com 

antecedência e com autorização da SEDUC.  
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Os diretores das quatro escolas, cujos perfis apresentaremos ainda neste 

Capítulo, estão na função e na escola atual, há pouco tempo, sendo que: o Diretor 1, da 

Escola 1, está há 01 ano no cargo; o Diretor 2, da Escola 2, está há 03 meses no cargo; o 

Diretor 3, da Escola 3, está há 02 anos no cargo; e o Diretor 4, da Escola 4, está há 03 

anos no cargo. Os gestores responderam à questão sobre a escola, que apresenta bons 

resultados conforme Quadro 4: 

 

Quadro 4 -  Uma escola que apresenta bons resultados 

Uma escola que apresenta bons resultados é aquela que... (complete com o que, 

em sua opinião é relevante) 

Diretor 1 Eu acho que é uma escola em que todos são comprometidos, desde a diretora até as 

pessoas da base, da limpeza, todos têm um comprometimento que é para o bem do 

aluno. Eu acho que uma boa escola é quando todos trabalham bem, todos estão 

satisfeitos. O professor é satisfeito com que faz, ele recebe o apoio da equipe e os 

alunos também são comprometidos. Também, porque existe uma troca, como falei 

anteriormente, há comprometimento dos dois lados. Eu acho que é isso. 

Diretor 2 Bons resultados são aqueles que mostram os avanços dos alunos na aquisição de 

conhecimento significativo. Os índices externos são sinalizadores de pontos a serem 

ajustados, mas o que é relevante é o conhecimento que o aluno adquire na escola, e que 

leva para a vida de maneira não superficial, mas de fundo real. 

Diretor 3 É aquela que o aluno é crítico e participativo. 

Diretor 4 Investe nos seus professores. 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos diretores das escolas pesquisadas. 

 

“Uma escola que apresenta bons resultados”, de acordo com afirmações dos 

diretores, está comprometida com todos os seus profissionais no desenvolvimento dos 

alunos, para que sejam críticos e participativos e onde todos estejam engajados na 

garantia de aquisição do conhecimento significativo por parte dos alunos. Uma escola 

com bons resultados compromete-se, investindo nos professores. E, neste aspecto, 

percebemos uma questão importante para um aprofundamento: de que forma a Escola 

pode e/ou precisa investir em seus professores? 

Diante das falas dos diretores das quatro escolas, pensamos, junto com Abdalla 

(2006), na importância de se investir nas necessidades formativas dos professores, ou 

seja, “[...] naquilo que permitisse compreender como os professores aprendem e 

apreendem a sua profissão” (ABDALLA, 2006, p. 26). Portanto, investir em ações 

voltadas para a formação de professores. 

Ao compreender a escola como contexto de formação docente, observamos, 

também, que há outras dimensões que compõem esse contexto, por exemplo: a gestão 

escolar, a relação do professor com os alunos e as famílias, entre outras. Procuramos, 
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com o intuito ainda de caracterizar as Escolas, saber o que significa a Escola na visão de 

seus alunos entrevistados, cujos perfis serão apresentados, ainda neste Capítulo: são 

presidentes do Grêmio Estudantil e são identificados como Aluno 1, da Escola 1, e, 

assim, sucessivamente. 

Os alunos têm uma relação significativa com a Escola, o que é possível perceber 

em suas respostas, conforme o Quadro 5, pois, na visão deles, a Escola proporciona o 

desenvolvimento de suas habilidades. E, também, afirmam, no Quadro 5, que as 

mudanças na Escola são, principalmente, de caráter estrutural, ou seja, física. A Aluna 3 

relata a respeito da necessidade de mudanças na forma com que alguns docentes lidam 

com os alunos. 

Entretanto, conforme ainda observado, no Quadro 5, eles associam as 

habilidades com oportunidades de acesso às atividades como teatro, gincanas ou 

campeonatos. O Aluno 2 A  - Quadro 5,  declara que “aqui a gente é bem valorizado, 

porque eles dão ouvido ao pensamento do aluno, ao pensamento do jovem. Às vezes, eu 

acho que isso é muito importante, porque os alunos hoje em dia quase não têm voz, 

né?”. Essa declaração demonstra que, apesar da Escola propiciar o desenvolvimento das 

habilidades, os alunos não se percebem como sujeitos neste contexto, o que é mais 

notório, no Quadro 4, sobre o Projeto Político Pedagógico, a seguir: 

 

Quadro 5 - Escola como espaço de valorização e desenvolvimento dos alunos 

A escola é um espaço em que você se sente valorizado e de favorável desenvolvimento das 

suas habilidades? 

Aluno 1 Sim. De todas as maneiras sim. A escola é um espaço bom pra isso. Eu me sinto muito 

valorizado por estar aqui. Essa é minha resposta. 

Aluno 2 A 

 

A-Sim. Com experiência própria aqui na escola eu já tive várias atividades que a gente 

fez, e que desenvolveu muito as nossas habilidades como teatro, gincanas. Aqui, a gente 

é bem valorizado, porque eles dão ouvido ao pensamento do aluno, ao pensamento do 

jovem. Às vezes, eu acho que isso é muito importante, porque os alunos hoje em dia 

quase não têm voz, né?    

Aluno 2 B 

 

B-Tem que ter e sempre vai ser valorizado, é... as habilidades, aqui, pelo menos, eu 

desenvolvi minha habilidade desde quando eu era criança. E é isso. 

Aluno 3 Sim. Eu me sinto bem valorizada aqui e consigo desenvolver minhas habilidades. 

Aluno 4 Sim, por causa que aqui tem várias coisas que a gente aprende. Eles também colocam a 

gente em campeonato pra gente participar e eu acho isso muito interessante porque a 

gente faz o que a gente gosta. Eu gosto muito disso. 

Fonte: Dados da pesquisa das entrevistas com os alunos. 

 

Os alunos também afirmam, conforme Quadro 6, que as mudancas na escola são, 

principalmente, de caráter estrutural, ou seja, fisicas. A Aluna 3 relata a necessidade de 

mudanças na forma de alguns docentes lidarem com os alunos. 
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Quadro 6- O que mudaria na escola? 

O que você mudaria na escola que você estuda? 

Aluno 1 Eu mudaria um pouco esse, é... não sei eu acho que... eu não tenho certeza do que eu 

mudaria aqui, porque não tenho um olhar assim do que mudaria, o que mudar. Eu acho 

que essa é minha resposta. 

Aluno 2 A 

 

Eu mudaria a estrutura da escola. A equipe está de parabéns, os professores, mas a 

estrutura da escola não é tão boa como das outras escolas. Essa escola já tem um bom 

tempo e precisa de uma reforma de um jeito de mudar, porque tem pouca acessibilidade 
para cadeirantes. A quadra, que está para ser coberta desde que nasci, eu acho, que está 

aí para ser coberta. Acho que falta um pouco de atenção do povo do governo lá, pra 

essa escola, porque a estrutura dessa escola não está tão legal assim.  

Aluno 2 B 

 

B- Olha, pegô. Eu não mudaria nada. Do jeito que tá dá pra levar, acho que tá no DNA 

ser uma escola pequena, aconchegante, poucas salas, professores bem qualificados. 

Não mudaria nada. 

Aluno 3 É, ai meu DEUS. É talvez se eu fosse professora ou algo da direção, eu mudaria a 

forma de aprendizagem, a paciência dos professores. E, levaria: seria mais interativa 

com os alunos, menos séria, assim. 

Aluno 4 É. Eu mudaria o modo de preparar, não, dizendo que não preparamos alunos, não que 

eles sejam mal educados, mas os alunos fazem muitas coisas que não deveriam fazer. 

Eu acho que é mais ou menos assim. 

Fonte: Dados da pesquisa das entrevistas com os alunos. 

 

Também, consideramos necessário perguntar aos alunos o que não mudaria nas 

escolas. O que poderia nos mostrar como eles estariam satisfeitos (ou não) e 

ofereceriam, dessa forma, mais elementos para a caracterização dessas Escolas sob o 

ponto de vista desses alunos. Segue, então, o Quadro 7: 

 

Quadro 7- O que não mudaria na escola? 

O que você não mudaria na escola que você estuda? 

Aluno 1 Não mudaria é a forma de alguns professores ensinar, que eu acho maravilhosa, boa, 

legal, é... Tudo assim, a complexidade, o diálogo que é muito importante sobre 

empregados, faxineiras, alunos, professores que só melhoram a escola. 

Aluno 2 A 

 

A- Acho que é a união que tem com professores e alunos. Ah, no dia da minha formatura, 

foi muito triste, porque essa escola aqui a gente criou um vínculo assim. Isso é muito 
legal e ajuda muito no aprendizado. Que a gente tem, tipo, prazer de vir pra escola, 

porque os professores estão ali pra dar atenção. Acho que o fato de ser valorizado na 

escola é o que mais; é o principal que eu não mudaria na escola. Os professores e a 

equipe técnica tudo. Deixaria como está, menos a estrutura. 

Aluno 2 B 

 

O que eu não mudaria na escola é, sim, os professores, não poderiam sair. Já pegaram 

amizade dos professores com alunos. Não mudaria os professores não. Eles têm que ser 

valorizados, mais na escola e é isso. 

Aluno 3 Ah, eu acho que os inspetores, pelo menos dessa escola, são bem atenciosos. Eles 

entendem os nossos lados, dos alunos, mas também entendem dos professores. Tentam 

conversar com a gente coisa que a direção não faz, nem professor. Acho que os 

inspetores. 

Aluno 4 Ah, eu não mudaria, a escola, na minha opinião, escola de período integral. À tarde os 

professores colaboram e tudo que nós precisamos, eles vão lá e ajudam. 

Fonte: Dados da pesquisa das entrevistas com os alunos. 
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Foi possível perceber que o contexto escolar com toda a sua complexidade é um 

espaço que propicia experiências muito marcantes na vida dos alunos. 

Ainda, no sentido de melhor contextualizar as Escolas pesquisadas, para 

comprender as percepções dos professores a respeito de sua formação e, em especial, de 

sua atuação nessas escolas, consideramos importante caracterizar os alunos, os gestores 

e os professores, que participaram da pesquisa exploratória (1ª fase), para, depois, 

realizar entrevistas de aprofundamento com quatro professores das escolas pesquisadas 

(2ª fase). 

 

3.3 Os sujeitos da pesquisa 

No fundo o essencial nas relações entre educador e educando, 

entre autoridades e liberdades, entre pais, mães, filhos e filhas é 

a reinvenção do ser humano no aprendizado de sua autonomia. 

Me movo como educador porque, primeiro, me movo como 

gente. (FREIRE, 2007) 

 

 O foco da pesquisa é tratar das percepções dos docentes; porém, como já 

explicado, aproveitamos os dados da pesquisa exploratória de outros importantes 

participantes nesse processo da docência: os alunos e os gestores. 

 Os alunos participaram da entrevista exploratória e apresentam, como 

demonstrado nos Quadros 8,  9, 10, 11 e 12 os seguintes dados de perfil: 

Quadro 8 - Idade dos alunos entrevistados 

Aluno 1 12 anos 

Aluno 2 A A-15 anos 

Aluno 2 B B-16 anos 

Aluno 3 13 anos 

Aluno 4 13 anos 

Fonte: Dados coletados junto aos alunos das escolas pesquisadas (APÊNDICES VII-VIII). 

 

Quadro 9 -  Ano escolar em curso 

Aluno 1 7º ano 

Aluno 2 A A-Estou iniciando o ensino médio 

Aluno 2 B B-Estou iniciando o ensino médio  

Aluno 3 8º ano 

Aluno 4 8º ano 

Fonte: Dados coletados junto aos alunos das escolas pesquisadas (APÊNDICES VII-VIII). 

 

Quadro 10- Idade que ingressou na escola 

Aluno 1 05 anos 

Aluno 2 A A-04 anos 

Aluno 2 B B-03 anos 
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Aluno 3 06 anos 

Aluno 4 06 anos 

Fonte: Dados coletados junto aos alunos das escolas pesquisadas (APÊNDICES VII-VIII). 

 

Os alunos entrevistados têm entre 12 anos e 16 anos e inciaram a vida escolar na 

pré-escola. Como veremos, a seguir, em relação aos pais, apenas um pai e duas mães 

concluíram o ensino médio. Nenhum deles cursou o ensino superior e há um pai e uma 

mãe que não frequentaram a escola. 

 

Quadro  11- Grau de instrução dos pais dos alunos entrevistados 

Grau de instrução dos pais 

Nenhum Ensino Fundamental 

incompleto 

Ensino Fundamental  

completo 

Médio Completo 

1 1 2 1 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos alunos das escolas pesquisadas (APÊNDICES 

VII-VIII). 

 

 

Quadro 12 - Grau de instrução das mães dos alunos entrevistados 

Grau de instrução das mães 
Nenhum Ensino 

Fundamental 

incompleto 

Ensino Fundamental  

completo 

Médio Completo 

1 1 1 2 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos alunos das escolas pesquisadas (APÊNDICES 
VII-VIII). 

 

 De acordo com o Quadro 13, para a maioria, a mãe incentiva os estudos. Em 

conversa com os alunos, ele disseram que as mães incentivam: mandando estudar, não 

deixando faltar na escola, e ajudando a escola. O Quadro 13 mostra a importância da 

família na vida escolar dos adolescentes, no que tange, principalmente, à frequência na 

escola. 

Quadro 13 -  Pessoas que mais incentivam nos estudos 

Aluno 1 Tia. 

Aluno 2 A A- Meus pais. 

Aluno 2 B B-Minha mãe e meu pai. 

Aluno 3 Minha mãe. 

Aluno 4 Mãe. 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos alunos das escolas pesquisadas (APÊNDICES 

VII-VIII).  
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Quando questionados sobre os hábitos de estudo, Quadro 14, os alunos não são 

umânimes nas respostas. Dois afirmam ter hábitos de estudos, e os outros três são 

irregulares quanto aos hábitos de estudar. Porém, no Quadro 15, os alunos se avaliam 

como participativos, reconhecendo alguns pontos de fragilidades, mas destacam as 

características positivas como alunos. 

 

Quadro 14 - Você tem hábitos de estudar? 

Aluno 1 Sim, um pouco. 

Aluno 2 A A – Não frequentemente. 

Aluno 2 B B -  Sim. 

Aluno 3 Sim. 

Aluno 4 Às vezes. 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos alunos das escolas pesquisadas (APÊNDICES 
VII-VIII). . 

 

Quadro 15 -  Como você se avalia como aluno? 

Aluno 1 Me avalio como dedicado, inteligente, estudioso, 

um pouco bagunceiro e participativo. 

Aluno 2 A 

 

A – Um aluno que gosta de participar sempre, 

procurando me associar. 

Aluno 2 B B – Eu me avalio como um bom aluno. 

Aluno 3 Converso de vez em quando na aula, porém sou 
estudiosa. Costumo participar bastante da aula. 

Adoro a escola, dificilmente tenho dificuldade, 

em alguma matéria. 

Aluno 4 Eu estudo, procuro entender a aula de acordo com 

o assunto. Quando tenho alguma dificuldade, 

procuro ajuda do professor. 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos alunos das escolas pesquisadas (APÊNDICES 

VII-VIII). 

 

 Dos alunos entrevistados, apenas um deles, conforme o Quadro 16, afirmou não 

ter certeza sobre sua escolha profissional.Os demais já declaram a profissão que 

desejam ter. 

 

Quadro 16- Profissão que pretende exercer  

Aluno 1 Engenheiro Eletrônico. 

Aluno 2 A A-Ainda não defini, pretendo fazer algo que 

gosto. 

Aluno 2 B B-Advogado Judicial. 

Aluno 3 Atriz. 

Aluno 4 Medicina. 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos alunos das escolas pesquisadas (APÊNDICE 

VII).. 
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Os gestores que participaram das entrevistas, conforme os Apêndices XI e XII, 

têm o seguinte perfil, de acordo com o Quadro 17: 

Quadro 17 - Perfil dos diretores entrevistados 

 

Sujeitos 

 

Sexo 

 

Idade 

Tempo na 

Prefeitura 

Municipal de 

Santos (PMS) 

Tempo no 

Cargo de 

Diretor 

Diretor 1 Feminino 52 anos 34 anos 01 ano 

Diretor 2 Feminino 38 anos 15 anos 03 meses 

Diretor 3 Feminino 53 anos 25 anos 02 anos 

Diretor 4 Feminino 43 anos 26 anos 03 anos 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos alunos das escolas pesquisadas (APÊNDICES XI-

XII). 

. 

No Quadro 18, a seguir, os gestores responderam à questão sobre sua trajetória 

profissional na rede municipal de Santos. O Diretor 1 atua há 34 anos na rede, o Diretor 

2 está há 15 anos , e os Diretores 3 e 4 há 26 anos. Porém, no cargo de diretor, estão há 

menos de 05 anos. 

Quadro 18 -  Trajetória profissional dos diretores  

Trajetória profissional na Prefeitura Municipal de Santos 

Diretor 1 Estou na PMS, desde 1982, como professora de Ed. Infantil. No ano de 2002, fui 

para equipe técnica como Coordenadora Pedagógica e, durante 03 anos, fui chefe 
de Seção no Departamento de Planejamento. 

Diretor 2 Estou há 15 anos na educação de Santos. Comecei como professora substituta, 

ingressando no concurso e passei por várias escolas. Fui promovida à Professora 

Efetiva, em 2004. Fixei sede na escola em que trabalho até hoje. Em 2006, iniciei 

como Substituta de Especialista de Educação I - Assistente de Direção, ficando por 

dois anos. Em 2008, fui nomeada Coordenadora, e permaneci na mesma escola. Ao 

final do ano, fixei sede nesta Unidade como CP. Em 2016, estou na função de 

Especialista de Educação II –Diretora da Escola. 

Diretor 3 Entrei na PMS, no concurso de 1990, como professora de Ed. Infantil e fiquei em 

sala de aula até 2012. Em 2013, fui substituir Assistente de Direção, em 2014 fui 

nomeada Orientadora Educacional e, em 2015, comecei a substituir o cargo de 

Diretora de Escola. 

Diretor 4 Há 26 anos. Iniciei como professora PBII e, após 15 anos, fiz novamente concurso 

para especialista. Atualmente tenho 02 registros. 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos diretores das escolas pesquisadas (APÊNDICES 

XI-XII). 

  

 Apresentaremos, a seguir, os dados dos oito (08) professores (APÊNDICE V), 

sendo, primeiramente, daqueles que responderam ao questionário exploratório, 

conforme Quadros: 19, 20 e 21. 

Quadro 19 - Sexo dos professores 

Mulheres Homens 
6 2 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos diretores das escolas pesquisadas. 
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Quadro 20 - Idade dos professores 

Idade 
31 a 40 anos 41 anos ou mais 

3 5 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos diretores das escolas pesquisadas 

 

 

Quadro 21 - Município de residência dos professores 

Municípios 

Santos Guarujá Bertioga 

3 4 1 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos diretores das escolas pesquisadas 

 

 

 Os professores, que participaram, em sua maioria, são mulheres e têm mais de 

41 anos de idade, e 05, dentre esses, não residem no município de Santos. 

 Nos Quadros 22 e 23, a seguir, percebemos que, referente ao grau de instrução 

de seus pais, apenas uma (01) mãe tem pós-graduação, 04 mães e 06 pais não 

concluíram o ensino fundamental. 

 

Quadro 22- Grau de instrução do pais dos professores 

Grau de instrução dos pais dos professores 
Ensino 

Fundamental incompleto 

Ensino Fundamental  completo Médio Completo 

6 1 1 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos professores (pesquisa explorátoria). 

 

 

Quadro 23 - Grau de instrução das mães  dos professores 

Grau de instrução das mães dos professores 
Nenhum Ensino 

Fundamental incompleto 

Médio Completo Pós 

graduação 

1 4 2 1 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos professores (pesquisa explorátoria). 

 

 O Quadro 24, a seguir, trata de identificar as atividades que os professores 

ocupam fora do trabalho: 

Quadro 24- Identificação das atividades dos professores 

Como você ocupa seu tempo fora do trabalho? 

Trabalho Profissional 3 

Atividades Domésticas 8 

Estudo 7 

Internet 7 

Lazer 7 

Atividade de Cunho Religioso 3 

Prática Esportiva 4 
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Prática Artística 2 

Trabalho Voluntário 2 

Atividade Político Partidária  0 

Academia de Ginástica (atividade Física) 3 

Programas Culturais 7 

Outra Situação 1 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos professores (pesquisa explorátoria). 

 

 As atividades domésticas foram assinaladas por todos. As atividades de estudos, 

internet, lazer e programas culturais são a segunda maior opção. O que nos chama 

atenção é que nenhum deles se ocupa de uma atividade político-partidária. 

 Do ensino médio, no Quadro 25, a seguir, é demonstrado que 02 professores 

cursaram o magistério profissionalizante, mas a maioria (15) cursaram o ensino médio 

regular. 

 

Quadro 25 - Tipo de ensino médio dos professores 

Tipo de ensino médio dos professores 
Ensino Regular Profissionalizante Técnico Profissionalizante Magistério 

5 1 2 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos professores (pesquisa explorátoria). 

 

Em relação ao Quadro 26, a seguir, podemos observar que a maioria estudou em 

escolas públicas. 

 

Quadro 26- Tipo de estabelecimento do ensino médio 

Tipo de estabelecimento do ensino médio 
Todo em escola pública Todo em escola particular 

6 2 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos professores (pesquisa explorátoria). 

 

Quanto ao período que os professores estudaram no Ensino Médio, observamos 

que parte estuda no diurno e parte no noturno. 

 

Quadro 27- Período em que estudou no ensino médio 

Período do ensino médio 
Todo no Diurno Todo no noturno Maior parte noturno 

4 2 2 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos professores (pesquisa explorátoria). 

 

 

 Podemos conferir, também, no Quadro 28, a seguir, que 06 fizeram pós-

graduação e curso de língua estrangeira. Outro curso superior foi concluído por 05 

desses professores. E o interesse por artes, em geral, é manifestado por 05 professores. 
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Quadro 28 - Outros cursos dos professores 

Outros cursos para além da graduação da área de formação 
Não Informática Língua 

Estrangeira 

Artes em 

geral 

Outro de 

nível 

médio 

Outro 

curso 

superior 

Outro de 

Especialização 

Pós 

1 4 6 5 2 5 6 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos professores (pesquisa explorátoria). 

 

 

 Todos concluíram a licenciatura, há mais de 05 anos, e declaram terem 

continuado os estudos, de acordo com Quadros 29, 30 e 31 abaixo, a seguir: 

 

Quadro 29 - Tempo de formação inicial dos professores 

Há quanto tempo se deu a formação inicial? 
Acima de 05 anos  

8 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos professores (pesquisa explorátoria). 

 

 

Quadro 30 - Continuidade de cursos dos professores 

Continuidade de cursos após a formação docente 
Sim 

8 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos professores (pesquisa explorátoria). 

 

 

 Quanto à atualização sobre a legislação e teorias pertinentes à educação, 07 

afirmam atualizar-se e 01 respondeu que não se atualiza. 

 

Quadro 31 - Atualização quanto à legislação 

Atualização quanto à legislação e teorias pertinentes à educação 
Sim 

 

Não 

7 1 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos professores (pesquisa explorátoria). 

 

 Da carreira profissional, todos (8) são do regime estatutário no município de 

Santos, ingressando por concurso público. Em relação à atuação na rede municipal de 

Santos, 04 professores estão há menos de 05 e 04 estão há mais de cinco anos nesta 

rede. Podemos conferir nos Quadros 32 e 33: 

Quadro 32 - Situação funcional dos professores 

Situação funcional no município 
Estatutária   

8 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos professores (pesquisa explorátoria). 
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Quadro 33 - Tempo de atuação dos professores 

 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos professores (pesquisa explorátoria) 

 

Quanto ao acúmulo de cargo, 05 acumulam cargo público em outras redes e 03 

atuam, exclusivamente, no município de Santos, conforme os Quadros 34 e 35: 

 

Quadro 34 - Atuam em outra rede de ensino? 

Atuam em outra rede de ensino? 
Sim 

 

Não 

5 3 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos professores (pesquisa explorátoria). 

 

 

Também, notamos que dos cinco (5), que atuam em outra rede de ensino, como 

professor um (01) atua na rede municipal do Guarujá e quatro (04) atuam na rede 

estadual de ensino, conforme o Quadro 35: 

 

 

Quadro 35 - Identificação da rede dos professores 

Qual município? 

Guarujá Rede Estadual SP 

1 4 

Fonte: Dados de pesquisa coletados junto aos professores (pesquisa explorátoria). 

 

Além disso, são também, sujeitos de pesquisa, os professores que participaram 

das entrevistas de aprofundamento. Neste sentido o Quadro 36 apresenta o perfil desses 

professores quanto à formação, à faixa etária, à área de formação, ao ano de conclusão 

do curso, ao tempo que atuam na educação como professores e ao tempo de atuação na 

escola pesquisada: 

         Quadro 36 - Perfil socioeducacional dos professores do EF II 

PERFIL Professor 1 Professor 2 Professor 3 Professor 4 

Idade 49 anos 40 anos 60 anos 31 anos 

Área de 

formação 

Licenciatura 

Matemática Ciências 

Biológicas 

Letras Letras 

Em que ano 

concluiu 

1989 2000 1982 2008 

Há quanto 

tempo atua na 

27 anos 23 anos 31 anos 12 anos 

Tempo de atuação no município de Santos 
02 anos 03 anos 06 anos 07 anos 10 anos 14 anos 

 

2 2 1 1 1 1 
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educação 

(como docente) 

Há quanto 
tempo atua na 

escola atual 

13 anos 04 anos 03 anos e meio 06 meses/03 
anos (atua em 

duas escolas) 

 Fonte: Dados coletados junto aos professores de EFII. 

 

A seguir, descreveremos as etapas da pesquisa e os procedimentos 

metodológicos desenvolvidos. 

 

3.4  As etapas da pesquisa 

Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e 
me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e 

comunicar ou anunciar a novidade. (FREIRE, 2007, p. 29) 

 

Percebemos a pesquisa como constatação, possibilidade de intervenção e de 

construção de conhecimento, atividade de muitos que podem partir de uma iniciativa, 

mas em uma construção em conjunto. Nas palavras de Freire (2007), “pesquiso para 

conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade”. Pesquisamos 

para constatar. Desde o início da pesquisa, as inquietações em relação às percepções dos 

professores sobre a educação de qualidade, na perspectiva da formação e atuação 

docente, foram marcantes e impulsionaram a persistência e o esforço. 

Pesquisar é uma tarefa que demanda um esforço contínuo, sobretudo, dentro da 

trajetória de uma formação, cujo foco, na prática, não é a pesquisa. Minha trajetória foi 

iniciada a partir do Mestrado e está sendo desenvolvida e, por vezes, encontramo-nos 

em questionamentos sobre as possibilidades frente aos desafios: do tempo, do espaço, 

da conciliação com as atividades profissionais, da disposição dos sujeitos. 

As intervenções da orientadora fizeram toda a diferença nessa compreensão e 

nas fases da pesquisa, como as suas palavras proferidas em uma aula: “a confiança 

passa ser a base fundamental nessa construção, sendo que confiar é tecer o fio da vida”. 

E, neste processo, as fases mais difíceis ou mesmo as mais acalentadoras vão sendo 

superadas, e abertas novas, nesse ciclo de constatação, intervenção e educação de si e do 

outro. 

Como afirma Gatti (2012, p.22): “Não é fácil caracterizar os caminhos da 

elaboração das pesquisas no campo educacional pela variedade temática, diversidade 

dos problemas”. Foram necessários estudos sobre pesquisa em educação (ANDRÉ, 

2007; STAKE, 2011; GATTI, 2012; LEITE, 2012; CHARLOT, 2013), a fim da 
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construção do conhecimento sobre o tema, a formação como pesquisador e a busca de 

caminhos que fossem delineados com rigor e cientificidade. 

O problema da pesquisa, a partir das experências vivenciadas nas escolas, 

parecia objetivo. Estávamos preocupadas com a questão da atuação docente para uma 

educação de qualidade, o que pressupõe abordar a formação dos professores. Mas a 

questão, em se tratando de pesquisa científica, não estava clara, e, com as palavras de 

André (2007, p. 127), refletimos sobre: 

 

Qual é ou qual deve ser o propósito da pesquisa? Para que ou para 

quem se devem produzir os conhecimentos? Essas são questões que 
têm estado presentes nos debates acadêmicos e podem ser encontradas 

em diversas revisões críticas das pesquisas em educação. 

 
 

Consideramos, junto com a autora, que a objetivação do problema da pesquisa, 

numa lógica social e coletiva, é fundamental, pois nasce de uma realidade, mas não 

pretende ser linear, exclusiva, limitada como que autocentrada. Nessa, perspectiva, 

André (2012, p.23, p.132) destaca que: “[...] pode-se dizer que conhecimento em 

educação nasce da e com a prática e deve aí retornar, mas terá consistência e impactos, 

desde que se faça uma construção axiológica”. O que implica envolver e envolver-se, 

engajar e engajar-se os profissionais nessa construção.  

Na prática do desenvolvimento da pesquisa, há muitos obstáculos a serem 

superados, como a vontade de participação e a confiabilidade dos atores envolvidos. 

Traçamos, assim, um caminho para a pesquisa, organizando-o em três etapas. Na 

primeira, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a temática, em questão, no 

banco da CAPES, nos periódicos Scielo, entre outros dados. Na segunda etapa, 

considerada exploratória, foram entrevistados gestores, alunos e professores, com o 

intuito de caracterizar o contexto das quatro escolas pesquisadas. E, na terceira etapa, 

foram realizadas entrevistas de aprofundamento com quatro (04) professores de quatro 

escolas diferentes, que já haviam participado da pesquisa exploratória anterior, a fim de 

aprofundar a temática em questão. A seguir, descreveremos, sucintamente, cada uma 

das etapas da pesquisa. 
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3.4.1 Levantamento bibliográfico 

 

O levantamento bibliográfico foi iniciado nas aulas de Laboratório I e II e 

continuado, ao longo da pesquisa, tanto na biblioteca da UNISANTOS, no banco da 

CAPES, nos periódicos Scielo e na biblioteca virtual da USP e, também, em materiais 

indicados e muitos enviados pela orientadora no período de  agosto de 2015 a agosto de 

2016. 

 As palavras-chave utilizadas foram: formação de professores no Brasil, 

licenciaturas, legislação e licenciaturas, formação e atuação docente, qualidade da 

educação, trajetórias de formação docente, conceitos freireanos. 

 Constatamos que as dissertações, teses ou artigos, em sua maioria, tratam das 

licenciaturas numa abordagem disciplinar em relação à área específica do 

conhecimento.  

Foram apensados dados obtidos no levantamento indicado no Apêndice XVI, 

dos quais destacamos as obras que melhor se relacionam com a temática, aqui 

desenvolvida, conforme o Quadro 37: 

 

Quadro 37 –  Relação de obras consultadas (aproximação temática) 

Título Criatividade na Formação 

Continuada de Professores 

do Ensino Fundamental: um 
desafio na 

contemporaneidade 

 

Esta Dissertação tem como tema a 

criatividade na formação continuada de 

professores do ensino fundamental e, 

como objetivo geral, analisar a formação 

continuada desse professores da Escola 

Municipal de Tempo Integral Daniel 

Batista a partir dos indicadores do 

Instrumento de Identificação do 

Desenvolvimento Criativo de Instituições 
de Ensino (Vadecrie). A pesquisa apoiou-

se na abordagem de natureza qualitativa 

exploratória e no estudo de caso, e utilizou 

como procedimentos de coleta de dados a 

pesquisa documental, a observação direta 

em campo ─ apoiada no uso do 

questionário Vadecrie ─ e as entrevistas 

semiestruturadas. Os dados revelam que a 

formação continuada ocorre a partir dos 

problemas da instituição, sendo os 

professores protagonistas de sua formação.  

Autor Maria Jose da Silva Morais 
(MORAIS, 2015, p.137) 

 

Fundação Universidade Federal 

do Tocantins 

 

Dissertação/Tese Dissertação Mestrado 

Ano 2015 

 

Título O professor em situação 

social de aprendizagem: 

autoctonia e formação 
docente 

 

 Esta tese tem como objetivo principal 

compreender, no contexto da formação 

docente, sobretudo, na formação continuada, 

como o sujeito docente produz o sentimento 

de pertencimento em relação ao processo de 

(re) organização do trabalho docente e em 
Autor  
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Elias Batista dos Santos 

(SANTOS, 2013, p.138) 

 

Universidade de Brasília 

 

relação ao contexto em que o trabalho 

pedagógico é planejado e realizado. Para 

isso, foram utilizados os princípios 

norteadores da perspectiva histórico-cultural 

da subjetividade desenvolvida por González 

Rey. Foram estudados dois grupos de 

docentes, em duas escolas públicas 
diferentes, fazendo uso de alguns 

instrumentos para ajudar na produção de 

informações, tais como: completamento de 

frases, jogo da livre associação, produção de 

texto em conjunto, imagem e formação, 

observação participante, conversas 

informais e entrevista reflexiva para ajudar 

os participantes na produção de 

informações. Dessa forma, os 

conhecimentos gerados nessa pesquisa 

puderam ajudar na compreensão do papel do 
sujeito, do contexto e do trabalho 

pedagógico no processo de qualificação 

profissional do docente. 

Dissertação/Tese Tese 

Ano 2013 

 

ANO 

 

 

AUTOR/INSTITUIÇÃO 

 

TÍTULO 

 

FONTE 

2016 Claudio Pinto Nunes I  

Dalila Andrade Oliveira II 

I Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, Vitória da 
Conquista, BA.  

 II Universidade Federal de 

Minas Gerais, Belo Horizonte. 

Trabalho, carreira, 

desenvolvimento docente e 

mudança na prática 

educativa. 

Educ. Pesqui., São Paulo, p. 1-

26, abr. 2016. 

(NUNES; OLIVEIRA, 2016, 

p.138) 

2015 Ana Maria Saul 

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – PUC-

SP. 

Na contramão da lógica do 

controle em contextos de 

avaliação: por uma educação 

democrática e 

emancipatória. 

Educ. Pesqui., São Paulo, v. 

41, n. especial, p. 1299-1311, 

dez., 2015. 

2015 Solange Martins Oliveira 

Magalhães 

 Ruth Catarina Cerqueiro 

Ribeiro de Souza 

UFG. 

Qualidade social e produção 

do conhecimento. 

 

Educar em Revista, Curitiba, 

Brasil, n. 58, p. 253-270, 

out./dez. 2015. 

2013 Maria Isabel da Cunha  

Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos, São Leopoldo, RS. 

O tema da formação de 

professores: trajetórias e 
tendências do campo na 

pesquisa. 

Educ. Pesqui., São Paulo, n. 3, 

p. 609-625, jul./set. 2013. 
 

 

2012 Graziela Giusti Pachane 

Rodrigo Peres Lopes 

Domiciano 

 Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro 

Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro (UFTM). 

Formação de professores das 

disciplinas específicas da 

educação básica: panorama 

das pesquisas sobre 

licenciaturas no Brasil pós-

LDB. 

Série-Estudos - Periódico do 

Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UCDB 

Campo Grande, MS, n. 33, p. 

165-175, jan./jul. 2012. 

2012 Ana Maria Saul  

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – PUC-

SP. 

O pensamento de Paulo 

Freire na educação 

brasileira: análise de 

sistemas de ensino a partir 
de 1990. 

Currículo sem Fronteiras, v. 

12, n. 3, p. 37-56, Set/Dez 

2012. 

2011 Alexandra Garcia e Inês 

Barbosa de Oliveira 

“... ser professor”. Espaço do currículo, v.3, n.2, 

p. 522-534, Setembro de 2010 
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Fonte: Dados de pesquisa do Banco e Dados da CAPES e de periódicos do Scielo. Disponível 
em: www.scielo.org/php/index.php. Acesso em: 04 março 2015. 

 

 

A partir dessa relação de textos, destacaremos, aqui, somente alguns, que mais 

se relacionam à nossa pesquisa. O texto de Nunes e Oliveira (2016), embora defenda 

uma maior articulação entre políticas públicas educacionais e trabalho docente, de modo 

que o professor não seja responsabilizado pelo fracasso ou sucesso da aprendizagem dos 

estudantes, ele contribui para a nossa pesquisa na medida em que traz à tona questões 

relacionadas ao contexto do trabalho docente e às demandas da profissionalização do 

professor nos dias atuais; além da relação da qualidade da educação ou do ensino com o 

desenvolvimento profissional docente e com a qualidade das condições de exercício da 

docência. 

Saul (2015) põe em questão duas ideias-força: avaliação educacional e qualidade 

da educação. A autora propõe-se a analisar uma posição hegemônica em nossa 

sociedade, na qual a avaliação, sob a lógica do controle, tem direcionado uma educação 

que se anuncia como de qualidade, e desvela as consequências dessa lógica da avaliação 

para a escola, o currículo e a formação de educadores. Traz, também, uma perspectiva 

democrática e emancipatória concretizada na  política, teoria e prática de Paulo Freire, 

em sua gestão, como Secretário da Educação da cidade de São Paulo, no período 1989-

1991. O texto veio ao encontro dos conceitos freireanos em nossa pesquisa, 

compreendendo essa perspectiva participativa, inclusive, dos docentes numa 

dialogicidade, ação-reflexão e conscientização. Não focamos a abordagem em relação à 

avaliação, mas nos identificamos com a visão contra-hegemônica nessa perspectiva 

emancipatória concretizada por Paulo Freire. 

Magalhães e Souza (2015) pesquisaram a produção acadêmica de sete 

instituições e buscaram desenvolver uma meta-análise da produção, colocando em foco 

a questão da qualidade, a partir de sua perspectiva epistemológica e histórica. Os 

autores buscam compreender se e como a produção manifesta a concepção de qualidade: 

se promove a qualidade mercadológica para a educação, sustentando o pensamento 

hegemônico e o consenso ativo, ou se promove qualidade social frente às políticas 

educacionais neoliberais, estruturando o pensamento contra-hegemônico. Articulam-se 

Pós‐graduação em Educação 

da UERJ. 

a Março de 2011. 

2009 Luiz Fernandes Dourado 

João Ferreira de Oliveira 

UFG. 

A Qualidade da Educação 

Perspectivas e desafios. 

Cad. Cedes, Campinas vol. 29, 

n. 78, p. 201-215, maio/ago. 

2009. 



104 
 

duas categorias na análise: método e ideário pedagógico. Concluíram que uma parcela 

dos trabalhos filiados ao materialismo histórico-dialético desenvolve adequadamente o 

método e o ideário pedagógico, postura que traduz a perspectiva da emancipação. Para 

nossa pesquisa, a abordagem sobre qualidade social contribui fortalecendo a ideia da 

educação de qualidade como de possível construção conceitual numa perspectiva da 

qualidade social, portanto de uma educação emancipatória. 

Cunha (2013), com o objetivo de mapear as tendências das influências teórico- 

práticas da formação de professores no Brasil, apresentou o conhecimento dos 

movimentos epistemológicos, culturais e políticos, definindo a compreensão do campo 

da formação de professores em uma perspectiva histórica, entendendo, assim, que pode 

ser uma significativa contribuição para a prática da formação. Nesse sentido, em nossa 

pesquisa, tivemos essa compreensão da influência das legislações, políticas e tendências 

teórico-práticas na educação e formação docente ao longo das décadas. 

Domiciano e Pachane (2012) realizam uma pesquisa, compreendendo um estado 

da arte sobre as pesquisas com temas que incluem os cursos de licenciatura pós LDB. 

As análises demonstraram a necessidade de maior visibilidade e legitimidade às 

pesquisas sobre a temática, bem como de maior estreitamento de relações entre a área 

da educação e as áreas específicas de formação dos licenciandos. 

Saul  (2012) desenvolve uma importante pesquisa sobre o pensamento de Paulo 

Freire nas escolas públicas a partir de 1990. Os resultados demonstraram que a 

construção da escola pública popular e democrática é um paradigma inspirador de 

políticas de educação de várias redes de ensino pesquisadas. Um resultado importante 

para uma compreensão da teoria freireana e suas contribuições para a educação de 

qualidade que estamos abordando com essa pesquisa. 

Garcia e Oliveira (2011) trabalharam com a ideia de dialogar com as políticas de 

formação docente, nos textos que as definem, buscando os sentidos que assumem nos 

diferentes cotidianos e como se tecem as formas de “ser professor”. 

Dourado e Oliveira (2009) desenvolvem o tema sobre qualidade educação, 

problematizando e analisando a questão dos desafios, introduzindo, desde  a discussão 

sobre o conceito de qualidade, como a compreensão do tema numa pespectiva de uma 

escola  de qualidade socialmente referenciada, considerando os fatores intra e extra 

escolares. 
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As análises destes textos contribuíram para uma visão mais ampliada da 

complexidade do tema e provocaram a compreensão da necessidade de adequações, do 

que estávamos desenvolvendo e de um maior aprofundamento dos estudos e dos 

referenciais teóricos. Fomos planejando as etapas seguintes para coletas dos dados, bem 

como as tratativas com os sujeitos da pesquisa e as escolas pesquisadas. 

 

3.4.2 Etapa da pesquisa exploratória 

 

Nesta etapa, inicial, objetivamos utilizar como procedimento metodológico um 

roteiro de entrevistas com os gestores, os alunos e os professores. 

Os dados coletados com 04 gestores e 05 alunos, presidentes do grêmio 

estudantil de cada uma das quatro escolas pesquisadas (sendo que entrevistamos dois 

alunos na Escola 2), puderam nos situar no contexto escolar e obter, assim, um olhar 

diferenciado enriquecendo os dados coletados no sentido de maior amplitude e 

profundidade. 

Foram agendadas visitas nas escolas participantes, após autorização da SEDUC, 

conforme Apêndice I. Fomos atendidos por gestores das quatro escolas, que se 

dispuseram a participar, consentindo a utilização dos dados. Os alunos foram 

autorizados por seus respectivos responsáveis, que assinaram termo de consentimento 

livre e esclarecido. Destacamos, aqui, que esse termo, cuja cópia está registrada no 

Apêndice II, foram todos assinados pelos participantes da pesquisa, sejam docentes e/ou 

gestores.  

As entrevistas com gestores foram na própria escola, sendo que, dos quatro, 02 

preferiram escrever a resposta, sem gravar a entrevista, e os demais gravaram a 

entrevista, que durou cerca de vinte minutos. Antes da entrevista houve uma explicação 

sobre a pesquisa e respondemos aos esclarecimentos necessários. 

O roteiro das entrevistas exploratórias com os diretores (APÊNDICE X), 

também tinha por finalidade levantar dados sobre o contexto de trabalho docente na 

dimensão da gestão. Percebemos, também, nas respostas dadas, a importância da gestão 

na formação e atuação docente. Segue o Quadro 38, que reproduz o roteiro realizado 

com os gestores. 
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Quadro 38-  Roteiro das entrevistas exploratórias com os gestores 

Perfil socioeconômico Faixa Etária 

Município de Residência 

Estado Civil 

Situação Profissional do cônjuge 

Número de Filhos 

Religião 

Escolaridade dos Pais 
Atividades que ocupa fora do trabalho 

Formação Tipo de Ensino Médio 

Cursos de formação 

Há quanto tempo se deu a formação? 

Formação continuada 

Costuma atualizar-se? 

Escolha Profissional Por que escolheu a carreira docente? 

Carreira Situação funcional com a PMS 

Há quanto tempo atua no município? 

Atua em outro município? 

Desafios da Carreira O que é educação de qualidade? 

Percepção de uma escola com bons resultados 

Atuação Profissional O que destaca como fundamental na atuação 

docente? 
Você tem em seu planejamento a formação 

continuada para docentes? 

Desafios e possibilidades de realizar a formação 

continuada. 

Faz observação das aulas? 

Projeto Político Pedagógico. 

Acompanhamento de alunos com baixo 

rendimento. 

Características do bom professor. 

Fonte: Dados para o desenvolvimento da pesquisa junto aos gestores. 

 

As questões do Roteiro pretendiam levantar dados sobre: o perfil dos gestores; a 

escolha da carreira docente; as trajetórias profissionais no município de Santos; os 

conceitos de educação de qualidade, e, principalmente, as percepções dos gestores sobre 

a atuação docente e o desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico. Há, também, 

uma questão sobre as características de um “bom professor”. O Apêndice XI registra a 

transcrição das entrevistas realizadas com cada um dos quatro diretores, e o Apêndice 

XII transcreve os resultados dessas entrevistas, que estão caracterizadas nos Quadros 66 

a 77 do respectivo Apêndice.  

As entrevistas com os alunos, presidentes dos grêmios estudantis de cada uma 

das escolas pesquisadas, também ocorreram nas próprias escolas com duração, em 

média, de quinze minutos. No começo de cada uma das entrevistas, tivemos um diálogo 

de cerca de dez minutos, em que conversamos sobre algumas questões em torno da 

pesquisa, da educação e da escola.  
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Todas as questões propostas foram passadas anteriormente, para percebermos 

sobre as dificuldades de interpretação ou desconhecimento sobre o que foi perguntado.  

Percebemos uma preocupação com o discurso, com a forma que falavam. 

Sentiram-se importantes em serem ouvidos, quando manifestaram que gostavam de 

falar e dar entrevistas. Um deles disse ser a segunda entrevista dada e isso, para ele, foi 

muito bom, porque ele quer ajudar a melhorar a escola.  

A seguir, o Quadro 39 com o roteiro das entrevistas com os alunos. 

 

Quadro 39 -  Roteiro das entrevistas exploratórias com os alunos 

Perfil socioeducacional Idade atual 

Idade que ingressou na escola 

Escolaridade dos Pais 

Religião 

Pessoa que mais incentiva seus estudos 

Formação Ano que está cursando 

Tem Hábitos de Estudar? 

Como você se avalia como aluno? 

Escolha Profissional Que profissão sonha exercer? 

Clima Escolar Relação dentro da escola e fora dela 

Valorização e desenvolvimento de habilidades 

Percepção dos alunos  Conceito de Educação de Qualidade 

Incentivo aos alunos que não participam 

Participação das famílias 

Projeto Político Pedagógico 

O que necessita mudar? 

O que não necessita mudar? 

Fonte: Dados para o desenvolvimento da pesquisa junto aos alunos. 

 

Por meio deste instrumento foram levantados dados a respeito: 1) do perfil 

socioeducacional, abordando questões também do contexto familiar; 2) da formação 

educacional desses alunos: ano em curso, hábitos de estudo e participação nas 

atividades escolares; 3) da visão da escolha profissional em um diagnóstico de 

perspectivas dos alunos; 4) da percepção que eles possuem sobre o clima escolar sobre 

as relações internas e externas com as famílias; 5) da influência da escola no 

desenvolvimento das habilidades dos alunos; 6) dos conceitos de educação de qualidade 

e de projeto político pedagógico; 7) das mudanças que percebem que necessitariam ser 

feitas; e 8) dos pontos fortes da escola.  

Os momentos de escuta dos alunos foram muito ricos e permitiram perceber que 

os mesmos sentem a importância da escola para a construção da autonomia, 

participação, formação educacional e para as relações sociais.  
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Destacamos, ainda, que os resultados das entrevistas exploratórias com os alunos 

foram classificadas conforme seguem: a) dimensão socioeducacional - conforme 

Quadros 45 a 50 (APÊNDICE VII); b) dimensão formação – de acordo com os Quadros 

51 a 53 (APÊNDICE VII); c) dimensão escolha profissional – segundo o Quadro 54 

(APÊNDICE VII), apresentando um breve registro dos pontos principais dessas 

dimensões analisadas.  

Com os professores, os encontros aconteceram em horário específico de hora de 

trabalho coletivo (HTPC). Na rede municipal de Santos, os mesmos participam, já 

incluídas em suas jornadas, de horas de trabalhos pedagógicos coletivos. As reuniões 

ocorrem duas vezes por semana, numa duração de quarenta e cinco minutos cada uma. 

Uma hora-aula no fim do período do trabalho docente, abordando reuniões sobre o 

aperfeiçoamento profissional e pedagógico semanal, sob a coordenação do setor 

pedagógico e da direção da escola, respectivamente. 

Solicitamos autorização para falar aos docentes nessas reuniões, conforme o 

Apêndice I e II, que passou a ter a nossa coordenação. Nessas reuniões, apresentamos 

alguns dados de um Congresso Internacional de Educação, em Cuba, que participamos, 

no ano de 2015. Tínhamos o intuito, logo no início, de provocar o interesse e um 

diálogo sobre as questões da educação. Após, essa atividade, apresentamos o  objetivo 

de nossa pesquisa em conhecer as percepções dos professores sobre sua formação e 

atuação, dando, assim, ciência aos procedimentos metodológicos que intencionávamos 

utilizar para a coleta de dados. 

Nesta etapa da pesquisa, participamos de duas reuniões em cada uma das quatro 

escolas pesquisadas, para professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II. 

E, após a explanação da intenção da pesquisa, sobre a pós-graduação stricto sensu e o 

Programa Mestre Aluno da Prefeitura de Santos, no qual fazemos parte, percebemos que 

houve interesse demonstrado pelos docentes para participação da pesquisa. 

Os professores foram, então, arguidos sobre sua intenção de participar da 

pesquisa, que consistia, a princípio, em responder ao roteiro da entrevista exploratória, e 

que tinha o objetivo de levantamento de dados socioeducacionais,  trajetórias de 

formação e atuação na rede de Santos e outras informações sobre o conceito de 

qualidade da educação. Os professores, que manifestaram interesse em participar da 

pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que está registrado 

no Apêndice II. 
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Durante a reunião foi passado o modelo do Roteiro (APÊNDICE IV), para que 

os professores pudessem examiná-lo e esclarecer possíveis dúvidas. A seguir, o Quadro 

40 reproduz o Roteiro dessa entrevistas com os professores: 

 

Quadro 40 -  Roteiro das entrevistas exploratórias com os docentes 

Perfil socioeconômico Faixa Etária 

Município de Residência 

Estado Civil 

Situação Profissional do cônjuge 

Número de Filhos 

Religião 

Escolaridade dos Pais 
Atividades que ocupa fora do trabalho 

Formação Tipo de Ensino Médio 

Cursos de formação 

Há quanto tempo se deu a formação? 

Formação continuada 

Costuma atualizar-se? 

Carreira Situação funcional com a PMS 

Há quanto tempo atua no município? 

Atua em outro município? 

Escolha Profissional Por que escolheu a carreira docente? 

Desafios da Carreira Relato dos primeiros anos da docência 

Indisciplina dos Alunos 

O que é educação de qualidade? 

Atuação Profissional Relação com os alunos 
Relação com as famílias e comunidade 

Planejamento das aulas 

Legislação e Prática Profissional 

Implicações da atuação 

Conhecimento Profissional Conhecimento das Diretrizes 

Fundamentação teórica 

Definição Ensino Aprendizagem 

Fonte: Dados para o desenvolvimento da pesquisa junto aos docentes. 

 

Na Escola 1, participaram das reuniões 24 professores, 12 assinaram o termo de 

consentimento; porém, apenas 05 deram devolutiva do instrumento. Desses, somente 03 

eram do EF II. 

Na Escola 2, participaram das reuniões 14 professores, 09 se interessaram em 

participar; porém desses, apenas 01 era do EF II. Nessa escola, a receptividade dos 

professores do EF I foi muito acolhedora e favorável à explanação do tema da pesquisa. 

Dos professores do EF II, uma (01) professora se interessou, participando e 

disponibilizando-se para colaborar. Os demais aguardaram o final do horário para se 

retirarem, não demonstrando interesse. 

Na Escola 3, 25 professores estavam presentes, 08 consentiram participar, mas 

apenas 04 deram devolutiva ao instrumento, sendo desses, 02 do EF II. Nessa escola, 
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numa das reuniões, houve questionamentos, por parte dos professores que  falaram 

sobre as questões de infraestrutura da escola, as condições do trabalho em relação aos 

alunos e a gestão.  

Na Escola 4, 28 professores participaram da reunião (trata-se de uma escola 

exclusiva de EF II, portanto há um único horário para todos os professores), com muito 

entusiasmo e demonstrando interesse com perguntas e contribuições. Porém, do total de 

professores, apenas dois (02) consentiram participar da entrevista exploratória. 

Os professores do EF I participaram também dessa etapa, porque, naquele 

momento, pretendíamos realizar a pesquisa com professores da educação básica, nas 

modalidades da Educação Infantil e Fundamental, que são oferecidas pelo município de 

Santos. Os dados colhidos dos professores de Educação Infantil e de EF I foram 

armazenados em arquivos e poderão ser utlizados nas escolas em que atuam ou em 

outras pesquisas. 

No total, foram 08 os professores do Ensino Fundamental II, que participaram 

das entrevistas exploratórias. A partir deste momento, foi possível dar início ao 

levantamento de dados, tais como: o perfil socioeconômico; informações sobre a 

formação inicial e continuada; carreira no magistério público municipal; e alguns 

conceitos sobre diretrizes curriculares para formação docente, educação de qualidade, 

dificuldades da docência e relação professor/aluno. 

Os resultados dessas entrevistas exploratórias estão registrados no Apêndice V. 

Destacamos que os mesmos foram organizados, também, em algumas dimensões, 

conforme seguem: a) dimensão do perfil socioeconômico; b) dimensão da formação 

inicial e continuada; c) dimensão da carreira profissional; d) dimensão da escolha 

profissional (Quadro 30); e) dimensão dos desafios da carreira profissional; f) dimensão 

da atuação profissional; f) dimensão do conhecimento profissional. Cada uma das 

dimensões apresenta, também, alguns aspectos que serão analisados no Capítulo IV.  

Abordar a respeito das percepções dos professores nos coloca frente a 

questionamentos que, muitas vezes, necessitam de maior aprofundamento. E, neste 

sentido, consideramos necessário incluir a 3ª etapa da pesquisa com quatro dos 

professores que se dispuseram, a fim de aprofundar a compreensão referente aos dados 

obtidos nas etapas explorátorias. 
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3.4.3 Etapa referente às entrevistas  

Para um aprofundamento e refinamento das informações, todos os professores 

do EF II, que participaram da primeira etapa, foram convidados para serem 

entrevistados nesta etapa da pesquisa. Os professores que se interessaram, num total de 

04, consentiram participar da entrevista, demonstrando muito interesse e cooperação na 

pesquisa. Ao final das entrevistas, afirmaram terem sido provocados, de certa forma, a 

reverem suas práticas de ensino. 

 Os dados coletados possibilitaram uma melhor compreensão das necessidades da 

formação e a importância fundamental da formação continuada. 

 Outra questão que levantamos é sobre a voz do professor. Suas necessidades são 

apresentadas claramente e muitas delas com grau de simplicidade, no sentido da busca 

da solução adequada, para suprir, como, por exemplo, a necessidade de um aparelho de 

som para uso numa aula ou uma caneta para lousa. O que mostra que as condições de 

trabalho dos professores precisam ser analisadas e envidados esforços para melhoria 

dessas condições. 

 Apresentamos, de acordo com Quadro 41, o Roteiro das Entrevistas de 

Aprofundamento com professores: 

Quadro 41 -  Roteiro das entrevistas de aprofundamento com os docentes 

Perfil sócio educacional Idade 

Área de formação 

Tempo na educação 

Quanto tempo está na escola que atua 

Formação Opção pela docência 

Trajetória de formação  

Trajetória de formação continuação dos estudos 

Onde aprendeu dar aulas? 

Matérias pedagógicas no curso de formação 

Contribuições do curso de formação inicial para a atuação docente 
Experiências positivas no contexto de formação 

Formação continuada nas reuniões pedagógicas 

Professor que influenciou 

Troca de experiências com os pares 

Contribuições dos cursos de formação no enfrentamento das 

dificuldades. 

Atuação Profissional Sequencialidade da educação básica 

Possibilidades e limites na escola em que trabalha 

Desenvolvimento do trabalho em busca da educação de qualidade 

Atuação do professor e sucesso da aprendizagem 

Atuação do professor e especificidade da faixa etária 

Professor e estreitamento com as famílias dos alunos 
Pontos positivos de ser professor 

Dificuldades da docência 

Perfil adequado para o professor 

Escolheria outra profissão? 

Fonte: Dados para o desenvolvimento da pesquisa. 
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Foram abordadas, então, as dimensões do perfil, da formação, da atuação 

profissional, a fim de conhecer as percepções dos professores sobre sua formação e 

atuação. 

 Enfim, para tratar e organizar os dados da pesquisa, utilizamos a técnica de 

análise de conteúdo, de Bardin (2007), assim como os estudos de Franco (2010) em 

relação a esta técnica. O uso da análise de conteúdo apresentou elementos que puderam 

contribuir para uma melhor compreensão e inferência a partir dos dados coletados nas 

entrevistas, das mensagens nas respostas às perguntas dentro do tema pesquisado. As 

mensagens “[...] expressam um significado um sentido”, conforme nos ensina Franco 

(2012, p. 21), e, como a própria autora expressa, elas estão articuladas “[...] às 

condições contextuais de seus produtores” (p. 21).   

Segundo Bardin (2007, p. 37): 

 

 [...] a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 

apetrechos; ou com maior rigor, será um único instrumento, mas 
marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um 

campo de aplicação muito vasto: as comunicações.  

 
 

Nesse sentido, concordamos que a técnica de análise de conteúdo seria adequada 

para analisarmos os dados coletados; uma vez que, tratando das percepções dos 

professores, as mensagens nas respostas precisariam ser analisadas de modo a ouvir a 

“voz” dos dados e dar um tratamento especial às informações coletadas, porque são 

subjetivas e, muitas vezes, parciais. 

 A elaboração das dimensões, categorias de análise e unidades de sentido se deu 

a partir das respostas dos sujeitos de pesquisa às entrevistas exploratórias e/ou de 

aprofundamento. Também, consideramos os referenciais teóricos, que nos deram 

fundamento, desde a escolha do tema aos objetivos que foram traçados.    

Diante dos referenciais teóricos-metodológicos, já mencionados, e dos dados 

coletados, com ênfase nas percepções dos professores sobre sua formação e atuação 

para uma educação de qualidade, foi possível organizar o Quadro 42, referente às 

dimensões e as categorias de análise e suas respectivas unidades de sentido: 
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Quadro 42  - Dimensões, categorias de análise e unidades de sentido 

DIMENSÕES DE 

ANÁLISE 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

UNIDADES DE SENTIDO 

 

Formação Docente  

(1ª Dimensão) 

 

Formação Inicial e 

Continuada 

(Categoria) 
 

Trajetórias de formação  
(1ª Unidade de Sentido) 

Contribuições dos cursos de graduação na 
formação docente  

(2ª Unidade de Sentido) 

Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo  

(3ª Unidade de Sentido) 

Troca de Experiência entre docentes  

(4ª Unidade de Sentido) 

 

Atuação Docente 
(2ª Dimensão) 

Projeto Político 

Pedagógico 
(1ª Categoria) 

Participação docente no PPP 

(Unidade de Sentido) 

 

Dificuldades da 

docência 

(2ª Categoria) 

Relação dos professores com os alunos  
(1ª Unidade de Sentido) 

Relação dos professores com as famílias  

(2ª Unidade de Sentido) 

Fonte: Com base nos dados referentes às etapas exploratórias e de aprofundamento e na técnica 

de análise de conteúdo (BARDIN, 2007). 

 

No Capítulo IV apresentaremos a análise dos dados coletados e organizados 

conforme o Quadro 42. Procuramos, assim, seguir as dimensões de análise - Formação 

Docente e Atuação Docente e suas respectivas categorias de análise e unidades de 

sentido, aqui destacadas, por considerar  que as mesmas compreendem as percepções 

dos professores do EF II a respeito de sua formação e atuação docente; assim como dão 

conta de trazer algumas possibilidades e desafios que esses professores enfrentam nos 

diferentes contextos das escolas públicas municipais de Santos.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

PERCEPPÇÕES DOS PROFESSORES DO EF II SOBRE SUA FORMAÇÃO E 

ATUAÇÃO DOCENTE 

 

Toda mensagem falada, escrita ou sensorial contém, potencialmente, 

uma grande quantidade de informações sobre seu autor: suas filiações 
teóricas, concepções de mundo, interesses de classe, traços 

psicológicos, representações sociais, motivações, expectativas, etc. 

(FRANCO, 2012, p. 27) 

 

  

Este Capítulo tem por finalidade apresentar uma breve análise dos dados  a partir 

dos referenciais teóricos adotados, em especial, Freire (2007, 2011, 2014, 2016), e da 

técnica de análise do conteúdo (BARDIN, 2007), conforme já mencionado, a fim de que 

consigamos chegar às possíveis inferências. 

Foi necessária cautela, porque em um dado momento, as impressões do 

pesquisador entrelaçam com as percepções dos sujeitos da pesquisa. Como afirma 

Franco (2012, p.27), na epígrafe anterior, “toda mensagem falada, escrita ou sensorial 

contém, potencialmente, uma grande quantidade de informações”, nos dados de 

pesquisa, foram inúmeras informações que podem contribuir e enriquecer a análise. 

 Apresentaremos, as duas dimensões anunciadas - Formação Docente e Atuação 

Docente - assim como as respectivas categorias de análise e  unidades de sentido 

identificadas no Quadro 42, anteriormente descrito. 

 O tema trata das percepções dos professores do EF II, no entanto, trouxemos, 

com o objetivo de enriquecimento da pesquisa,  dados levantados nas entrevistas com os 

alunos e gestores. As questões tratadas foram traçando um paralelo até um ponto de 

intersecção, que possibilitou conhecer, na análise do conteúdo, a percepção dos 

professores, também a partir da perspectiva da gestão e dos alunos . Consideramos esse 

direcionamento necessário pela compreensão de que o trabalho docente não está 

isolado, sofre e provoca grandes influências, por exemplo, da gestão e na relação com 

os discentes. 
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4.1 Dimensão da Formação Docente (1ª Dimensão de Análise) 

A perspectiva de estudar o professor como sujeito concreto da ação 

pedagógica contribuiu para entendê-lo na sua constituição técnica, 

pessoal e profissional. (CUNHA, 2013, p. 615) 

 

 O professor, como sujeito concreto da ação pedagógica, é aquele que desenvolve 

o trabalho educacional diretamente com os alunos e estudá-lo, nessa perspectiva, 

“contribui para entendê-lo na sua constituição técnica, pessoal e profissional”, como 

afirma Cunha (2013, p.615). 

 Na perspectiva, então, de conhecer as percepções dos professores sobre suas 

trajetórias de formação, identificamos, nesta dimensão, alguns pontos importantes que 

definiram a categoria de análise – Formação Inicial e Continuada. E, no âmbito dessa 

categoria, foram identificadas, ainda, quatro unidades de sentido – As trajetórias de 

formação; Contribuições dos cursos de graduação na formação docente; Hora do 

Trabalho Pedagógico Coletivo e Troca de experiências entre docentes -, que serão 

analisadas a seguir. Destacamos, assim, que a análise aqui desenvolvida parte das 

unidades de sentido, para dar consistência à categoria anunciada a seguir.  

 

4.1.1 Formação Inicial e Continuada (Categoria de Análise) 

 

Quando elencamos a Formação Inicial e Continuada como categoria de análise 

da dimensão da formação docente, estávamos fundamentadas nos referenciais teóricos 

assinalados no Cap. I, assim como nos resultados obtidos por meio da pesquisa 

desenvolvida.  

Neste sentido é preciso destacar, mais uma vez, que partimos das considerações 

de Cunha (2013), a respeito da formação inicial e continuada. Segundo a autora, “por 

formação inicial (grifos nossos) entendem-se os processos institucionais de formação de 

uma profissão que geram a licença para o seu exercício e o seu reconhecimento legal e 

público” (p. 612). E, para ela, a formação continuada refere-se: 

 

[...] a iniciativas instituídas no período que acompanha o tempo 

profissional dos professores. Pode ter formatos e duração 
diferenciados, assumindo a perspectiva da formação como processo. 

Tanto pode ter origem na iniciativa dos interessados como pode 

inserir-se em programas institucionais. Nesse caso, os sistemas de 
ensino, as universidades e as escolas são as principais agências 

mobilizadoras dessa formação. 
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Levamos, também, em consideração que os cursos de licenciatura são os 

responsáveis pela formação inicial, segundo a própria legislação brasileira, conforme 

também acentua Cunha (2013). E que é na Escola, como contexto de ação e formação 

docente (ABDALLA, 2006), que se dá a formação continuada e permanente dos 

professores e dos demais profissionais da educação. 

Além disso, na análise dos dados, é possível contemplar, também, os 

ensinamentos de Freire a respeito, especialmente, dos conceitos – dialogicidade, ação-

reflexão e conscientização – tratados no Cap. II, e que, aqui, fundamentam cada uma 

das unidades de sentido denominadas como: Trajetórias de formação; Contribuições dos 

cursos de graduação na formação docente; Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo; e 

Troca de experiências entre docentes. Essas unidades de sentido serão analisadas a  

seguir. 

 

 Trajetórias de Formação (1ª Unidade de Sentido) 

 
Como professor devo saber que sem a curiosidade que me move, que 

me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. 

(FREIRE, 2007, p. 85) 

 

Há muitas intervenções nas trajetórias de formação docente, no sentido de tornar 

essa formação com maior qualidade no atendimento às demandas da docência, por 

exemplo, quanto à qualidade dos cursos oferecidos pelas Instituições de Ensino 

Superior (IES), às diretrizes curriculares, ao contexto escolar e ao desenvolvimento de 

um trabalho mais estreito numa parceria das IEs e da escola.  

Porém, a conscientização do próprio professor, da necessidade da busca, do 

desenvolvimento do seu conhecimento para mudanças na prática é de fundamental 

importância, porque “como professor devo saber que a curiosidade que me move”, é o 

que me insere na busca, proporcionando que eu aprenda e que eu ensine, nas palavras de 

Freire (2007, p.85). 

Iniciamos com as trajetórias de formação, porque reconhecemos, e constatamos 

por meio dos dados, o quanto são diferentes as trajetórias de formação de cada um dos 

professores do EF II: sujeitos da pesquisa. Também, é importante destacar que conhecer 

as trajetórias de formação dos professores tem sido, conforme afirma Abdalla (2006, 

2008), um modo de se aprender a profissão docente.  
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Nesta perspectiva saber a respeito das trajetórias de formação possibilita, 

também, “[...] criar um espaço de trabalho, que motive uma prática de participação, de 

negociação dos significados/valores a serem expressos em compromissos pelos demais 

sujeitos da escola em um processo permanente de formação”, conforme Abdalla (2006, 

p. 91). 

As trajetórias de formação dos professores, nas entrevistas de aprofundamento, 

são apresentadas, a seguir, com o Quadro 43: 

 

Quadro 43 - Trajetória de Formação 
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PROFESSOR 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados das entrevistas de aprofundamento com os professores. 
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Dos professores entrevistados, 01 cursou ensino médio técnico, 01 cursou o 

Normal Magistério e 02 o ensino médio regular. Na graduação: 02 em Letras, 01 em 

Matemática e 01 em Ciências Biológicas. Desses professores, 02 cursaram a segunda 

licenciatura em Pedagogia, com objetivo de prosseguimento na carreira do magistério. 

Quanto a pós-graduação lato sensu, 02 a cursaram. Uma professora está cursando pós-

graduação stricto sensu; no caso, o Mestrado Profissional. 

Apesar da graduação nos cursos de licenciatura, os professores, na entrevista de 

aprofundamento, responderam à pergunta sobre onde aprenderam dar aulas. E, como 

resultados dos dados transcritos, a seguir, conforme o Quadro 83 (Apêndice XV), todos 

aprenderam a dar aulas na escola, ou seja, na prática do ensino: 

 

[...] Com alunos particulares, no meu estágio numa escola municipal. 

É, ao invés da professora ficar comigo na sala de aula, ela saía e me 

deixava sozinha. Fora isso, fui inspetora de alunos durante 04 anos e, 

na falta de professor, eu ficava cuidando da classe e aproveitava para 

ajudar os alunos nas dificuldades deles em Matemática. Então, quando 

eu fui, realmente, dar aula, formalmente, eu já estava treinada, embora 

fosse tentativa e erro. (Professor 1) 

 

Ah, foi na escola, porque eu nunca saí da escola, não é? Mas eu tive 

bons professores também. Tanto na minha própria formação, não é? 

(Professor 2) 

Eu acho que aprendi a dar aulas na sala de aula, estou aprendendo 

ainda, não é? Então, é na sala de aula e a cada dia a gente vai 

modificando e vendo o que tem que dar, o que tem que rever. 

Aprender, aprender, eu mesmo ainda não aprendi, mas estou indo. 

(Professor 3) 

[...] Nessa escola, ao pé da letra mesmo, foi ali na prática, algumas 

coisas eu errei. Talvez, se eu pudesse voltar, hoje, às vezes, nem 

acredito: “Fiz assim!” Mas foi assim, porque se eu tivesse saído da 

faculdade sem ter passado por ali, e eu tivesse chegado na Prefeitura 

ou no Estado logo de cara, eu ia ter muita dificuldade.(Professor 4) 

  

São vários os questionamentos que poderíamos levantar diante das afirmações 

dos professores, por exemplo, sobre a profissionalização docente, sobre os cursos de 

formação, sobre como aprender a ser professor a partir da formação inicial,  sobre como 

entender o professor “[...] na sua constituição técnica, pessoal e profissional” (CUNHA, 

2013, p. 615). Sobre os cursos de formação, discutiremos mais adiante. E, para analisar 
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as afirmações dos docentes entrevistados nos remetemos às palavras de Freire (2014, p. 

71):  

 
Gente que “se forma” na prática de sua opção, e essa “formação” traz 

uma certa competência e essa competência alimenta a valentia (ou é 
coragem?) de seguir teimando (....); são pessoas que semeiam novas 

direções e semeiam um certo contentamento com esse trabalho de 

mais qualidade no trato pedagógico com as crianças, com os temas e 
programas. 

 

Consideramos, portanto, que a formação dos professores também se faz em sua 

atuação, em sua prática pedagógica, em seu quefazer cotidiano, em suas experiências no 

espaço escolar. No entanto, destacamos situações que nos fazem refletir sobre a questão 

da formação dos professores, em sua prática. Prática que, muitas vezes, se dá de forma 

autóctone e aparentemente isolada no sentido de dependência somente de si próprio. Há, 

neste sentido, a necessidade de discussão sobre a autonomia docente, ao mesmo tempo 

do seu compromisso com sua própria formação, “com esse trabalho de mais qualidade 

no trato pedagógico com as crianças, com os temas e programas” (FREIRE, 2014, p. 

71) 

Freire (2007) nos ajuda a compreender este movimento da trajetória de 

formação, ao refletir sobre a relação entre a formação permanente e a própria prática, 

enfatizando que: “[...] por isso é que, na formação permanente dos professores, o 

momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática” (p.39) e este é um 

movimento dinâmico e dialético sobre o fazer e o pensar sobre o fazer, ou seja a ação- 

reflexão, um conceito que tratamos no Capítulo II.  

O movimento de ação-reflexão durante as experiências docentes permite a 

formação na práxis, considerando, assim, que cada experiência é única e que dá a 

docência um caráter profissional diferenciado, tendo em vista às especificidades das 

ações. Talvez, esteja aí o motivo das tantas tratativas sobre a profissão docente. 

Quando analisamos os dados e constatamos que os professores aprenderam a 

“dar aulas” na escola, no dia a dia com os alunos, concluímos o quanto é importante 

essa prática; pois, por meio dela, o professor se forma, aprende. Ainda, é preciso levar 

em conta as palavras de Freire (2007), ao refletir sobre uma premissa que consideramos 

fundamental: “não há inteligibilidade que não seja comunicação e intercomunicação e 

que não se funde na dialogicidade. O pensar certo por isso é dialógico e não polêmico” 

(p. 38). 
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Fazemos referência, aqui, à dialogicidade, porque essa prática docente é 

desenvolvida num espaço escolar, onde todos os profissionais precisam estar engajados 

nesse pensar certo, tal como enfatiza Freire (2007).  O que significa que há um 

movimento dialético sobre o fazer e o pensar sobre o fazer., quando se procura “pensar 

certo”, pois, segundo Freire (2007, p. 38): “sabe que não é a partir dele como em um 

dado, que se conforma a prática docente crítica, mas também que sem ele não se funda 

aquela”.  

O aprender a “dar aulas”, no próprio exercício da docência, alerta-nos sobre a 

necessidade de maior atenção às ações práticas de acompanhamento desses docentes por 

meio de políticas públicas, pela secretaria de educação, pelos gestores na escola e por 

interesse do próprio professor; pois, como enfatiza Freire (2007, p. 38): 

 

[...] o saber da 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.  

 

 

A rigorosidade metódica é um aprofundamento e dá consistência à ação docente 

e, a partir da conscientização deste processo, da consciência ingênua à consciência 

crítica, que se é capaz de objetivar a realidade atuando sobre ela. No exercício da 

docência essa rigorosidade metódica, segundo Freire (2007), é fundamental para que 

não haja uma superficialidade no tratamento das questões da educação escolar. E, na 

teoria freireana, a conscientização não é como um estado final, mas também parte de 

um processo, porque como seres inacabados, mas seres históricos, atuamos na 

pronúncia do mundo em constante transformação. 

Importante destacar que os cursos de formação continuada que os professores 

citaram: o Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar), instituído pela 

Resolução CD- FNDE nº 24, de 16 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010), que estabelece 

orientações e diretrizes para o pagamento de bolsas de estudo e de pesquisa a 

participantes dos programas de formação inicial e continuada de professores e demais 

profissionais de educação, implementados pela Secretaria de Educação Básica do 

Ministério da Educação (SEB/MEC) e pagas pelo FNDE; e as bolsas para o GESTAR, 

que é regulamentado, também, por meio desta Resolução; além de outros cursos.    
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O Programa Gestão da Aprendizagem Escolar oferece formação continuada em 

Língua Portuguesa e Matemática aos professores dos anos finais (do sexto ao nono ano) 

do EF II em exercício nas escolas públicas. A formação possui carga horária de 300 

horas, sendo: 120 horas presenciais e 180 horas a distância (estudos individuais) para 

cada área temática. O programa inclui discussões sobre questões prático-teóricas e 

busca contribuir para o aperfeiçoamento da autonomia do professor em sala de aula.  

O Programa “Teia do Saber”, por exemplo, é um programa de Capacitação de 

Professores da Rede Pública da Secretaria de Educação de São Paulo, numa parceria 

com a Universidade de Campinas. Sobre esse Programa, promovido pela Secretaria 

Estadual de Educação de São Paulo e oferecido na cidade de Santos, por meio de 

parcerias entre a Diretoria Regional de Ensino e universidades da cidade, Mazzilli e 

Paula (2009) apresentam as percepções de professores sobre o seu desenvolvimento,  

tais como: 

 

Em seus depoimentos, os professores argumentaram que buscaram 
um curso de formação continuada movidos pela necessidade de 

conhecer o que há de novo na área e novas metodologias de ensino, 

assim como o desejo de interação pedagógica com outros professores. 
E as práticas que demandam laboratórios, segundo eles, não poderão 

ser aplicadas pela falta dos recursos necessários nas escolas. 

Em termos de enriquecimento de conteúdos e de exercício de práticas 
colaborativas, o ponto positivo destacado foi a elaboração de projetos 

em grupos. 

O aspecto mais positivo registrado pelos professores refere-se ao 

convívio entre pares proporcionado pelo curso. 
Também a experiência de voltar ao papel de aluno, agora com um 

olhar crítico sobre a atuação do professor. 

Teceram críticas também ao fato do curso ter como principal foco o 
ensino de conteúdos. 

Aspectos referentes à organização do curso, como o período e local 

de realização, foram apontados como dificultadores para a 

participação dos professores, assim como a estrutura do último 
módulo, com aulas de seis horas corridas para uma só disciplina (p. 

28). (MAZZILLI; PAULA, 2009, p. 26-27) 

 

É possível afirmar que a formação continuada de professores é de complexidade, 

por se tratar de cursos periódicos e de adesão voluntária do professor. 

Os professores não citam os cursos oferecidos pela rede municipal de Santos, 

previstos no Plano Municipal de Educação/PME, aprovado pela  Lei nº 3.151, de 23 de 

junho de 2015 (SANTOS, 2015), que destaca os seguintes objetivos:  
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1) estabelecer, num prazo de 5 anos, mecanismos de aperfeiçoamento 

da prática docente e de gestão escolar, que priorizem o processo de 
aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental e, em especial, dos 

anos/séries finais; 2) priorizar o processo de aprendizagem, que requer 

a formação continuada a fim de oportunizar aos profissionais da 
educação uma atualização, uma reflexão sobre sua prática, além de 

estudos de aperfeiçoamento e trocas de experiências.  

 

 

Em continuidade aos relatos e análises das percepções dos professores sobre sua 

formação e atuação, perguntamos aos docentes em relação às contribuições dos cursos 

de Licenciatura para a formação docente que têm sido discutidas e tratadas nos 

dispositivos legais com alterações nas últimas décadas, no entanto, os professores 

percebem que esses cursos não contribuíram para que aprendessem a dar aulas e não 

citaram a contribuição desses cursos nesse sentido.  

As contribuições dos cursos de Licenciatura para a formação docente têm sido 

discutidas e tratadas nos dispositivos legais com alterações nas últimas décadas. No 

entanto, os professores percebem que esses cursos pouco contribuíram para que 

aprendessem a ministrar aulas. E, nesta direção, a 2ª unidade de sentido, que 

analisaremos a seguir, destaca algumas das contribuições dos cursos de Licenciaturas 

para a formação docente, assinalando, também, a ausência delas. 

  

 Contribuições dos cursos de licenciatura para a formação docente (2ª 

Unidade de Sentido) 

 

Nos primeiros anos, a insegurança foi imensa, apesar da força de 

vontade de querer realizar um bom trabalho, não tive como controlar 

meu medo, pois seria fundamental que aqueles alunos tivessem a 
chance de se apropriarem dos conhecimentos necessários para o seu 

desenvolvimento posterior. (Professor 2, Quadro 31, APÊNDICE V)  

 

Os dados levantados nos questionários exploratórios demonstraram que os 

professores não se sentiam preparados para a docência, conforme a fala do Professor 2, 

que relata seu testemunho dos primeiros anos da docência. A insegurança, apesar da 

força de vontade e do medo, foram os sentimentos relatados por este professor. 

 Quando constatamos, com base nos dados, que o professor aprende a dar aulas 

na prática, atuando na sala de aula, deparamo-nos com a grande responsabilidade da 

gestão em desenvolver um projeto político pedagógico, que direcione a atenção 
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adequada às necessidades dos docentes. Neste sentido, percebemos, nos relatos dos 

professores entrevistados, que os cursos de licenciatura tiveram uma contribuição 

restrita para a atuação na sala de aula, conforme descrito no Quadro 84 (APÊNDICE 

XV), cujos trechos reproduzimos aqui: 

 

Olha, eu acho que a... contribui na apropriação dos conhecimentos, 

dos conteúdos que eu estou abordando, acho que a minha graduação 

contribuiu muito. Ficou falha na parte didática, eles não ensinam a 
gente ser professor, saber lidar com as adversidades que acontecem 

em sala de aula. Você lidar com a indisciplina, com a realidade da sala 

de aula e isso fica uma lacuna, a gente não aprende. E outra lacuna 
que fica é a legislação, eles também não preparam a gente para 

legislação para estar atuando na sala de aula também. Quanto ao 

conteúdo, eles contribuíram. (Professor 3) 

 

 As palavras do Professor 3, descritas acima, relatam as percepções dos demais 

professores que também afirmam que as licenciaturas contribuem com o conhecimento 

específico da área, mas deixam a desejar nas matérias pedagógicas.  

Nesta direção, Gatti (2010, p.1373/1374) apresenta, sinteticamente, alguns 

aspectos referentes às grades curriculares dos seguintes cursos de Licenciatura, que 

consideramos bem parecidos com os dados obtidos. Dentre eles, destacamos: 1º os 

cursos de Licenciatura em Letras apresentam 51,4% de sua carga horária em disciplinas 

relativas aos conhecimentos disciplinares da área, com predominância de Linguística, e 

apenas 11% das horas-disciplinas são dedicadas à formação para a docência; 2º em 

relação a maior parte dos ementários analisados, a autora também afirma que não há 

uma articulação entre as disciplinas de formação específicas (conteúdos da área 

disciplinar) e a formação pedagógica (conteúdos para a docência); 3º nos cursos de 

Ciências Biológicas, a carga horária dedicada à formação específica na área é de 65,3%, 

e, para formação para docência, registra-se percentual em torno de apenas 10%.; e 4º os 

cursos de licenciatura em Matemática se diferenciam por apresentarem um maior 

equilíbrio entre as disciplinas relativas aos “Conhecimentos específicos da área” e aos 

“Conhecimentos específicos para a docência”, embora as instituições públicas 

mantenham, em sua maioria, carga horária bem maior para as disciplinas relativas a 

conhecimentos específicos, espelhando mais a ideia de um bacharelado do que 

licenciatura.   

Como já mencionamos, os aspectos anteriormente descritos, conforme Gatti 

(2010), apontam muitos pontos convergentes com a pesquisa que desenvolvemos. Por 
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exemplo, são as seguintes as afirmações dos professores entrevistados a respeito da 

formação, que foi realizada e que é: “[...] popularmente chamada de 3+1, e que 

predominou nos cursos de formação”. Segundo Gatti, Barreto e André (2011, p.97), o 

que corresponde à fala dos docentes sobre a ênfase dada aos conteúdos específicos, ou 

seja, com muita influência do bacharelado.  Seguem, neste sentido, os trechos das falas 

dos professores extraídas do Quadro 85 (APÊNDICE XV) que também vão nesta 

direção: 

 
[...] Como eu disse, na formação de graduação em especialista, foi 

satisfatória, porém as pedagógicas foram muito insatisfatórias; eram 

aos sábados, as aulas de Psicologia, de práticas pedagógicas eram 
todas no sábado. (Professor 1) 

 

[...] Da parte pedagógica era, por exemplo, no terceiro ano, a 

professora, se não estou enganada, de Metodologia, ela, essa 
professora de Metodologia, em um bimestre, ela deu um conteúdo que 

era para gente: “formas de dar aula, não é”? Ela dividiu aqueles 120 

alunos em não sei quantos grupos, não é? E estipulou que cada um 
fizesse um tipo de dar aula, aula expositiva; aula objetiva, aula com 

recursos. (Professor 2) 

 

 

 As aulas de práticas pedagógicas aos sábados (Professor 1) e o número de alunos 

de “120” serem divididos em grupos para uma atividade sobre “formas de dar aula” 

(Professor 2), são importantes diagnósticos sobre a qualidade e organização dos cursos 

da Licenciatura. 

 As percepções dos professores apontaram para as fragilidades dos cursos de 

graduação em relação às matérias pedagógicas. Nas palavras de Monfredini (2013, p. 

14): “[...] a formação incial de professores tem sido cada vez mais permeada por 

práticas significadas a partir da cultura da “rentabilidade”, além da acadêmica, desde as 

políticas de formação de professores, até as práticas formativas que se realizam nas 

diferentes instituições e organizações formadoras”. E ainda, em consequência dessa 

situação dos cursos de licenciatura, como afirma a autora:  

 

[...] os milhares de futuros professores que cursaram (e cursam) as 

licenciaturas, em sua maioria no ensino privado (especialmente 

faculdades), experimentam situações que podem levá-los a uma 
situação isolada e descompromissada com o aluno e com a sociedade. 

(MONFREDINI, 2013, p. 19),  
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No entanto observamos que esses cursos são elaborados sem ferirem os critérios 

postos pela legislação, apesar das práticas questionáveis. 

 Os professores entrevistados, ao falarem das contribuições de seus cursos de 

licenciatura, avaliam, também, os cursos e percebem que há necessidade de mudanças, 

quanto: 

 

[...] A parte pedagógica, eu acho que deveria ser mais: os teóricos 

deveriam ser abordados com mais intensidade. Então, a gente vê  

pouquíssimos teóricos da parte pedagógica e isso é falho. Tinha um 
dia da semana que tinha, por exemplo, aula de Didática; aí, a 

professora dava aquela aula de Didática, mas era uma Didática que 

não me preparou para Didática em sala de aula. Era uma teoria sem 
prática e aí não acontecia, a prática foi o dia a dia mesmo em sala de 

aula. (Professor 3) 

 

[...] Elas foram divididas, mas cada uma com um semestre só, sem 
muita continuidade. A que teve mais continuidade foi a de Sociologia, 

foi uma das que eu senti melhor. A gente teve quatro semestres, mas 

Psicologia, por exemplo, a gente teve um semestre só. Essa questão 
das leis e tudo: um semestre só e, aí, não dá tempo da  gente ver isso.  

(Professor 4) 

 

 A fim de analisar as questões abordadas pelos professores acima, evocamos as 

disposições no âmbito da  LDB 9394/1996  (BRASIL, 1996), que,  no título VI, dos 

profissionais da Educação, e no art. 61º., dispõe que: “A formação de profissionais da 

educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de 

ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como 

fundamentos:  I - a associação entre teorias e práticas [....]”. Destacamos que dois, dos 

professores entrevistados, concluíram a licenciatura após a LDB, sendo os Professores 2 

e 4, anos 2000 e 2008 respectivamente, conforme Quadro 79 (APÊNDICE XV). 

 Quando estamos refletindo sobre a associação entre teorias e práticas, estamos 

levando em consideração o movimento necessário da ação-reflexão, ou seja a práxis, 

que “[...] implica a teoria como um conjunto de ideias capazes de interpretar um dado 

fenômeno ou momento histórico, que num segundo momento, leva um novo enunciado, 

em que o sujeito diz a sua palavra sobre o mundo e passar a agir para transformar esta 

mesma realidade” (ROSSATO, 2016, p. 325).  

Nesta perspectiva, “[...] a reflexão crítica sobre a prática se torna um exigência 

da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática 

ativismo” (FREIRE, 2007, p. 22). A teoria e a prática são indissóciáveis, mas conforme 
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apontado pelos professores, essa questão ainda se apresenta como mais uma fragilidade 

dos cursos de formação inicial nas licenciaturas. 

 Dentro, ainda, da dimensão da formação docente, trataremos da 3ª unidade de 

sentido que abordará sobre a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) e a 

respeito da formação continuada dos professores. 

 

 Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo/Formação continuada (3ª Unidade de 

Sentido) 

 

Para uma contextualização do trabalho docente, desenvolvido nas horas de 

trabalho pedagógico coletivo (HTPC), trazemos como dados, no início da apresentação 

dessa unidade de sentido, aqueles levantados nas entrevistas com os gestores das escolas 

pesquisadas. Conforme dados descritos, no Quadro 72 (APÊNDICE XII), foi 

perguntado, aos gestores, sua opinião em relação à formação continuada nas reuniões 

semanais. E as respostas foram as seguintes: 

 
É eu acho muito importante e acho interessante que aconteça. O tempo 

é curto para que haja uma discussão, para que as pessoas possam 

trocar (...), haver uma troca mais efetiva. Eu acho que o tempo é curto, 
mas acho que é muito importante até para estarem se atualizando (....). 

(Diretor 1) 

 
O espaço das reuniões semanais é primordial para a formação dos 

professores. É nela que acontecem os momentos de discussões 

coletivas, em que podemos ajustar pontos cruciais das práticas de sala, 

mediante observação do CP, ou até mesmo, de toda a equipe. Esse 
espaço é uma conquista, pois é nele que podemos refletir sobre fatos e 

posturas docentes que necessitam da nossa intervenção enquanto 

equipe, e até mesmo, para a função formativa dessas reuniões. Foco 
que não pode ser perdido devido ao pouco tempo, e outros fatores. 

(Diretor 2) 

Muito importante a formação continuada nas reuniões semanais. É um 

grande momento que aproxima o professor do trabalho formativo, 

sendo uma poderosa estratégia de reflexão sobre a sua prática. 

(Diretor 3) 

O tempo é curto. [...] e utilizamos as reuniões semanais (RAP e RPS) 

para que os professores do período regular e os educadores do contra 

turno possam interagir e trocar relatos que ajudem os alunos que 

apresentam defasagem pedagógica e  indisciplina.  (Diretor 4) 
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 Podemos afirmar que os diretores são unânimes em considerar a importância da 

HTPC como espaço de formação e troca de experiências. Mas apontam sobre a duração 

da reunião que tem um período curto de duração. Na rede Municipal de Santos, o tempo 

de duração é de 45 minutos, duas vezes por semana.  

Neste sentido, queremos destacar a fala do Diretor 2, que enfatiza que: “[...] esse 

espaço é uma conquista, pois é nele que podemos refletir sobre fatos e posturas docentes 

que necessitam de nossa intervenção enquanto equipe, e, até mesmo, para a função 

formativa dessas reuniões. Foco que não pode ser perdido devido ao pouco tempo, e 

outros fatores”. Não queremos minimizar a dificuldade da questão do tempo, mas 

concordamos com a fala do Diretor 2, pois o foco não pode ser perdido e ações 

formativas deixarem de ser realizadas. 

  Os diretores foram perguntados sobre a realização da formação, no plano de 

trabalho dos diretores em relação ao espaço das reuniões semanais, conforme as 

respostas descritas abaixo, com trechos de acordo com Quadro 71 (APÊNDICE XII):   

 

Então, na verdade, essa parte eu deixo mais com a coordenadora, 

porque ela que vai nas reuniões da SEDUC. Lá, ela recebe as 

formações e uma coisa que eu peço que ela esteja sempre 

multiplicando e sempre passando isso para os professores, que é, na 
verdade, a função dessas capacitações que elas têm continuada na 

SEDUC, é para isso, não é? (Diretor 1)  

Sim, tenho um projeto de formação, sempre realizado ao início de 

cada ano, de acordo com o grupo docente ao qual vai trabalhar dentro 
da minha unidade. Procuro selecionar os temas atuais, pertinentes 

aquele grupo, ou aquele nível de ensino, para contemplar as 

necessidades formativas dos docentes em questão. (Diretor 2) 

Sim. (Diretor 3) 

Sim, mas no município de Santos, a SEDUC é responsável em 

oferecer a formação para professores e funcionários. (Diretor 4) 

 

 Os diretores afirmam que realizam formações na reuniões semanais, como 

observamos nos trechos anteriores. Entretanto, fazendo um paralelo com as respostas 

dos professores, que também responderam à questão sobre as reuniões semanais, o que 

percebemos, e nos permite um certo diagnóstico, ainda que passível de maior 

aprofundamento, é que há algumas divergências entre as falas de alguns professores e 

aquelas dos diretores. Os professores, de acordo com os dados do Quadro 87 

(APÊNDICE XV), responderam da seguinte forma: 
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É, atualmente, temos como diretor um coordenador pedagógico 

desviado de função, que busca provocar, em nós, o desejo de inovar, o 
respeito ao tempo de aprendizagem de cada aluno e da formação 

global. (Professor 1) 

Ah é, esse ano a gente começou a estudar. Por conta de ter muitos 

problemas em todas as salas e nas duas salas de 6º anos. É, esse tema 

da indisciplina, não é? Então, eu achei muito legal, a coordenadora 
buscou textos, buscou psicóloga que fala desse assunto [...] Aí, eu saí 

da aula e falei para dois professores: “Nossa que legal, eu adorei!” E 

os mesmos disseram: “Mas não se ilude não, que isso é uma coisa, 
elas que estão lá no gabinete. Outra coisa é a gente aqui, no dia a dia, 

vai tentar aplicar isso na sala de aula...  (Professor 2) 

Ainda não ocorre essa formação. As reuniões pedagógicas são 

reuniões para recados, não é? Então, vai acontecer isso, recebemos 

email daquilo. A parte pedagógica não está acontecendo. (Professor 3) 

Não. De vez em quando trazem algum texto para gente ler. Para gente 
discutir. Eu acho muito bobo, porque não tem começo, meio e fim ou 

o porquê daquilo. A maioria dos HTPCs é para passar informação. E 

só. E os professores gostam, porque quando não é, eles reclamam. 

(Professor 4) 

 

  Destacamos alguns elementos a partir do diagnóstico do paralelo das respostas 

dos diretores e dos professores, especialmente, nas respostas dos Professores 1 e 2. É 

possível perceber indícios de ações formativas, embora, haja condicionantes para essas 

ações: ser um diretor que tenha sido coordenador e, no caso do Professor 2, a ação 

formativa ocorre devido à evidência de problemas. Entendemos, todavia, que situações 

problemas podem provocar um direcionamento às ações formativas, no sentido dos 

assuntos que serão estudados, por exemplo. Concordamos que a formação não pode 

estar atrelada a quando houver problemas, para que a escola não trabalhe numa lógica 

de “apagar incêndio”. Sabemos que as situações, muitas vezes, são imprevisíveis, e 

sabemos, também, que os estudos vão instrumentalizando os profissionais que acabam 

por buscar saídas adequadas para as diversas questões no exercício da docência.  

 Há pontos de tensão no trabalho de formação desenvolvido nesses espaços de 

reuniões ou, ainda, há a ausência dessas ações formativas. Por um lado, percebemos que 

a gestão sente a necessidade de um plano pedagógico de ação, que, efetivamente, 

fortaleça a HTPC; por outro lado, o fator tempo e a participação dos docentes são 

elementos que podem interferir para que haja uma hora de trabalho pedagógico com um 

aproveitamento otimizado e adequado às necessidades de formação.  
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Além das questões anteriores, observamos as relações de poder presentes entre a 

gestão da escola e a docência, muitas vezes, como se a gestão não fizesse parte da 

carreira docente ou como se a docência não estivesse presente na carreira do magistério, 

da qual os  gestores fazem parte. 

 Nesta perspectiva Pinto (2011, p. 80) faz uma breve apresentação do percurso 

histórico dessas funções do pedagogo escolar, no Brasil, “[...] com objetivo de localizar 

as críticas a que foram submetidas e as dificuldades”. O que contribui para uma 

compreensão da cultura imbricada na atuação dos gestores. 

Justifica-se, ao tratar dessa questão, o fato das implicações da atuação dos 

gestores na formação continuada dos professores, especialmente, nas horas de trabalho 

coletivo, cuja responsabilidade de organização e planejamento é, principalmente, dos 

gestores.  

É preciso destacar aqui que o percurso histórico, herdado pelos coordenadores 

pedagógicos, em muitos casos, até hoje. aponta para uma tradição prescrit iva e 

controladora sobre o exercício da docência. E, com isso, a separação entre a “a parte 

administrativa e “parte técnica” é, ainda, predominante em relação às funções 

administrativas para os diretores e às funções pedagógicas para os coordenadores 

pedagógicos. E isso perdura, até hoje, nas escolas brasileiras.  

Quanto a essa discussão, Abdalla (2006, p. 54) destaca que: “[...] se tomarmos os 

aspectos enfatizados, as possibilidades formativas do professor se tornam fragilizadas 

porque se condicionam à prática fragmentada, à separação entre o trabalho de 

concepção do da realização”. Ainda, segundo a autora, “[...] a organização se fecha, os 

professores se individualizam, as interações se enfraquecem, regras são impostas, 

potencializa-se o campo do poder, com vista a controlar as estruturas administrativas e 

pedagógicas” (ABDALLA, 2006, p. 54). 

Esses pontos até aqui apresentados contribuem para  a percepção de que há 

elementos adjacentes na formação continuada, que são importantes e determinantes; 

além de outros com igual grau de importânica, como: as condições técnicas dos 

gestores; os temas a serem tratados; os modos de identificação da importância do 

tratamento desses temas, bem como as perspectivas da estrutura organizativa da escola. 

De acordo com Abdalla (2006, p. 53-59), essas perspectivas organizativas da escola 

poderiam ser refletidas e orientadas sob o ponto de vista: a) técnico racional - na 

medida em que gera, principalmente, “relaçoes hierárquicas” (p. 53), a “separação entre 
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o trabalho de concepção e o de realização” (p. 54); b) interpretativo cultural - quando os 

sujeitos, em especial, os profissionais da educação (gestores e professores) interpretam 

as “situações experienciadas” (p. 55); e c) político social - porque, conforme a autora, 

“[...] a escola também se caracteriza pela orientação política daqueles que a compõem” 

(p. 55). 

 Por outro lado, os professores precisam  participar, contribuindo, colaborando, 

refletindo, contextualizando, sendo sujeitos dessa formação, ao refletirem sobre a 

prática. Também, enriquecendo seus estudos, buscando construir conhecimentos no 

âmbito da prática de seu próprio processo formativo, pois, conforme enfatiza Nóvoa 

(1991, p. 19): “[...] os professores têm que ser protagonistas activos nas diversas fases 

dos processos de formação: na concepção e no acompanhamento, na regulação e na 

avaliação”.  

E, nesta direção, compreendemos a importância da troca de experiências e 

perguntamos aos professores sobre a troca de experiências entre os pares, tema a ser 

abordado na  4ª unidade de sentido: 

 

 Troca de experiências entre docentes (4ª Unidade de Sentido) 

Estamos, ao voltar para a empiria, em qualquer postura epistêmica, 

observando partes e abordando partes do real, recortes, portando pré-

conceitos que precisam ser conscientizados. (ANDRÉ , 2012,  p. 30) 

 

A troca de experiências pode ser um importante instrumento para a formação 

docente. Ao ouvir ou apresentar os relatos de experiências, de alguma forma, os 

docentes podem encontrar significação para a prática na sala de aula pela identificação 

das situações vivenciadas e porque, dessa forma, o diálogo enriquece, exatamente, pela 

troca de conhecimento, que se refaz nesses momentos de pronúncia dos saberes e 

também das necessidades. 

Nóvoa (1991, p. 14) destaca que: “[...] a troca de experiências e a partilha de 

saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a 

desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando”. Entendemos que a 

consolidação desses espaços de formação compõe um processo de efetivação da 

formação contínua considerando a voz e vez do professor. 
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Foi perguntado, na entrevista com os professores, sobre a troca de experiências 

com seus pares, conforme descrito no Quadro 89 (APÊNDICE XV), e obtivemos as 

seguintes respostas: 

 

Eu considero muito bom meu relacionamento com os outros colegas 

de trabalho e a nossa troca é diária e informal. Acontece nos HTIs, 
que é hora de atividade individual, mas calha de ter mais de um 

professor cumprindo esse horário, fazendo atividades e a gente troca, 

hora de intervalo. (Professor 1) 
 

Então, do ponto de vista pessoal, a gente se dá muito bem. Mas são 

poucos os professores que, quando eu tenho alguma dúvida, que eu 

sinto que tira a dúvida, assim com ou sem nenhum problema. Às 
vezes, eu já escutei, de algum professor, que não ia ajudar. ( Professor 

2) 

 
Olha relacionamento com os professores, para mim, é bom, é normal. 

Agora, a troca de experiência, ela não acontece, porque se a gente 

quer trocar experiência, às vezes, o professor fica meio indeciso em 

falar sobre o seu trabalho ou não aceita o trabalho que você está 
falando para ele. Eu achava que, nas reuniões semanais, seria o 

momento único para essa troca de experiências, mas ainda não está 

acontecendo. (Professor 3) 
 

Há sim. Troca de experiências tem. Sinto falta das experiências mais 

positivas. Mas tem bastante, os professores conversam muito em sala 
de aula, em HTPC. Por whatsapp, ultimamente, eles, “bombam”, e é 

para falar de aluno, de sala de aula e de tudo isso. (Professor 4) 

 

Com base nas repostas dos docentes, constatamos, primeiro, quanto à 

receptividade do professor na troca das experiências, que esta ocorre no âmbito 

informal, o que também pode ser muito contributivo. Porém, não há um 

direcionamento, por exemplo, para alguma necessidade diagnosticada em relação ao 

aluno. O que poderia ocorrer nas reuniões semanais, pois, segundo Nóvoa (1991, p. 14): 

 

[...] o diálogo entre os professores é fundamental para consolidar 

saberes emergentes da prática profissional. Mas a criação de redes 
colectivas de trabalho constitui, também, um factor decisivo de 

socialização profissional e de afirmação de valores próprios da 

profissão docente. O desenvolvimento de uma nova cultura 
profissional dos professores passa pela produção de saberes e de 

valores que dêm corpo a um exercício autónomo da profissão docente.  

 

Ainda, segundo as respostas dos Professores 3 e 4, destacamos que eles afirmam 

que a troca de experiências não ocorre de uma maneira mais aprofundada, formal nas 
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HTPCs. Neste sentido recorremos, mais uma vez a Nóvoa (1991), quando enfatiza que a 

afirmação de valores próprios da profissão docente são consequentes do diálogo entre 

professores para consolidar os saberes emergentes da prática profissional. Além disso, o 

autor afirma que: 

 

A organização das escolas parece desencorajar um conhecimento 

profissional partilhado dos professores, dificultando o investimento 

das experiências significativas nos percursos de formação e a sua 
formulação teórica. E, no entanto, este é o único processo que pode 

conduzir a uma transformação de perspectiva (Mezirow, 1990) e a 

uma produção pelos próprios professores de saberes reflexivos e 

pertinentes. (NÓVOA, 1991, p. 14) 

 

 Ressaltamos, ainda, a importância da troca de experiências entre os professores, 

inclusive como parte de um processo, que pode conduzir a uma transformação da 

perspectiva organizativa da escola,  porque envolve, nesse processo, a atuação direta 

dos próprios professores. E, para tratar das questões em torno da atuação docente, 

indicamos a 2ª dimensão de análise a seguir. 

 

4.2 Dimensão da Atuação Docente (2ª Dimensão de Análise) 

A prática educativa docente crítica, implicante do pensar certo, 

envolve o movimento dinâmico, dialético, entre fazer e o pensar sobre 
o que fazer. (FREIRE, 2007, p. 38) 

 

 A prática educativa docente crítica envolve o movimento entre o fazer e o pensar 

sobre o que fazer, confome Freire (2007), na epígrafe acima. Nesta perspectiva 

consideramos que a atuação docente tem, essencialmente, este movimento dialógico 

constante, ou seja,  a ação-reflexão, que consideramos, aqui, como a práxis docente.  

Em relação a este movimento dialógico, que tem, como um dos fundamentos, o 

“pensar certo”, Freire (2007) nos ensina que é preciso considerar a humanização, a 

esperança e o sonho como possíveis e fundamentais no desenvolvimento do ser 

humano, na Educação como libertação do homem. 

 São tantos os fatores que envolvem a atuação docente, que é a segunda 

dimensão de análise, porém nos propusemos, aqui, conforme o Quadro 42, referente às 

dimensões, categorias de análise e unidades de sentido, tratar de duas categorias de 

análise – o Projeto Político Pedagógico e as Dificuldades da Docência. Conforme a 
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dimensão anterior, estas categorias serão analisadas via unidades de sentido, assinaladas 

no respectivo Quadro. 

Destacamos que uma das questões das etapas exploratórias e das entrevistas de 

aprofundamento foi sobre o Projeto Político Pedagógico e, especialmente, de como é 

elaborado, no que diz respeito à participação coletiva. Analisaremos, a seguir, os dados 

colhidos a partir das respostas a essa questão. 

 

 

4.2.1 Projeto Político Pedagógico (PPP) (1ª Categoria de Análise) 

 

Como afirma Abdalla (2012, p. 153), “[...] a maioria das discussões em torno da 

construção do projeto político-pedagógico tem considerado o seu significado para a 

construção da escola e para a formação permanente daqueles que lá estão”. E 

observamos, também, com a pesquisa desenvolvida, que a  questão em torno do PPP é 

fundamental.  

E, na perspectiva de saber quais dados iríamos obter em relação à formação e à 

atuação dos professores – objeto deste estudo -, consideramos alguns indicadores 

desenvolvidos por Abdalla (2012, p. 161) 

 

[...] conhecer as necessidades e as expectativas (desejos, ideais, 
frustrações, valores e ideologias) do grupo ao qual pertencem 

professores, alunos e comunidade escolar; compreender mais a fundo 

os pontos de vista que recuperam os interesses institucional e social; e 
ressignificar o trabalho coletivo como um momento valoroso de 

prática social e educativa, e de organização do trabalho pedagógico 

como um todo, das intenções do projeto às ações a serem realizadas. 

(ABDALLA, 2012, p. 161)  
 

Tendo em vista esses indicadores, era preciso saber mais a fundo a respeito de 

como é desenvolvida, nas quatro escolas pesquisadas, a participação de seus docentes. 

Então, consideramos a “Participação docente no PPP” como a unidade de sentido a ser 

analisadas a seguir. 
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 Participação docente no PPP (Unidade de Sentido) 

 

 Para situar a participação docente no PPP, é preciso retomar questões em torno 

da gestão democrática, princípio da Educação. A gestão democrática é efetivada, dentre 

outras formas, pela elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico (PPP). É, por este motivo que a categoria de análise foi denominada de 

Projeto Político Pedagógico, e a participação dos docentes foi considerada como 

unidade de sentido dessa categoria. 

É preciso destacar que, para se refletir sobre o PPP, iniciamos descevendo, 

brevemente, sobre como as escolas da rede municipal de Santos elaboram seu PPP. 

Documento que deve ser encaminhado até o mês de abril de cada ano, respeitando seu 

caráter flexível, próprio de planejamento, e identificando que podendo ser adequado a 

qualquer tempo com acompanhamento dos supervisores de ensino.  

A elaboração do PPP segue às orientações contidas na Portaria da SEDUC, com 

diretrizes sobre o calendário escolar e a matriz curricular, seguindo ao roteiro 

estabelecido. 

 Foi perguntado, então, aos professores, aos gestores e aos alunos sobre a 

elaboração do PPP. E obtivemos algumas respostas, cujos dados estão no Quadro 94 

(APÊNDICE XV): 

 

Bom, o PPP é elaborado, geralmente, pelos gestores, por alguns 

professores voluntários. Não sou um deles. É, e não tem continuidade 
pelo fato de mudança constante de gestores. Quando muda, vamos 

começar outro projeto, vamos fazer outro. Então, ele tem mais ficado 

arquivado, do que praticado (Professor 1) 
 

É... esse documento já foi elaborado. Eu já participei duas vezes lá na 

escola, e por conta de logística, nem todo ele a gente ajuda elaborar, 
não é? Mas, na parte que cabe aos professores, a gente procura colocar 

as nossas reivindicações, os nossos desejos, porque também cabe 

nesse documento, também, essa área e tudo mais. (Professor 2) 

 
Olha o PPP, eu conheci, quando eu cheguei na escola. Eu conheci o 

projeto, no primeiro ano, eu conheci o projeto. E, houve reuniões nos 

HTPCs sobre o projeto. Hoje, eu não sei, hoje eu não sei do projeto, 
eu não participei do projeto. A única coisa, em que eu participei , foi 

um pedido de projeto que eu iria desenvolver, se eu iria desenvolver 

algum projeto que precisava ser colocado no projeto político 
pedagógico. Mas eu ainda não conheço o projeto político pedagógico. 

(Professor 3) 
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Nunca participei de nenhum. Na verdade, eu nunca vi nenhum. 

Quando eu estava fazendo uma pós, eu fui numa escola e pedi para 
ver, mas nenhuma escola em que eu trabalhei, eu cheguei a ver o PPP. 

Quando eu estava fazendo a pós que eu disse que tocava muito nesse 

assunto e tudo. Eu tentei fazer na escola, onde eu estava e não estou 
mais, eu falei assim: “Vamos fazer uma reunião grande, chamar os 

pais, explicar e tal”. A diretora falou para mim que era utopia, que eles 

iam manter aquele projeto. Eu poderia dar uma olhada se eu quisesse, 

mas que isso nunca ia funcionar desse jeito, que não ia dar certo e tal. 
(Professor 4) 

 

 Constatamos, nas respostas dos professores, que existe o documento PPP, mas 

que não há a participação efetiva dos docentes entrevistados. Portanto, não há 

ressignificação do trabalho coletivo como um momento valoroso de prática social e educativa. 

Se não há um conhecimento ou diagnóstico das expectativas docentes, dos alunos e 

comunidade, com base em que indicadores o PPP é elaborado, se não há tratativas sobre o 

assunto nas reuniões e se os professores afirmam que não conhecem o PPP da escola? 

Os gestores responderam, também, sobre o PPP, a respeito de como se dá sua 

elaboração, desenvolvimento e avaliação, de acordo com os trechos, a seguir, extraídos 

do Quadro 74 (APÊNDICE XII): 

 
É então, estamos no início desta fase. Então, à princípio, nós estamos 

recolhendo os projetos que eles pretendem estar desenvolvendo em 

2016. Depois, eu já falei para minha coordenadora que eu quero dar 

uma olhada, que eu quero dar uma lida para ver se é um projeto que é 
viável, que é um projeto que vai ser uma coisa, que vai se encaixar no 

que a gente espera e eu gosto de comprometimento também nos 

projetos, ele vai ser realizado; enfim, a qualidade do projeto, vamos 
dizer assim. (Diretor 1) 

 

Com a participação dos indivíduos, diante das necessidades da 
clientela, e abrangendo os assuntos que precisam ser tratados na 

escola, conforme sua realidade. (Diretor 2) 

 

O PPP define a identidade da UME e indica caminhos para ensinar 
com qualidade. Não é apenas pra gestores e professores, mas também 

funcionários, alunos e famílias. O PPP é uma ferramenta de 

planejamento e avaliação em que todos os membros da escola devem 
sempre consultar. O PPP é um documento “vivo”. (Diretor 3) 

 

Em equipe com todos os grupos que fazem parte da UME. (Diretor 4) 
 

 

Destacamos alguns trechos das respostas dos diretores, como: “Recolher 

projetos”; “participação dos indivíduos, diante das necessidades da clientela”; “o PPP 

define a identidade da UME e indica caminhos para ensinar com qualidade”; é 
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elaborado “em equipe com todos os grupos que fazem parte da UME”. O objetivo, aqui, 

é saber sobre como se dá a elaboração, o desenvolvimento e a avaliação do PPP. E, 

diante das resposta dos gestores, pressupomos que há participação; porém, em 

comparação às respostas dos professores, percebemos um distanciamento das 

afirmações dos gestores com a prática nas escolas. 

Consideramos que a gestão da escola em relação à elaboração, ao 

desenvolvimento e à avaliação do PPP é decisiva. Trata-se, aqui, de processos 

participativos, e, quando a gestão é democrática, ela atua a partir de instrumentos para 

incentivo à participação. Conforme Saul e Saul (2013, p. 113):   

 

O diálogo, na elaboração de um PPP requer que se estabeleça uma 

relação horizontal entre os sujeitos, porque pressupõe que todos sabem 

alguma coisa, saberes críticos ou não. É justamente essa condição que 

permite a produção de novos conhecimentos em diálogo, 
contextualizados pelo momento histórico e com intencionalidade 

política. 

 
 

Os autores, em questão, ainda destacam que:  

 

[...] a dificuldade que se tem em dialogar, na educação, remonta à 
história da sociedade brasileira e a pouca experiência com o diálogo, 

tal como compreendido por Paulo Freire. Isso porque se trata de uma 

história marcada pelo autoritarismo e pela pedagogia bancária, assim 
denominada por Paulo Freire, caracterizada pela transmissão de 

informações. (SAUL; SAUL, 2013, p. 113) 

 

 

 Como estamos discutindo os conceitos freireanos, destacamos que eles trazem 

uma concepção de prática educativa participativa, horizontal; embora, todos tenham 

claro o seu papel, numa ação além desse papel, numa perspectiva cidadã, com 

compromisso e rigorosidade. Lembremo-nos, aqui, dos pressupostos de Freire (2007) a 

respeito dos fundamentos do diálogo: o amor, a humildade, a fé nos homens e, por 

consequência, a confiança. Esses são elementos essenciais, que vão constituindo a 

concepção democrática e possível. 

 Nas esferas da gestão e da docência, encontramos vários pontos que necessitam 

ser discutidos, e, a seguir, apresentamos as respostas dos alunos, presidentes dos 

grêmios estudantis em suas escolas, a respeito do Projeto Político Pedagógico, e foram 

essas as respostas, de acordo com o Quadro 63 (APÊNDICE IX): 
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Já, já participei de projetos na escola. Ouvi falar bastante no ano 

passado, continuo ouvindo esse ano, bem menos, mas continuo 

ouvindo. São coisas legais que só melhoram o aluno, dá capacidade 
nova para os alunos aprenderem. (Aluno 1) 

 

É o que os professores têm que seguir que são criados normas, leis... 
por autoridades maiores do que eles, que elas têm que seguir em sala 

de aula. Acho que, para mim, deve incluir a grade escolar, essas 

coisas. (Aluno 2 A) 

 
Não conheço, na minha opinião, o que é PPP. Acho que ... é o que 

prefeito faz, o sistema pedagógico de Santos, eu acho que é isso. 

(Aluno 2 B) 
 

Não. Não conheço. Não sei o que é. (Aluno 3) 

Não. (Aluno 4) 

 

 

 O desconhecimento dos alunos sobre o PPP pode ter uma relação com a falta de 

participação dos professores, que, por sua vez, parecem ser pouco estimulados pelos 

gestores, que têm uma visão do PPP atrelada ao desenvolvimento de projetos, muitas 

vezes, desconectados entre si. 

Saul e Saul (2013, p. 114) enfatizam que:  

 

[...] algumas vezes, a propósito da participação dos educandos no 
planejamento e no desenvolvimento do PPP, se questiona o fato de 

que grupos de educandos ainda não sabem , ou não estão prontos para 

participar. No entanto, como nos lembra Freire, é na prática da 
participação que se aprende a participar.  

 

Consideramos, assim, essa participação dos educandos como enriquecedora, 

tanto para a formação deles, como por suas contribuições de um ponto de vista muito 

peculiar. 

 As fragilidades na elaboração do PPP destacam, também, questões cotidianas em 

relação às dificuldades que os professores enfrentam em sua atuação docente. 

Abordaremos a respeito das dificuldades da docência, que será a segunda categoria da 

dimensão da atuação docente. Como já indicado, no Quadro 42, esta segunda categoria 

– Dificuldades da docência – é constituída de duas unidades de sentido, que serão 

analisadas a seguir. 
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4.2.2 Dificuldades da Docência (2ª Categoria de Análise) 

 

Analisar o que os professores apontam como dificuldade é importante 

para localizar as suas percepções [...]. (CUNHA, 2011, p. 109) 

 

 

Temos visto, nos últimos tempos, como foram questionados diversos aspectos da 

educação. De acordo com Imbernón (2006, p. 11), é preciso considerar que, a partir de 

um “conhecimento nocional e imutável das ciências”, que era considerado como 

“substrato da educação”, houve, segundo este autor, “[...] uma abertura para outras 

concepções em que a rápida obsolência e a incerteza têm um papel importante” (p. 11). 

Com efeito, foi necessário que a educação tratasse dos aspectos éticos, coletivos, 

comportamentais e comunicativos, que, aliados às mudanças do mundo atual, trouxeram 

também transformação na educação e na formação e atuação docentes. 

Como observamos, a organização do curso ginasial, atual EF II, seguia à lógica 

da formação das elites, e os cursos primavam pela aprendizagem dos contéudos. Com a 

democratização, as salas de aula tornaram-se muito mais numerosas, as escolas ficaram 

com precários espaços de infraestrutura e as mudanças curriculares, que foram sendo 

desenhadas sob a ótica da educação como formação para a cidadania, demandou um 

trabalho coletivo e democrático.  

Os professores responderam à questão sobre suas dificuldades no exercício da 

docência, e constatamos problemas de naturezas diversas, como: a) problemas na 

infraestrutura da escola (alguns dos professores afirmaram que usam recursos próprios, 

por exemplo, para compras de caneta para quadro branco); b) a forma de organização 

dos materiais na escola, que impossibilita o acesso dos docentes; c) os baixos salários; 

d) a ansiedade para que os alunos aprendam os conteúdos e e) a indisciplina dos alunos. 

Dentre essas dificuldades, escolhemos tratar da relação dos docentes com os 

alunos como a 1ª unidade de sentido no âmbito da dimensão das dificuldades da 

docência. 

 

 

 Relação dos professores com os alunos (1ª Unidade de Sentido) 

 
Não há docência sem discência, as duas se explicam  e seus sujeitos 
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de 

objeto, um do outro. (FREIRE, 2007, p. 23) 
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Ainda, carregamos e percebemos, na prática docente, as marcas históricas de 

centralidade da educação escolar na figura docente. Nas palavras de Freire (2007), logo 

acima, a docência e a discência “não se reduzem à condição de objeto, um do outro”. 

Há, nesta perspectiva, uma mudança significativa no exercício da docência. 

Algumas questões sobre a relação dos professores com alunos foram feitas aos 

professores nas entrevistas de aprofundamento. No Quadro 97 (APÊNDICE XV), os 

professores responderam sobre o trabalho prático e as especificidades da faixa etária dos  

alunos do EF II: 

 

Trabalho com adolescentes há muito tempo. Tenho afinidade com esta 

faixa etária, a comunicação flui mais facilmente, quando, porém, pego 

os anos iniciais do Fundamental II, tenho muita dificuldade na 
comunicação com eles no trato, é, e a minha escola respeita isso e me 

oferece sempre os anos finais do Fundamental II. Seria muito bom se 

os gestores pensassem nisso, porque a gente tem perfil para 
determinada faixa etária e isso facilita tanto o trabalho do professor 

quanto a aprendizagem do aluno. (Professor 1) 

 
[...] Os alunos que vêm para os sextos anos, eles têm ainda muita 

energia, quando eles passam para o segundo semestre. Já têm uma 

certa... começa a se equilibrar, não é aquela coisa infantil demasiado, 

ainda tem, mas não é em demasia. Quando eles estão lá no sétimo ano, 
oitavo ano e, principalmente, nono ano tem o... é muito engraçado 

isso, é muito forte a parte, não é? Que quero enfatizar o sono e está 

muito relacionado com esse hormônio que está muito forte em 
quantidade. As mudanças... E, então, acho que é o que mais interfere, 

quer dizer não é o que mais... isso é o que está me vindo na cabeça 

agora. (Professor 2) 

 
Se exerço, eu ainda não sei, mas eu tento. Eles também estão sempre 

mudando de um ano para o outro. Os interesses são outros. Então, 

estão sempre mudando; agora, se eu exerço, realmente, dentro da faixa 
etária, eu não sei. (Professor 3) 

 

Sim. Eu acredito que sim. Primeiro, porque eu gosto de trabalhar com 
adolescentes. Eu acredito que tem que se levar em consideração todas 

as coisas que estão acontecendo com eles, dentro da cabeça deles. A 

gente tem que conhecer o mundo deles: então, eu tento me atualizar é 

mesmo às vezes coisas simples, o que está passando ali na novela, 
qual é a música... (Professor 4) 

 

 Os professores citaram que enfrentam algumas dificuldades com as classes de 6º 

anos e há outras situações referentes às dificuldades da faixa etária que foram citadas. 

Os professores revelaram nas respostas um esforço em contextualizar o seu trabalho 

para adequações às necessidades dos alunos adolescentes. 
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 Retomamos, aqui, o conceito de cuidar nas DCNs (BRASIL, 2010), tal como já 

tratamos, quando apresentamos os dispositivos legais, a fim de relembrar da 

indissociabilidade das ações de educar e cuidar como ideias-força das diretrizes 

curriculares para educação básica: 

 

Educar exige cuidado; cuidar é educar, envolvendo acolher, ouvir, 

encorajar, apoiar, no sentido de desenvolver o aprendizado de pensar e 

agir, cuidar de si, do outro, da escola, da natureza, da água, do Planeta. 
Educar é, enfim, enfrentar o desafio de lidar com gente, isto é, com 

criaturas tão imprevisíveis e diferentes quanto semelhantes, ao longo 

de uma existência inscrita na teia das relações humanas, neste mundo 
complexo. Educar com cuidado significa aprender a amar sem 

dependência, desenvolver a sensibilidade humana na relação de cada 

um consigo, com o outro e com tudo o que existe, com zelo, ante uma 

situação que requer cautela em busca da formação humana plena. A 
responsabilidade por sua efetivação exige corresponsabilidade: de um 

lado, a responsabilidade estatal na realização de procedimentos que 

assegurem o disposto nos incisos VII, do artigo 12 e VI do artigo 13, 
da LDB; de outro, a articulação com a família, com o Conselho 

Tutelar, com o juiz competente da Comarca, com o representante do 

Ministério Público e com os demais segmentos da sociedade [...] 
(BRASIL, 2010, p.18) 

 

  

 Os aspectos relacionados pelas DCNs, conforme destacamos anteriormente, são 

definições importantes para as ações fundamentais dos profissionais da educação, 

relacionadas ao desenvolvimento das relações humanas de co-laboração, da 

comunicação, pois educar exige o cuidar que envolve o acolhimento, ouvir, o 

encorajamento, o apoio para pensar e agir e cuidar de si e do outro. O que tira o foco do 

conteúdo, ampliando a visão da educação para uma perspectiva humanizadora. 

 Na outra questão levantada com os professores, destacamos, quanto à relação 

dos professores com os alunos, sobre como contribuem para o sucesso de aprendizagem 

e motivação dos mesmos. E, frente a essas questões, os professores responderam, 

conforme descrito no Quadro 96 (APÊNDICE XV), e transcrito a seguir: 

 

Penso que o vínculo afetivo professor/aluno facilita muito a 

aprendizagem. É óbvio que professor não tem a obrigação de ser 

simpático, ele está ali para ajudar o aluno aprender, passar um pouco 
do que ele sabe sim. É, mas o vínculo afetivo facilita muito essa 

comunicação, eu penso que é por aí o caminho. (Professor 1 ) 

 
Eu acho que é ele estudando, não é? Achando exercícios diferentes 

para os alunos resolverem, botar em discussão, porque aquele grupo 

achou melhor daquela forma. É, ouvindo os alunos também. A gente 
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tem muito professor que não ouve o aluno. Chega lá na frente solta, 

não é? Aula que ele já sabe o conteúdo há muitos anos. Não escuta os 
alunos, não têm a devolutiva, não têm feedback dos alunos, não é? 

Então, isso é uma coisa que é muito séria, que continua acontecendo 

no fundamental e precisava ter outras, é ter outras formas de isso 
deixar de acontecer. Então, é muita responsabilidade nossa, porque a 

gente quem tá orientando, não é? (Professor 2) 

 

Sendo professora (risos). Tendo compromisso com meu aluno, não é? 
Eu acho que eu posso contribuir 70%. A contribuição para essa 

aprendizagem é minha, porque eu que tenho que saber, se meu aluno 

se apropriou ou não desse conhecimento, se não se apropriou, eu vou 
rever esses meus métodos, vou a busca de métodos para poder fazer 

com que ele aprenda. Tenho que  estar em constantes mudanças para 

alcançar ao conhecimento do meu aluno. Os outros 30% se referem ao 

meu aluno com a motivação familiar e tudo mais. Eu acho que o 
aluno, esse conhecimento do aluno, esse aprendizado está entre 

professor e aluno. Acho que não requer mais nada. (Professor 3) 

 
Olha, eu acho que a primeira coisa de tudo é o relacionamento. O 

professor tem que se relacionar com seu aluno. Esse negócio de “aí, eu 

não tenho que gostar do meu aluno, eu não tenho que ser amigo do 
meu aluno”, “eu chego na aula e dou minha aula e pronto, é isso que 

eu tenho que dar pra ele”. Não é, porque já foi mais do que 

comprovado que você ter um relacionamento com o aluno. Ter 
empatia aquilo muda como ele está vendo a sua matéria. Mas eu acho 

que começa daí,  a gente tem que ter esse cuidado. Não é se tornar 

mãe e pai do aluno, porque às vezes parece que vai ser e às vezes tem 
essa cobrança tanto da sociedade como do governo em cima de nós, 

vamos suprir essa carência familiar que existe. Não dá para fazer isso, 

então não é disso que seu estou falando. Mas é de você ouvir o seu 

aluno, ouvir qual é a necessidade dele, porque se você conhece a sua 
sala, você consegue preparar aula melhor, porque mesmo que a 

matéria seja a mesma, como a turma vai receber, não é a mesma coisa, 

para isso eu precisaria de mais tempo. (Professor 4) 
 

 

 A dimensão afetiva, relacional, de atuação com compromisso, replanejamento, 

objetividade foram alguns pontos apontados pelos professores. Pontos que podem 

contribuir com os desafios da prática educativa em relação ao processo de ensino e 

aprendizagem.  

Nas respostas dos alunos sobre as características de um “bom professor”, todos 

associaram o bom professor ao aspecto da relação com os alunos ou nas ações pensadas 

para garantir a sua aprendizagem, de acordo com o Quadro 56 (APÊNDICE IX): 

 
Eu creio que seria a participação dele com o aluno, na vida do aluno. 

Ele procurar saber o que que o aluno precisa de verdade para 

aprender, e estar sempre lá para ajudar todos os momentos. Não 
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importa o que o aluno faça, como ele é, que seja para ajudar mesmo.  

(Aluno 1) 
 

É a dinâmica, tem alguns professores que têm uma dinâmica que eles 

conseguem envolver uma sala inteira, do aluno mais quieto a aqueles 
que têm problema de comportamento. A dinâmica do professor 

também ajuda muito na hora da educação, porque a gente aprende 

melhor, eu acho. (Aluno 2 A) 

 
Na minha opinião é aquele professor, como posso dizer? Bem rígido, 

não bravo, mas ensina o aluno da maneira certa. Faz o aluno pensar 

bem, é isso. ( Aluno 2 B) 

É um professor paciente, atencioso, que explica direitinho. Não tem 
muita dificuldade em explicar que os alunos entendam de uma forma 

boa. (Aluno 3) 

Ensinar os alunos e quando os alunos tiverem uma opinião, eles vão lá 

e respondem essa opinião, que eu acho que é uma boa característica 

para os professores. (Aluno 4) 

 

 

 Esses apontamentos demonstram que a atuação docente, se rígida, se dinâmica, 

se receptiva e atenciosa é percebida pelos alunos que compreendem a importância dessa 

atuação. 

 Nas respostas dos professores e dos alunos, foi possível perceber a importância  

que dão ao relacionamento professor-aluno, aluno-professor. Cunha (2011) afirma que: 

“[...] não há dúvida de que existe entre o aluno e o professor um jogo de expectativas 

relacionadas aos respectivos desempenhos” (p.58). Para o aluno, a escolha “[...] que faz 

do BOM PROFESSOR é permeada por sua prática social, isto é, o resultado da 

apropriação que ele faz da prática e dos saberes históricos-sociais” (CUNHA, 2011, p. 

59). 

 Quando tratamos da relação professor/aluno, não podemos deixar de abordar a 

grande importância do professor na educação dos alunos; sobretudo, nessa etapa da 

educação básica, Freire (2007), em favor da autonomia do ser dos educandos, 

desenvolve essa temática central na Pedagogia da Autonomia, através da análise de 

saberes fundamentais à prática educativa. E, neste sentido, não deixa de tratar da 

responsabilidade e compromisso do professor em se preparar científicamente,  

coincidindo com sua retidão ética. 

 Os conceitos, de que tratamos no Cap. II, evocam uma postura crítica, que é 

desenvolvida a partir dessa disposição e efetivação do diálogo que se faz, não por uma 
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mera exposição das ideias, mas o diálogo com o outro, que, como o cuidar, ouve, 

acolhe; enfim, estabelece uma relação ética. 

 As inúmeras dificuldades dos professores não podem ser desprezadas. Entretanto 

uma mudança na atuação, no âmbito desse processo de ação-reflexão-ação, pode ir 

proporcionando  uma nova visão, novas experiências no saber lidar com as dificuldades; 

assim como uma percepção de que a inconstância e a imprevisibilidade são inerentes à 

área educacional.  

Muitas vezes, só é preciso que se possibilitem mudanças na práticas docentes, e, 

também, em relação às famílias dos alunos com os quais os professores trabalham dia a 

dia. Nesta perspectiva, abordaremos a relação dos professores com as famílias como 2ª 

unidade de sentido.  

 

 

 Relação com as famílias (2ª Unidade de Sentido) 

 

  

 A participação das famílias dos alunos na educação escolar é uma questão muito 

apontada pelos professores, especialmente, em relação aos alunos com problemas de 

aprendizagem ou de indisciplina. 

 Nas respostas dos professores à questão sobre o trabalho em parceria com os 

pais e familiares, vem à tona um sentimento de vazio, indicando novos questionamentos 

sobre o papel do professor nesta ação com a família. A seguir, trechos das respostas, 

conforme Quadro 98 (APÊNDICE XV): 

 
Não. Eu desisti de chamar família para parceria. Hoje em dia, eu faço 

reunião de pais informativa mesmo, para dar nota, tirar dúvida dos 

pais, mas eu já desisti dessa parceria. (Professor 1) 
 

É, eu costumo chamar a família só quando a gente tem problema do 

aluno dentro da sala de aula, mas é um problema que está destoando 

muito.  (Professor 2) 

 
Sim, atendendo-os sempre em meu horário de HTI, e chamando-os 
para participarem do meu projeto de leitura. (Professor 3) 

 

Eu acho que não. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu acho 

que não, porque eu tenho pouco contato com eles. Essa escola que eu 
estou há seis meses eu nem considero tanto, porque eu estou 

conhecendo. Mas a escola em que estou há três anos, eu conheço 

poucos pais, assim que eu tenho um relacionamento; então, eu acho 
que não. (Professor 4) 
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Dos 4 professores, somente o Professor 3 afirma ter uma relação com as famílias 

e os demais apenas nas situações que implicam tratativas relacionadas ao 

comportamento que o professor considere inadequado. 

Muitas vezes, ouvimos questões que indagam sobre o distanciamento das 

famílias. Os alunos tambéms têm essa percepção da ausência dos pais, conforme as 

respostas abaixo, retiradas do Quadro 60 (APÊNDICE IX): 

 

Na minha opinião, não. A escola procura que isso aconteça, mas a 

maioria dos pais não se preocupa. Não estão nem aí para o que os 
filhos estão fazendo na escola. Não dá visto nas provas, Não assinam 

ocorrências, eu acho que não. Precisa melhorar bastante. Sim, têm pais 

que são assim procuram saber como está o filho na escola, mas outros 
não estão nem aí. (Aluno 1) 

 

Em partes, como ele falou, na reunião, como os professores falam, não 
vêm muito, vêm só os pais daqueles que estão quietinhos; então, dos 

que precisam vir, eles não vêm, porque sabem que vão escutar. (Aluno 

2 A) 

 
Não, não são participativos, alguns são, alguns não. Mais da metade 

não são participativos. Reunião é um exemplo. (Aluno 2 B) 

 
Não. Na reunião mesmo, minha mãe sempre fala quando volta: 

“Nossa, meia dúzia de mães, pais, cadê eles? Não estão presentes!” 

Alguns eventos na escola, na reunião. (Aluno 3) 

 
Sim. É, mais ou menos. Os pais, eles vêm quando a diretora chama e 

nas reuniões. E vem bastante pais, porque eles querem saber o que os 

professores estão passando para as crianças. (Aluno 4) 

 
 

Nas relações com as famílias, há uma necessidade de se encontrar uma maneira 

de lidar com essa situação de ausência da maioria e da diculdade dos professores em 

envolvê-las nesse processo educacional. Este é um dado que, para uma análise mais 

clara e real, precisará ser aprofundado.  

Há uma relação das respostas dos alunos com aquelas dos professores, pois estes 

não incentivam a participação dos pais e, de acordo com os alunos, a participação das 

famílias é muito limitada. 

 As práticas, repetitivamente, vão instalando-se, não havendo uma ação-reflexão. 

Saul e Saul (2013) citam a respeito da importância de se utilizar da pedagogia das 

perguntas práticas por meio do diálogo; porém, indicam que: 
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Esse momento da formação não é simples. Expor-se em grupo e 

apresentar as suas práticas, para discuti-las, é sempre uma situação 
delicada, porque os professores têm uma história de formação e 

práticas instaladas nas quais acreditam e nem sempre se dispõem a 

alterá-las. No entanto, não há como fazer diferente porque, para ser 
efetivo, o trabalho de formação, de acordo com os princípios 

freirianos, as perguntas que, de fato incomodam os professores, no 

sentido de melhorar a ação docente, surgem de suas práticas, de seu 

trabalho na escola. Assim, a formação é concomitante ao fazer 
pedagógico, jamais separando teoria e prática. (SAUL; SAUL, 2013, 

p. 118)  

 

 

 As práticas instaladas, segundo Saul e Saul (2013), precisam dar lugar à reflexão 

sobre essa prática, por meio de perguntas, cuja elaboração conta com a participação dos 

próprios professores. Os temas das perguntas são gerados, assim, com base nas próprias 

situações levantadas pelos professores. Aqui, foram as questões que expomos, além de 

outras, que não foram analisadas nas unidades de sentido.  

O exercício de elaboração de perguntas para avaliar, diagonosticar e, 

posteriormente, efetivar uma escolha sobre as ações para melhor lidar com as 

dificuldades, com a participação coletiva, vai gerando, nos docentes, por meio da 

participação, o que Freire (2007) denomina como conscientização. O que significa o 

desenvolvimento para a consciência crítica, o encontro no diálogo como oportunidade 

de formar e formar-se.  

Entretanto, como afirmam Saul e Saul (2013, p. 118): “os professores têm uma 

história de formação e práticas instaladas nas quais acreditam e nem sempre se dispõem 

a alterá-las”. Trata-se de um trabalho complexo e de “teimosia”. Os formadores 

precisam de persistência, porque, como nos ensina Freire (2007, p. 88), [...] mudar é 

difícil, mas é possível”! 
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 Considerações Finais 

 

Ensinar exige tomada consciente de decisões. Quando falo em 

educação como intervenção me refiro tanto à que aspira a 
mudanças radicais na sociedade, no campo da economia, das 

relações humanas, da propriedade, do direito ao trabalho, à 

terra, à educação, à saúde, quanto a que, pelo contrário, 
reacionariamente pretende imobilizar a História e manter a 

ordem injusta. (FREIRE, 2007, p. 109) 

 
Deve fazer parte de nossa formação discutir quais são as 

qualidades indispensáveis, mesmo sabendo que elas precisam 
ser criadas por nós, em nossa prática, se nossa opção político-

pedagógica é democrática ou progressista e se somos coerentes 

com ela. (FREIRE, 2007, p. 120) 

 

Ao tratarmos, ainda que brevemente, do cenário da educação básica sob o ponto 

de vista legal e de questões em torno do campo da formação de professores,  com base 

em referenciais teóricos, que tratam dessa temática, fomos construindo o contexto para 

conhecer as percepções dos professores de EF II sobre a formação e atuação docente, a 

fim de que o objetivo central fosse alcançado.  

No desenvolvimento desta Dissertação, consideramos, junto com Paulo Freire 

(2007), que a visão da educação determina as ações, que direcionam tanto as políticas 

públicas quanto as políticas de sala de aula.  Neste sentido, consideramos, também, que 

“[...] ensinar exige tomada consciente de decisões” (p. 109), na direção de uma 

educação emancipatória e cidadã para melhoria da qualidade da educação, tanto fora da 

escola ou mesmo dentro dela. 

Por isso deve fazer parte de nossa formação, nas palavras de Freire (2007, p. 

120), “[...] discutir quais são as qualidades indispensáveis”, tendo consciência da 

importância de se compreender a prática de forma dialógica, na ação-reflexão, 

conscientizando-se e conscientizando. 

Ao longo das décadas passadas, percebemos que a educação brasileira passou 

por mudanças, mas ao atentarmos para a questão da atuação docente, nos dias atuais, 

observamos muitas influências de ações dos tempos passados. Dentre essas influências, 

por exemplo, podemos citar: a questão da gestão democrática, da participação de todos; 

a ênfase em transmitir conteúdos, sem dialogicidade, ausência de consciência de si 

como sujeito na elaboração de um plano de trabalho, que parta de ações reflexivas sobre 

a prática. 
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No cotidiano escolar, notamos, pela fala dos sujeitos da pesquisa, que serão 

necessárias mudanças da visão e da ação pedagógica no interior da escola, para que, de 

fato, haja participação e construção de um projeto educacional adequado a cada 

realidade. Entretanto, como Abdalla (2006, p. 111) afirma: “[...] para transformar a ação 

e a formação do professor, não bastam reformas impostas, mas há necessidade de se 

pensar em reformas compostas (grifos da autora), portanto compartilhadas pelo coletivo 

da escola” (p.111). 

A educação emancipatória, fundamentada na teoria freireana, trava um 

compromisso com o profissional como sujeito desse processo; ou seja, aquele que age, 

que acredita na democracia e é participativo para contribuir na formação de cidadãos. A 

reforma composta tende a provocar novas posturas da gestão e dos professores, que 

precisam desenvolver a conscientização, reconhecer, na dialogicidade, as possibilidades 

de ação-reflexão. 

Entretanto, é preciso considerar, aqui, que esses conceitos freireanos nos 

direcionam a pensar a respeito da qualidade da educação que desejamos.  Qualidade 

esta que tem sido tema central nos discursos político-partidários e da sociedade civil, 

entre pessoas da área educacional (DEMO, 1985, 1987, 1999, 2002; DOURADO; 

OLIVEIRA, 2009; DOURADO, OLIVEIRA, SANTOS; SANTOS, 2007; SILVA, 

2009); e, também, entre leigos, mas todos ligados à Educação direta ou indiretamente. 

 Além disso, é preciso pensar que, muitas vezes, as discussões sobre o alcance de 

metas ou estudos reflexivos sobre a atuação dos docentes ou dos gestores para uma 

educação de qualidade desviam o foco do problema. De um lado, políticos e sociedade 

apontam para a incapacidade da escola frente às tantas demandas, tornando-a incapaz de 

assumir a qualidade na educação desejada. De outro, os profissionais da escola, 

responsabilizam as famílias pela falta de apoio, e, também, as políticas públicas, por não 

oferecerem recursos financeiros, a fim de se ter, realmente, condições pedagógicas e de 

trabalho para a educação de “qualidade”, que tanto almejamos. Então, como discutir a 

qualidade da educação? Que qualidade de educação objetivamos? É possível uma escola 

pública de qualidade? De que qualidade estamos falando?  

Houve mudanças na educação nos últimos anos, mas percebemos que há muito 

no que avançar, considerando, por exemplo, a disposição de trabalharmos na lógica da 

composição, ou seja, da dialogicidade. No entanto, precisamos de um ponto de partida e 

o avanço é primordial; por isso, consideramos as reflexões acerca do tema da qualidade 
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de educação de relevante significado para se repensar a formação e a atuação docente. 

Preocupa-nos, neste sentido, não agir, não fazer o que está ao alcance imediato, deixar 

de oportunizar e conquistar outros caminhos. Entendemos que mudanças são 

processuais, mas em direção a um objetivo que implica ação intencionalizada dialógica. 

 Nos dispositivos legais, há uma  inconclusão sobre o que fazer exatamente para 

alcançarmos melhor qualidade. No entanto, nas palavras de Freire (2007, p. 120), na 

epígrafe anterior, “[...] deve fazer parte de nossa formação discutir quais são as 

qualidades indispensáveis”. E são, certamente, as qualidades criadas por nós, pensadas 

por nós, porque somos nós os sujeitos para transformação.  

Consideramos que as discussões acerca desse tema possibilitam, democratizam e 

constroem pensamentos, que compartilhados, vão sendo aprimorados. Entretanto, 

sabemos que há muito o que pesquisar para que os estudos sobre a “qualidade da 

educação” sejam produtivos e desbravem caminhos para discussões, tanto no campo das 

políticas públicas, quanto no dia a dia da escola. Especialmente, quando tratamos da 

formação e da atuação de professores, que desenvolvem seus trabalhos em escolas 

públicas.  

Nesta direção, ainda perguntamos: os cursos de formação de professores e as 

ações docentes, a trajetória trilhada dos professores caminham em que direção? As 

confluências dessa trajetórias coadunam com os dispositivos legais da educação básica e 

de formação de professores? E o que pensam os professores, nos dias de hoje, a respeito 

da formação e de sua própria atuação  em escolas, em que são pouco valorizados pelos 

alunos, pela família, muitas vezes, pelos gestores e/ou por seus próprios pares? Quais 

são suas condições de trabalho e de salário? Como pensam as questões em torno de sua 

valorização profissional?  

Na perspectiva de refletirmos, especialmente, sobre a questão-problema, que nos 

guiou durante o percurso de pesquisa - Quais seriam, então, as percepções dos 

professores do EF II sobre sua formação e atuação docente? – faremos mais algumas 

considerações a respeito das percepções dos sujeitos de pesquisa, tanto na etapa 

exploratória (com gestores, alunos e professores), quanto na etapa final (com os 

professores entrevistados), sobre a atuação docente para uma educação de qualidade.  

A partir da análise realizada, no âmbito das dimensões tratadas - Formação 

Docente e Atuação Docente -, assim como, por meio das categorias de análise 

anunciadas – Formação Inicial e Continuada, PPP e Dificuldades da Docência – e suas 
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respectivas unidades de sentido, foram obtidos resultados, que poderão contribuir para a 

compreensão das percepções dos professores do EF II sobre sua formação e atuação.  

Dentre os resultados, consideramos, como principais, aqueles que têm relação 

com as unidades de sentido anteriormente analisadas e que apontam para a necessidade 

de se rever:  

1º a formação inicial dos professores nos diferentes cursos de licenciatura – de 

modo a conhecer suas trajetórias de formação e compreender como se (re)constitui a 

identidade pessoal e profissional; além disso, privilegiar uma melhor articulação entre a 

teoria e a prática, possibilitando articulação efetiva dos conteúdos a serem ensinados 

com os aspectos teóricos e práticos da docência; 

2º a formação continuada – procurando fomentar, para  a HTPC, práticas mais 

participativas e de trocas de experiências no sentido de promover momentos de 

dialogicidade, de ação-reflexão e de conscientização;  

3º o PPP – de forma a que seja possível incentivar a participação dos professores 

e demais profissionais da Escola em sua (re)construção, por meio de ações planejadas, 

executadas e avaliadas de forma contínua; e 

4º a relação dos professores com os alunos e com suas famílias – a fim de que a 

mesma seja fortalecida e incentivada pela Escola (gestores, professores e alunos), 

procurando minimizar, dessa forma, muitas das dificuldades em torno do trabalho 

docente. 

A partir desses resultados, tecemos algumas considerações a respeito da 

formação e da atuação docente. 

 Quanto à formação dos professores, consideramos que: 

 Apesar das pesquisas desenvolvidas por Gatti, Barreto e André (2011) e por 

Monfredini, Maximiano e Loft (2013) apontarem para a necessidade de mudanças nas 

licenciaturas para a formação dos professores do EF II, percebemos que, a partir dos 

dados, os professores que participaram da pesquisa realizaram, em sua trajetória de 

formação, diferentes cursos de Licenciatura, porém todos eles com características 

semelhantes, ou seja, baseados no conteúdo específico da área, demonstrando a forte 

tendência do Bacharelado nesses cursos. Indicamos, assim, que a formação para a 

docência foi por meio de “matérias pedagógicas” no currículo, dentro da lógica 3+1, 

apresentando uma maior ênfase no conhecimento do conteúdo específico. Esperamos, 

conforme afirma Cunha (2010), que os cursos de Licenciatura possam revelar e refletir 
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sobre questões em torno do conhecimento, da educação e da prática pedagógica como 

elementos fundamentais para se repensar a formação de professores; 

 É preciso destacar que a continuação dos cursos de formação é, quase sempre, 

de iniciativa do próprio professor, como aconteceu com os sujeitos entrevistados, e 

envolve muitos fatores de motivação. Dos entrevistados, 03 concluíram pós-graduação 

lato sensu e declararam que este curso foi importante para a formação docente. Todos 

os professores fizeram cursos de curta duração, e, também, afirmaram que foram 

necessários e contribuíram para a respectiva formação continuada. Para que se possa 

rever a formação continuada, como já mencionamos, há necessidade de organicidade 

nos projetos formativos, maior articulação entre as instituições formativas e as escolas 

de educação básica, ou seja, um estreitamento entre essas instituições, a fim de 

acompanhamento da formação e atuação dos professores no espaço da escola, a partir de 

uma perspectiva da formação como direito do professor, e seja garantida por políticas 

públicas, considerando as reais necessidades e expectativas dos professores. 

  Os professores têm a percepção de que os cursos de Licenciatura não os 

prepararam para a docência, declarando que não aprenderam a “dar aulas”; mas, ao 

mesmo tempo, não apresentam esse fator como dificuldade da docência. Não foi, por 

exemplo, declarado que a falta do domínio da didática é uma dificuldade da docência; 

 Na escola, no âmbito do HTPC, 03 dos entrevistados afirmaram não haver 

formação nas reuniões semanais. O que aponta para uma situação, em que a formação 

nas reuniões semanais dependem dos gestores compreenderem a sua importância e 

necessidade; 

  Quanto à formação nas reuniões semanais, os professores percebem que são 

momentos importantes, mas pouco colaboram com sua respectiva formação; seja pela 

falta de planejamento dos gestores, seja pelo desinteresse dos próprios professores; 

Não há troca de experiências entre os docentes, ou seja, foi percebido que, 

entre eles, apesar do bom relacionamento, há algumas resistências, e não se tem a 

prática de dialogar a fim de tecerem um trabalho mais compartilhado e colaborativo. 

Em relação à atuação docente, consideramos necessário refletir sobre a questão 

da educação de qualidade. Começamos por levantar uma questão: Se os cursos de 

formação não preparam para a docência, se os professores aprendem a ministrar aulas 

na escola, na sala de aula, e se a escola, por meio da gestão, tem fragilidades na 

elaboração de planos de formação para os professores, como dar-se-á a 
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profissionalização docente para uma atuação visando à educação de qualidade? Questão 

que precisa ser discutida e tratada numa ação composta.  

Não temos a pretensão de conceituar a educação de qualidade, mas 

compreendemos que há um caminho, considerando um elemento fundamental: que a 

educação não é estática; portanto, não há padrões, não há homogeneidade. Por outro 

lado, não pode haver licenciosidade, descompromisso, e, sim, como afirma Freire 

(1996), é preciso haver rigorosidade e envolvimento dos sujeitos, os profissionais da 

educação, numa tarefa grande, larga e de todos, conforme indicamos a seguir: 

               Na percepção dos professores, a atuação docente, visando a uma educação de 

qualidade, está ligada à aprendizagem dos alunos. A princípio, podemos afirmar que se 

relaciona à aprendizagem de conteúdos. Entretanto, aqui, não queremos, desconsiderar 

as necessidades formativas dos professores; ao contrário, queremos considerá-las, mas 

compreendendo que:  

  A docência é uma profissão e tem um objetivo a cumprir; 

  As situações de sala de aula são vivas, os alunos não estão prontos, e, neste 

sentido, as salas de aula são heterogêneas; o que provoca muitas demandas no dia a dia 

do professor; 

 As famílias são responsáveis pela educação dos filhos e os professores e pais 

precisam estar juntos. Numa realidade de baixa escolaridade, de diversas situações em 

que não há participação da família em relação à escola, a ação docente é muito 

importante para iniciar uma mudança de visão das pessoas que estão de “fora” da 

escola;  

 A questão do PPP é uma situação que precisa ser revista, pois é ele que 

possibilita garantir a autonomia da escola, que dá concretude à sua identidade. E é, por 

meio do PPP, que ações são planejadas, discutidas e executadas pelo coletivo da Escola; 

assim como é, através dele, que se pode desenvolver a formação contínua dos 

professores; 

 O PPP é um documento que é feito e entregue aos setores da SEDUC; 

entretanto, constatamos, nas falas dos professores, que pouco participam de sua 

elaboração. Portanto, não conhecem o Projeto, todavia, precisariam não só conhecê-lo, 

mas principalmente, atuar coletivamente para alcançar suas metas e desenvolver as 

estratégias nele contidas.  
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Não poderíamos deixar de ressaltar, ainda, que a valorização dos profissionais da 

educação é um princípio da educação previsto na Constituição (BRASIL, 1988). Mas os 

estudos e políticas efetivas de ação precisam ser aprimorados e garantidos, incluindo a 

formação de qualidade e melhorias no salário e nas condições de trabalho. 

Para isso acreditamos que há princípios fundamentais, que encontramos nos 

conceitos em Paulo Freire (1996, 2007, 2010, 2011, 2014) e que revisitamos, pois 

entendemos que provocam mudanças no status quo por meio da dialogicidade, da ação 

reflexão e da conscientização. Poderemos, assim, ter profissionais da educação mais 

preparados para lidar com as situações ligadas à sua formação, que foram apontadas por 

essa pesquisa. Lidar, também, com as situações das condições de trabalho e, sobretudo, 

no exercício da docência. O que implica, aqui, a consciência de uma educação melhor, 

que oportunize condições para que seja possível formar cidadãos críticos e conscientes. 

O trabalho de pesquisa continuará sendo desenvolvido e, como mencionamos, 

não há pretensão em esgotar o assunto, até porque nem seria possível. Mas o objetivo 

continua sendo o de provocar reflexões a partir das percepções de professores sobre sua 

formação e atuação  visando a uma educação de qualidade!  
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APÊNDICE I 

 

Solicitação de Autorização de Pesquisa na  

Prefeitura Municipal de Santos 

                                                                         Santos, 19 de novembro de 2015                                                    

Secretária da Educação                                   

Seduc/Santos  

 

Eu, Joelma Silveira Goularte de Lima, pertenço ao curso de Pós Graduação 

Strictu Senso Mestrado em Educação da Universidade Católica de Santos e bolsista do 

Programa Mestre Aluno, ocupo o cargo de Diretor de Unidade Escolar e atualmente 

atuo na função de Supervisora de Ensino, em substituição, venho solicitar autorização 

para desenvolvimento de projeto de pesquisa acadêmica com o tema: “Da Formação e 

Atuação Docente à Qualidade da Educação” (Anexo I).  

Com finalidade de elaborar o Projeto de Dissertação, orientado pela Professora 

Dra. Maria de Fátima Barbosa Abdalla, será necessária coleta de dados nas UMEs:  

Florestan Fernandes, Rubens Lara, Jose Bonifácio, Judoca Ricardo Sampaio Cardoso, 

José da Costa e Silva Sobrinho, Pedro Crescenti, Avelino da Paz Vieira, Olívia 

Fernandes, Magali Alonso, Noel Gomes Ferreira, Nelson Toledo Piza, Sandra Cristina, 

Derosse.   

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, esta que se faz à luz da realidade, onde 

se origina a questão-problema, o levantamento dos dados dar-se-á por questionários aos 

professores das referidas escolas, entrevistas aos coordenadores pedagógicos ou 

diretores e entrevistas a alunos do Grêmio Estudantil e Pais do Conselho de escola com 

questões sobre o tema (Anexo II) com o livre consentimento dos participantes da 

pesquisa (Anexo III).   

Após a autorização, a coleta de dados será iniciada, atendendo a todas as 

solicitações administrativas dessa Secretaria. 

Contando com a autorização, coloco-me à disposição para qualquer 

esclarecimento. 

 

 

                                                    Atenciosamente, 

 

  ______________________________________                  

Pesquisador  

            RG.: 18.504.757-9                                                 

   contato tel.: (13) 99147 7868  

       E-mail: gejoe@uol.com.br 

_____________________________________ 

       Professor Orientador da Pesquisa 
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APÊNDICE II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Instituição: Universidade Católica de Santos  

Título da Pesquisa: Da Formação e Atuação Docente à Qualidade da Educação  

Pesquisador(a): Joelma Silveira Goularte de Lima 

RG: 18.504.757                 CFP: 070.232.258-03                       Fone: 99147 7868 

Orientador(a): Profa. Dra. Maria de Fátima B. Abdalla 

Você está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa e ao aceitar, estará permitindo 

a utilização dos dados aqui fornecidos. Você tem a liberdade de se recusar a participar e ainda 

de se recusar a continuar em qualquer fase da pesquisa, sem prejuízo pessoal. 

Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais quanto à 

autoria dos dados, você não precisará se identificar, no entanto as informações serão utilizadas 

no Projeto de Dissertação cujo tema acima descrito abordará a questão da formação e atuação 

docente e as implicações para a qualidade da educação. Mesmo não tendo benefícios diretos em 

participar, indiretamente você estará contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e 

para a produção de conhecimento científico. 

Atenciosamente  

____________________________ 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto o meu 

consentimento em participar da pesquisa.  

                                                                 ____________________________________ 

                                                                   Nome do Participante da Pesquisa 
                                                                  RG: ________________________ 

                                                                 CPF ________________________ 

                                                                Fone: _______________________ 

 
_______________________________________ 

 

Assinatura do Participante da Pesquisa 
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APÊNDICE III 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS  

 

Quadro 3 -  Perfil das escolas, cujos professores, alunos e diretores participaram do 

questionário e entrevistas 

Escola 1 A escola está localizada na área continental de 

Santos. Uma área localizada numa região de 

preservação ambiental da mata atlântica. Situado a 

uma distância de 40 km do centro da cidade, o 

bairro características muito próprias de habitação e 

condições de trabalho. 

Com o melhor IDEB do município do EF II, o 

resultado foi crescendo processualmente já que 

estava entre os resultados mais baixos, a escola 
atende: 

244 alunos de EF I – manhã (M) 

191 alunos de EF II- tarde (T) 

14 alunos de EJA EAD – noite (N) 

Sendo um total de 449 alunos 

Possui laboratório de informática, biblioteca, sala 

de recursos com atendimento educacional 

especializado, laboratório de ciências, quadra 

coberta, sala ambiente de artes e anfiteatro. 

A gestão é compartilhada com o Estado que utiliza 

04 salas de aula para o ensino médio. 

É o primeiro ano dessa equipe gestora atuando 
nessa formação, a diretora está no segundo ano 

consecutivo na mesma escola. 

Escola 2 A escola está localizada na zona noroeste numa 

área periférica. O bairro em si tem uma boa 

organização, mas muitos alunos são residentes em 

área de invasão e as condições de moradias são 

extremamente precárias. 

O IDEB é baixo, com uma situação de estável 

porque não apresentou um crescimento nos últimos 

resultados. A escola atende: 

85 alunos de educação infantil (M/T) 

152 alunos de EF I (T) 
172 alunos de EF II (M) 

Num total de 412 alunos 

Possui um laboratório de informática adaptado para 

esse fim, biblioteca, quadra e sala de recursos com 

atendimento educacional especializado. A 

infraestrutura necessita de muitas melhorias para 

melhor atender as modalidades com as quais 

trabalha. 

É o primeiro ano como diretora, mas já tua na 

escola, há mais de dez anos. A maioria da equipe 

gestora já trabalhou junto. 

Escola 3 A escola está localizada na zona leste, num bairro 
de classe média com acesso a condições de lazer e 

cultura diversificadas. Com um índice do IDEB 

entre as melhores do município, tem se mantido por 

muitos anos. A escola atende: 
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253 alunos de EF I 

288 alunos de EF II 

Num total de 541 alunos. 

A escola tem uma infraestrutura boa. Há 

laboratório de informática, biblioteca, quadra e sala 

de recursos com atendimento educacional 

especializado. 
A diretora assumiu a escola neste ano juntamente 

com os demais membros da equipe gestora. 

Escola 4 A escola está localizada na área central da cidade, 

passou por uma reforma recentemente. Atende 

alunos residentes nas proximidades em moradias 

precárias. 

A escola atende: 

268 alunos de EF II em período integral no mesmo 

espaço (manhã atividades regulares, e tarde 

atividades complementares de esporte, teatro, dança 

e acompanhamento pedagógico. 

Possui um auditório, biblioteca, sala de recursos 
com atendimento educacional especializado, quadra 

e laboratório de informática. 

A diretora atua nesta escola pelo segundo ano 

consecutivo, alguns membros da equipe iniciaram 

este ano. 

Fonte: Dados colhidos no Sistema de Gestão (SIGES), em observações e informações da 

diretora.       
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APÊNDICE IV 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA EXPLORATÓRIA COM OS DOCENTES 

 

Quadro 7 -  Roteiro de Entrevista Exploratória com os docentes 

Perfil socioeconômico Faixa Etária 

Município de Residência 

Estado Civil 
Situação Profissional do cônjuge 

Número de Filhos 

Religião 
Escolaridade dos Pais 

Atividades que ocupa fora do trabalho 

Formação Tipo de Ensino Médio 

Cursos de formação 
Há quanto tempo se deu a formação? 

Formação continuada 

Costuma atualizar-se? 

Carreira Situação funcional com a PMS 

Há quanto tempo atua no município? 

Atua em outro município? 

Escolha Profissional Por que escolheu a carreira docente? 

Desafios da Carreira Relato dos primeiros anos da docência 

Indisciplina dos Alunos 

O que é educação de qualidade? 

Atuação Profissional Relação com os alunos 
Relação com as famílias e comunidade 

Planejamento das aulas 

Legislação e Prática Profissional 
Implicações da atuação 

Conhecimento Profissional Conhecimento das Diretrizes 

Fundamentação teórica 

Definição Ensino Aprendizagem 

Fonte: Dados para o desenvolvimento da pesquisa junto aos professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

APÊNDICE V 

 

RESULTADOS DAS ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS COM OS 

PROFESSORES DE EF II 

 

Dimensão - Perfil Socioeconômico conforme dados da entrevista exploratória 

 

Quadro 8 - Sexo dos professores  

Mulheres Homens 

6 2 

 

Quadro 9 - Idade dos professores 

Idade 

31 a 40 anos 41 anos ou mais 

3 5 

 

Quadro  10- Grau de instrução dos pais dos alunos entrevistados 

Grau de instrução dos pais 

Nenhum Ensino 
fundamental incompleto 

Ensino fundamental  
completo 

Médio Completo 

1 1 2 1 

 

Quadro 11 - Grau de Instrução das mães dos alunos entrevistados 

Grau de instrução das mães 
Nenhum Ensino 

fundamental 

incompleto 

Ensino fundamental  

completo 

Médio Completo 

1 1 1 2 

 

Quadro 12- Situação Profissional do Cônjuge 

Situação do marido/esposa/companheiro em relação ao trabalho 

Trabalha Desempregado Aposentado Falecido Outra Situação 

3     

Obs.: Os demais afirmaram ser solteiros. 

Quadro 13  - Número de Filhos dos professores 

Número de filhos  

Nenhum Um Dois Três Quatro ou 

mais 

Não 

respondeu 

3 1 3   1 
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Quadro 14 - Religião dos professores 

Religião 

Católica Espírita Não tem/não declarada 

3 3 1/1 

 

Quadro 15 - Grau de Instrução do Pai dos professores 

Grau de instrução do pai 

Ensino 
fundamental incompleto 

Ensino fundamental  
completo 

Médio Completo 

6 1 1 

 

Quadro 16 - Grau de Instrução da Mãe  dos professores 

Grau de instrução da mãe 

Nenh

um 

Ensino 

fundamental incompleto 

Médio Completo Pós graduação 

1 4 2 1 

 

Quadro 17- Identificação da rede dos professores 

Como você se ocupa seu tempo fora do trabalho 

Trabalho Profissional 3 

Atividades Domésticas 8 

Estudo 7 

Internet 7 

Lazer 7 

Atividade de Cunho Religioso 3 

Prática Esportiva 4 

Prática Artística 2 

Trabalho Voluntário 2 

Atividade Político Partidária  0 

Academia de Ginástica (atividade Física) 3 

Programas Culturais 7 

Outra Situação 1 

Obs.: As respostas são colocadas em mais de um item, conforme as respostas dadas nos 

questionários. 

 

Resultados: dimensão socioeconômica 

A maioria dos professores que responderam o questionário: 

 São mulheres 

 Acima de 41 anos 

 Residem fora da cidade de Santos 

 Solteiros 

 Têm filhos 

 Metade (dos que responderam) são católicos e outra metade são espíritas 

 Os pais têm ensino fundamental incompleto. Dentro dessa questão uma mãe tem pós-

graduação. 

 As atividades fora do trabalho mais citadas são: atividades domésticas, estudos, internet, 

lazer e programas culturais 
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 As atividades fora do trabalho menos citadas são: atividades político partidária, trabalho 

voluntário e prática artística. 

 

Dimensão - da Formação 

Quadro 18 - Tipo de Ensino Médio dos professores 

Tipo de ensino médio 

Ensino Regular Profissionalizante Técnico Profissionalizante Magistério 

5 1 2 

 

Quadro 19- Tipo de Estabelecimento dos professores 

Tipo de estabelecimento do ensino médio 

Todo em escola pública Todo em escola particular 

6 2 

 

Quadro 20- Período que estudou o Ensino Médio dos professores 

Período do ensino médio 

Todo no Diurno Todo no noturno Maior parte noturno 

4 2 2 

 

Quadro 21 - Outros cursos dos professores 

Outros cursos além da graduação da área de formação 

Não Informática Língua 
Estrangeira 

Artes 
em geral 

Outro de 
nível 

médio 

Outro 
curso 

superior 

Outro de 
Especialização 

Pós 

1 4 6 5 2 5 6 

Obs.: Não considerar a soma dos itens, pois os professores que responderam o questionário 

apresentaram respostas variadas.  

 

Quadro 22 - Grau de instrução das mães  dos professores 

Grau de instrução das mães dos professores 
Nenhum Ensino 

fundamental incompleto 

Médio Completo Pós 

graduação 

1 4 2 1 

 

Quadro 23 - Continuidade de cursos dos professores 

Continuidade de cursos após a formação docente 

Sim 

 

8 

 

Quadro 24 - Atualização quanto à legislação dos professores 

Atualização quanto à legislação e teorias pertinentes à educação 

Sim 

 

Não 

7 1 
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Quadro 25 - Participação nas formações continuadas dos professores 

Com que frequência participa de formação continuada e qual a sua postura em 

termos de interesse e participação nas formações? 

Professor 1 Constantemente estou em formação, e adoro 

estar em um ambiente em que posso ampliar 
o meu conhecimento 

Professor 2 Sempre que me oferecem a oportunidade de 

uma formação, estou presente. Quando não 
existe essa oportunidade, estou sempre 

procurando através de sites educacionais ou 

através de cursos que chegam ao  meu  email,  

etc 

Professor 3 Participo sempre que possível de formação 

continuada, estou no momento, em formação 

pela Cultura Inglesa, curso para professores 
da rede pública, convenio com o Estado e 

munícipio. Dentro das possibilidades tenho 

interesse em aprender e participar de 

formações. 

Professor 4 Ultimamente não tenho participado, mas 

tenho interesse em fazer isso com pessoas 

que possam ampliar os meus saberes. 

Quando alguém que está a frente de um curso 

desses e fala do que eu já sei, me desestimula 

profundamente. 

Professor 5 Sempre que tenho oportunidade. Penso que 

nós, professores, precisamos de atualização 

constante, portanto participar de formação é 
fundamental. 

Professor 6 Sim, postura de ser aprendente. 

Professor 7 Sempre  

Professor 8 Pouca frequência, gosto muito das 
formações.  

 

Resultados – dimensão da formação 

A maioria dos professores que responderam o questionário: 

 Concluíram ensino médio regular, apenas três fizeram magistério (curso Normal), em 

escola pública, no período diurno. 

 Concluíram pós-graduação 

 Cursaram idioma Inglês 

 Todos concluíram a graduação há mais de cinco anos 

 Todos afirmam participar de formação continuada 

 Afirmam atualizar-se quanto à legislação e Teorias da educação. 
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Dimensão – Carreira profissional 

Quadro 26  - Situação Funcional dos professores 

Situação funcional no município 

Estatutária 

8 

 

Quadro 27  - Tempo de Atuação dos professores 

 

 

  

 

 

Quadro 28 - Atuam em outra rede de ensino  

Atua em outra rede de ensino 

Sim Não 

5 3 

 

Quadro 29 – Identificação da rede dos professores 

Qual município? 

Guarujá Rede Estadual SP 

1 4 

Obs. Três responderam que não atuam em outra rede 

 

 

Resultados – dimensão da carreira profissional 

 

A maioria dos professores que responderam o questionário: 

 Todos são estatutários (do quadro efetivo), ingressaram por concurso público no 

município de Santos 

 O tempo na rede varia, mas a maioria tem abaixo de dez anos  

 Atuam em outra rede com acúmulo de cargo, na rede estadual (em outro município) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo de atuação no município de Santos 

02 anos 03 anos 06 anos 07 anos 10 anos 14 anos 

 

2 2 1 1 1 1 
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Dimensão da Escolha Profissional 

 

Quadro 30 - Porquê da escolha pela docência dos professores 

Por que escolheu a docência? 

Professor 1 Porque queria fazer a diferença, ser a 

diferença, para a construção de um mundo 

melhor. 

Professor 2 Porque sempre tive encantamento por 

pessoas cultas e que dividiam essa cultura 

com outras pessoas, as minhas professoras 
foram minhas referências na escolha da 

minha profissão. 

Professor 3 Não respondeu. 

Professor 4 Não sei dizer exatamente, às vezes, penso 
que fui escolhida, outras penso que gosto da 

escola, da diversidade de saberes que ela tem, 

do quanto é satisfatório ver uma criança 

dizendo: "'Ah... já entendi!" 

Professor 5 Porque queria sair do Ensino Médio com 

uma profissão e acreditava que poderia 

contribuir com a educação. 

Professor 6 Porque sempre gostei de ensinar e penso que 

a educação pode transformar a vida das 
pessoas, melhorar sua qualidade de vida, sua 

visão de mundo, e transformar a realidade em 

que vive. 

Professor 7 Por influência familiar. 

Professor 8 Vocação.  

 

 

Resultados – dimensão da escolha profissional 

 

As respostas da maioria dos professores que responderam o questionário: 

 Apresentam um caráter de uma visão de função social da docência 

 Não associam, pelo menos aqui explicitado, à uma carreira profissional. Apenas uma 

resposta refere-se ao objetivo de formação profissional ao sair do ensino médio.  
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Dimensão - dos Desafios da carreira profissional 

 

Quadro 31 - Relato dos primeiros anos da docência 

Primeiros anos da docência 

Professor 1 Quando comecei a lecionar pensei em 

desistir e migrar para minha outra profissão, 
pois lecionava em um projeto do estado de 

São Paulo como professora de informática 

educativa, para classes de 37, 38 alunos e 
apenas 5 computadores. O que era 

assustador, mas fui aprendendo e me 

moldando e aprendendo que com boa 
vontade, podemos fazer muito.  

Professor 2 Nos primeiros anos, a insegurança foi 

imensa, apesar da força de vontade de querer 

realizar um bom trabalho, não tive como 
controlar meu medo, pois seria fundamental 

que aqueles alunos tivessem a chance de se 

apropriarem dos conhecimentos necessários 

para o seu desenvolvimento posterior. Com o 
passar dos anos, foi possível perceber a 

carência de afeto que os estudantes tinham e 

a necessidade de contar suas histórias e 
experiências de vida. Foi então que decidi 

que todas aquelas experiências trazidas por 

eles seriam um norteador no processo de 
aprendizagem e um condutor para que eu 

chegasse até eles e conquistasse sua 

confiança e consequentemente atingisse a 

proposta. Mesmo com algumas aulas 
extremamente cansativas, no decorrer dos 

dias, fui me apropriando deste universo e 

tendo mais segurança e a certeza de que cada 
dia e cada ano seria um novo desafio. Ainda 

estou muito além de ser uma profissional 

completa, mas busco me aperfeiçoar a cada 
dia. 

Professor 3 Eu me formei em Letras no ano de 1994, mas 

comecei a lecionar em 1996, no período 

noturno, paralelamente com outra função que 
exercia. Os primeiros dias foram difíceis, 

nova rotina, preparo de aulas, exercícios para 

corrigir, notas para entregar, chamada, alunos 
indisciplinados, outros com dificuldades de 

aprendizagem, enfim, tudo que agora depois 

de 20 anos parece normal. Muitas vezes 

achei que não havia nascido para “coisa”. 
Mas a troca de experiências, capacitações, 

estudo e principalmente muita paciência... 

Professor 4 Comecei a trabalhar em 1995, numa escola 
particular de linhagem construtivista. Neste 

momento trabalhei com crianças de 3 e 4 
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anos. Foram, sem dúvidas, o melhor 

momento profissional pois o time de 
professores era comprometido e muito 

inteligente. Em nossas reuniões estudávamos 

muito, tínhamos o acompanhamento do 

coordenador pedagógico junto com a gente 
nos ajudando  a melhorar sempre. Nas férias 

fazíamos cursos em escolas renomadas, em 

São Paulo - Escola da Vila era a que eu mais 
gostava... Depois de 3 anos, mudei 

completamente o foco: fui trabalhar na escola 

estadual, com carga completa na área de 

Ciências. Com outra realidade e outros 
encaminhamentos, aprendi a ter que fazer 

muitas coisas sozinha, muito diferente da 

escola, que por sinal se chamava VIVER. 

Professor 5 Comecei a dar aulas particulares ainda no 

Ensino Fundamental II, ajudando meus 

colegas de classe a estudar para a prova. 

Ainda no Magistério iniciei ministrando 
aulas na Educação Infantil e assim prossegui 

por alguns anos, depois de formada, sempre 

atuando em escolas particulares. 

Professor 6 Comecei trabalhando com a educação 

infantil, em escola particular ministrando 

aula de ballet e educação física, foi uma 

experiência enriquecedora pois o mundo da 
infância é cercado de grandes desafios e 

descobertas. Depois prestei e passei no 

concurso da Prefeitura de São Vicente, 
Bertioga e Santos e na rede Estadual de 

ensino. Ministrei aula durante 5 anos em São 

Vicente, atualmente trabalho em Santos e na 
cidade do Guarujá pela rede Estadual. 

Professor 7 Começamos com um ideal e com o passar do 

tempo a experiência aumenta, a paciência 

diminui e a desilusão começa a rondar nossos 
pensamentos. Mas é preciso lutar contra isso 

diariamente. Todos sabemos que a educação 

não tem sido tratada com o devido respeito 
que merece, que as família, em grande parte,  

não cuida e nem educa os seus filhos 

transferido esse papel para a escola. Mas, 

sabemos também que quanto mais nos 
prepararmos para esses desafios melhor será 

para nós e para os alunos.  

Professor 8 Iniciei como eventual no Estado de São 
Paulo, tive sorte em trabalhar com 

profissionais experientes que me auxiliaram e 

deram muitas dicas. 

 

 

 

 



176 
 

Quadro 32 -  Indisciplina do aluno na percepção dos professores 

Como se sente diante do caso de um aluno “indisciplinado”? Conte uma situação 

enfrentada por você para superar o problema da indisciplina em sala de aula. 

Professor 1 Lidar com indisciplina é algo dificil, pois 
muitas vezes a indisciplina e fundamentada 

em uma base familiar ruim, e cada aluno é 

único, logo cada um deverá ser tratado como 
um ser único. O caso mais difícil que eu lidei 

em minha carreira academica foi de um 

autista, que era viciado em video game, e que 

misturava realidade com  a ficção de seus 
jogos, primeiro tentei conversar com o 

responsável o que não adiantou, então 

comecei a estuda-lo, a prestar mais atenção 
em pequenos detalhes de seu comportamento 

e com isso notei que ele era apaixonado por 

carinho na mão, o que o deixava mais calmo 
e o fazia escutar o que estava falando. 

Ficamos 3 anos juntos, e muitas vezes fui 

solicitada para conversar com ele. 

Professor 2 Geralmente faço elogios a qualquer 
participação do aluno, procuro conhecer sua 

história de mundo dando voz a ele. Pois o 

aluno traz um conhecimento empírico que 
não pode ser desprezado, tem de ser 

aproveitado como um instrumento facilitador 

da aprendizagem significativa. Na maioria 

das vezes ele só quer ser ouvido, e como não 
consegue, age de forma indisciplinada. 

Professor 3 Frustrado, triste. Uma situação de “bullying” 

é a mais comum, muitas vezes, os alunos 
recebem e fazem-no. Um aluno ofende o 

outro porque foi elogiado pelo professor, 

xinga-o, até que o colega não aguenta mais e 

parte para o xingamento também, em plena 
sala de aula. Tento acalmar os ânimos, 

chamo os dois para conversar, explicar que 

não é certo o que estão fazendo, se 
desculpam. Nessa situação, falo para um 

ajudar ao outro nas dificuldades com a lição 

e que a atitude agressiva piora mais a relação 

entre eles. 

Professor 4 Eu procuro resolver dentro da aula mesmo. 

Chamo a diretora ou alguém dos gestores 

quando já estou muito nervosa e houve uma 

situação de agressão. 

Professor 5 Sinto-me desafiada. Um aluno de 5º ano que 

não respeitava combinados e não realizava 

nenhuma tarefa. Fui firme com o aluno e 

realizei um trabalho de maior aproximação, 

trazendo-o para uma cadeira bem perto da 

minha mesa e procurando saber mais de sua 

vida. 
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Professor 6 A indisciplina é frequente em sala de aula, no 

início do ano elaboro com  eles o nosso 
acordo didático e prezo para o seu efetivo 

cumprimento. Tento sempre dialogar com 

alunos e ter uma relação de respeito. 

Professor 7 Atualmente as situações são diárias. Sempre 
busco o apoio da Equipe. 

Professor 8 Há vários casos, pelos mais diversos 

motivos. Em geral chamo para uma conversa 

e avalio se o problema é dificuldade para 
assimilar o conteúdo, se é alfabetizado e etc. 

A partir dessa avaliação direciono as 

próximas ações. 

 

 

Quadro 33 - Sobre conceito de Educação de Qualidade (o que pensam os professores?) 

Para você o que é Educação de Qualidade? 

Professor 1 É uma educação que vai além dos muros da 

escola, além dos conteúdos básicos, e 

permitir ao meu aluno que ele pense por si 
só, que ele aprenda que o mundo vai além do 

seu quintal. 

Professor 2 Educação de qualidade é quando o aluno 
consegue realmente aprender. Quando a 

aprendizagem ocorre de forma significativa. 

Professor 3 É ter condições de trabalho, sala com número 

reduzido de alunos, material didático-
pedagógico, ambiente escolar limpo, a 

família aliada à escola, atendimento 

educacional especializado, psicólogo, 
psicopedagogo etc. 

Professor 4 É o que há de melhor a ser feito para os 

alunos. 

Professor 5 É a educação que atenda a todos os alunos de 
forma igualitária, que garanta o efetivo 

aprendizado o acesso às NTCIs. 

Professor 6 Educação que de qualidade é ter recursos 

necessários aos docentes para atender a 
necessidades dos discentes.  

Professor 7 Aquela que faz diferença na vida das 

pessoas. 

Professor 8 Fico realizada quando desperto o interesse do 
aluno, percebo os olhinhos brilhando para 

saber mais. Isso é qualidade, a partir daí a 

criança cria asas... 

 

 

 

Resultados – dos Desafios da Carreira 

 Foram citadas situações de sentimento de medo e insegurança no início da carreira 

 A indisciplina dos alunos foi apresentada como algo difícil. 

 Há necessidade de apoio da equipe técnica, quanto a essa questão alguns professores 

citaram ações para lidar com a indisciplina dos alunos. 
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 Sobre a definição de Educação de qualidade, alguns citam aspectos materiais e de 

envolvimento da família, mas percebe-se que as definições têm uma ligação com a 

prática do ensino. De modo geral as definições são amplas, sem objetividade. 

 

 

 

Dimensão - Atuação Profissional 

 

Quadro 34 - Relação com os alunos e contribuições dos cursos de formação 

Como é sua relação com os alunos? O curso de formação contribuiu para a 

compreensão dessa relação? 

Professor 1 Minha relação com os alunos considero boa, 

os conheço bem, suas limitações e suas 

paixões. Sim aprendi com cursos e com o 

cotidiano que o aluno precisa ser escutado, 
ser atuante em sua formação. 

Professor 2 O curso de graduação não nos habilita para 

essa compreensão. É uma nova descoberta a 
cada dia de aula. 

Professor 3 A relação com os alunos é feita através do 

diálogo e com certeza a formação contribui 

para melhor essa relação. 

Professor 4 Procuro me dar bem com os meus alunos, 

mas já faz algum tempo que isso não 

acontece efetivamente. Alguns grupos a 

relação é positiva, em outros, nem tanto... 

Professor 5 Muito boa, procuro tratar a todos com 

carinho e respeito. O curso de formação 

contribuiu, propiciando o estudo e o debate 
sobre a relação professor-aluno. 

Professor 6 Tenho bom relacionamento com os alunos 

baseado no diálogo e respeito. 

Professor 7 Sim, normalmente costumo administrar de 
forma razoável a relação com os alunos. 

Professor 8 Minha relação com os alunos em geral é boa, 

eles demonstram ter confiança e respeito por 

mim. Eu também os respeito. 
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Quadro 35 - Ações em relação aos alunos com dificuldades de aprendizagem e 

contribuições dos cursos de formação dos professores 

Quais foram suas ações mais comuns nos últimos meses ou anos em relação aos 

alunos com dificuldades de aprendizagem? 

Professor 1 Procurar, outras fontes para ensinar-los. 
Sempre procuro aplicar a pratica o concreto 

assim fica mais facil para eles entederem e 

buscar sempre fazer uma relação entre a 
realidade deles e o conteúdo. 

Professor 2 Voltei com este aluno até onde a 

aprendizagem não aconteceu e, fomos  

crescendo juntos, até que ele conseguisse ser 
autor do seu próprio conhecimento.  

Professor 3 Conversar com o aluno, verificar o que está 

dificultando a aprendizagem, muitas vezes, 
há falhas na alfabetização, que interferem no 

ensino da língua estrangeira. A professora da 

classe sempre que possível, auxilia, com 

dicas e estratégias e informa que o aluno já 
foi encaminhado para reforço, AEE etc. 

Professor 4 Separo atividades de menor complexidade, 

mando para reforço, converso com a 

coordenadora. 

Professor 5 Atendimento individualizado, atividades 

diversificadas, encaminhamento ao SVC e 
aos projetos desenvolvidos na escola. 

Professor 6 Tento ajuda-lo com ações diferenciadas e 

aulas adaptadas de acordo com a necessidade 

Professor 7 Utilizar as várias formas de recuperação. 

Professor 8 Quando havia a figura do professor auxiliar, 

no estado fizemos um trabalho excelente que 

serviu como estudo de caso.  

Aulas de reforço, dar uma atenção especial e 
normalmente às sextas-feiras programo uma 

atividade lúdica, há a apresentação dos 

conteúdos através de filmes, vivência e etc. 

 

 

Quadro 36 - Relação com a família e comunidade dos professores 

Você costuma conhecer a comunidade na qual desenvolve seu trabalho? Conhece o 

aluno e familiares fora dos muros da escola? (Quanto às condições familiares, de 

moradia etc.) 

Professor 1 Sim, conheço a realidade de muitos alunos, 

pois sempre que possivel, converso com eles 

e com seus familiares, porém nem sempre 
consigueremos saber de tudo.  

Professor 2 Sim, alguns. 

Professor 3 A comunidade escolar da UME Judoca é na 

sua maioria presente, posso dizer que 
conheço a realidade e condições familiares 

de alguns alunos. 

Professor 4 Não. Apesar que a minha escola faz isso uma 

única vez ao ano. O que eu procuro saber é 
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com o próprio aluno ou quando o responsável 

é convidado a ir à escola... 

Professor 5 Na maioria das vezes, sim. 

Professor 6 Somente em reuniões de pais e mestres ou 

festas organizadas pela escola. 

Professor 7 Quando é possível sim 

Professor 8 Em geral sim, procuro sempre um contato 

com a família dos alunos. 

 

 

 

Quadro 37 - Planejamento das aulas dos professores 

Você planeja as aulas dia a dia? Como é feito o seu planejamento? Você o faz 

por que é solicitado? 

Professor 1 Planejo semanalmente, porém muitas vezes 

se faz necessário um replanejamento ao 
decorrer da semana devido a ajustamneto ao 

andamento do aprendizado dos alunos. 

Professor 2 Sim, planejo a semana em que vou trabalhar, 
pois o planejamento é essencial para que o 

profissional atinja  seus objetivos e tenha a 

oportunidade de replanejá-lo caso necessário. 

Professor 3 O planejamento é feito semanalmente, às 
vezes quinzenalmente, devido ao número 

reduzido de aulas (inglês). 

Professor 4 Separo o conteúdo de cada aula, aos 

domingos, e ao longo da semana vou 

encaminhando conforme as necessidades 

específicas. Experimentos, lista de situação 

problema, entre outras. 

Professor 5 Sim, planejo e o faço por acreditar na 
importância desse processo. Organizo as 

aulas distribuindo-as de acordo com a carga 

horária e as necessidades educacionais dos 

alunos. 

Professor 6 Tenho um planejamento anual e planos de 

aulas de uso diário. 

Professor 7 Não. Procuro fazer uma atualização 

constante no planejamento trimestral. 

Professor 8 Sim, também planejo no dia a dia. Tenho um 

planejamento geral e diariamente verifico o 

que a turma assimilou e se se é necessário 
novas atividades ou se posso seguir adiante. 

Analiso quais alunos precisam de ajuda e 

como falar a mesma coisa, mas de uma 

maneira diferente.  
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Quadro 38  - Aplicação dos princípios da educação na prática educativa dos 

professores 

Quanto à legislação que apresenta como base da educação a formação para a 

cidadania e qualificação para o trabalho, você se sente capacitado para 

desenvolver o conteúdo programático e os princípios citados? Se não, quais as 

ações para viabilizar essa capacitação própria? 

Professor 1 Acredito que neste caso ainda estou 

engatinhando, preciso ainda me especializar 
mais. Pois para formar cidadão precisamos 

como formadores estar em constante 

formação, precisamos se atualizar 
constantemente o que não tão fácil devido a 

falta de tempo. 

Professor 2 Ainda estou a caminho dessa capacidade, 

porém, sinto-me mais segura em relação ao 
ano anterior, a cada ano, a cada dia, percebo 

que sou outra profissional. É uma mudança 

diária. 

Professor 3 Sim.  

Professor 4 Não me sinto porque o problema de 

indisciplina me consome e aí a aula que 

preparei se perde ao longo do caminho.  

Professor 5 Sim. 

Professor 6 Sim. 

Professor 7 Sim. 

Professor 8 Sim, sou aposentada pela iniciativa privada, 

trabalhei no comércio e em indústrias, tenho 

grande vivência profissional e visão de 

mundo. 

 

 

Quadro 39 - Implicações da atuação do professor para a Educação de Qualidade- dos 

professores que responderam o questionário 
Você considera que o seu trabalho traz implicações (ou efeitos) para a educação de 

qualidade na sala de aula e/ou na escola em que trabalha? Em que aspectos? 

Professor 1 Sim, ao dar aulas penso não só em passar os 
conteúdos a meus alunos e sim criar cidadão 

atuantes, sempre os provocandos, impondo 

desafios, e muitas vezes saindo do 
tradicional. 

Professor 2 Sim. Pois a cada dia trago para a sala de aula, 

novas “invenções” adquiridas no curso de 

mestrado. 

Professor 3 De certa forma sim. O contato com outra 

língua, exemplos de outras culturas, hábitos 

diferentes e o respeito de diversidade. 

Acredito que trabalho pela qualidade, mas 
ainda não a alcancei plenamente. 

 

 

Professor 4 Penso que sim, mas penso também que 

preciso melhorar em alguns aspectos. Como 

trabalho com uma comunidade específica e 
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com problemas de ordem sociocultural penso 

que contribuo quando falo de gravidez na 

adolescência. Sei que quando voltam para 

suas casas o modo de vida não faz pensar 

muito sobre a aula em si, mas para algumas 

contribui. 

Professor 5 Sim, pois procuro desenvolver um trabalho 

que estimule meus alunos a aprenderem as 
questões pedagógicas. 

Professor 6 Sim, em todos os aspectos fisicos, 

psicológicos e sociais. 

Professor 7 Não só o meu trabalho mas a simbiose entre 
todos os atores da escola colabora para a 

qualidade na sala de aula. Creio que a minha 

participação é muito importante também. 

Professor 8 Com certeza, o professor é um espelho para o 

aluno e nosso trabalho irá refletir na sua vida 

futura. É uma sensação gratificante ao 

encontrar um ex-aluno que está bem 
profissionalmente e faz questão de vir falar e 

agradecer. 

 

 

Resultados da Dimensão Atuação Profissional 

 

A maioria dos professores que responderam o questionário: 

 Relaciona-se bem com os alunos 

 Desenvolve ações para acompanhar alunos com dificuldades de aprendizagem 

 Apenas um dos professores afirmou não planejar as aulas, todos os demais planejam as 

aulas. 

 Não tem dificuldades e sente-se capacitados para o desenvolvimento dos princípios da 

educação na prática profissional 

 Considera que há implicações de sua atuação na educação de qualidade 
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Dimensão do Conhecimento Profissional 

 

Quadro 40 - Fundamentação teórica dos professores 

Você fundamenta o trabalho educacional em que linha teórica? Cite autores e as 

respectivas teorias que são base de estudos para você. 

Professor 1 Sim, Ana Mae Barbosa (arte educação), 
Rudolf Lanbam (dança Educação), Paulo 

Freire (pedagogia da autonomia) Augusto 

Cury (inteligência Emocional)... 

Professor 2 David Ausubel, Henri Wallon, L. Vygotski e 
Paulo Freire 

Professor 3 Construtivista. Jean Piaget, Emília Ferrero, 

Paulo Freire. 

Professor 4 Teoria sócio-interacionista – Lev Vygotsky. 

Na verdade, eu tento, mas tenho poucos 

resultados positivos. 

Professor 5 Meu trabalho é fundamentado no 

construtivismo. 

Professor 6 Alguns autores me ajudam na ação docemte 

como Paulo Freire, Vygotsky e Piaget, temos 

autores e  de educação física como Mauro 
Betti e Darido que são questionadores e nos 

fazem refletir na prática docente. 

Professor 7 Rubem Alves, dentre outros. É possível 

absorver uma diversidade de idéias e teorias 
de modo a extrair conhecimentos 

imprescindíveis ao nosso dia a dia. 

Professor 8 Li vários autores e não sigo uma única linha. 

Algumas aulas trabalho com o 
construtivismo e em outras com uma aula 

expositiva. Misturo autores e conhecimentos, 

pesquiso na Internet e converso com amigas 
as didáticas que deram certo em outras 

escolas e as adapto para minhas turmas. 

Importante a teoria, mas quando a teoria já 
foi testada na prática é melhor, cortamos 

caminhos.. 

 

Quadro 41 - Conhecimento e aplicação da Diretrizes Curriculares Nacionais 

Você conhece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores 

da educação básica.  

Se positivo quais as efetivas aplicações das diretrizes na formação docente? 

Professor 1 Não respondeu 

Professor 2 Ainda não me apropriei totalmente da 
Diretrizes  

Professor 3 Sim. A aplicação se deu em curso de 

capacitação  

Professor 4 Acho que não conheço como deveria 

conhecer. Possivelmente sim, mas 

fragmentado. 

Professor 5 Não 
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Professor 6 Sim, as diretrizes nos mostram os caminhos a 

serem percorridos no âmbito da educação, 
penso que tem que ser analisado e revisto a 

todo instante. 

Professor 7 Sim. Elas abrem a discussão sobre qualidade, 

avaliação, gestão e valorização dos 
profissionais da educação, em especial os 

docentes. Nesse contexto as DCN 

possibilitam a formação continuada com foco 
na qualificação dos profissionais da 

educação. 

Professor 8 Sim 

 

 

Quadro 42  - Conhecimento sobre ensino aprendizagem dos professores que 

responderam o questionário 

Defina com suas palavras: ensino aprendizagem 

Professor 1 É o ato de aprender e ensinar ao mesmo 

tempo, onde professor é o mediador do 

conhecimento (Isso não quer dizer que o 
professor não aprenda constantemente) e o 

aluno e autor de seu conhecimento 

Professor 2 Para Paulo Freire, não existe ensino 

sem aprendizagem.  Não somos apenas 
pessoas que ensinam, mas, que também 

aprendem e apreendem dentro de um 

processo de conhecimento do outro. 
Aprender e ensinar significa dialogar com o 

outro, respeitando sua trajetória, seu histórico 

e seu conhecimento empírico.  

Professor 3 Proporcionar aos educandos na 
aprendizagem o máximo possível para que 

eles tenham sucesso na vida social e 

profissional. 

Professor 4 É quando o aluno sente alegria em dizer algo 

que aprendeu na sala, de forma autônoma 

porque ele entendeu a mensagem enviada. 

Professor 5 Ensino-aprendizagem é o processo dialógico, 
onde a relação educador/educando visa o 

aprimoramento dos conhecimentos e a 

formação do aluno de forma integral, 
abrigando tanto a parte intelectual quanto à 

social. 

Professor 6 Ensino- aprendizagem são construções 

significativas de conhecimentos, aplicados no 
dia-a-dia. 

Professor 7 Preparação para a vida. 

Professor 8 Só há ensino quando há aprendizagem. 

Só há aprendizagem quando o conteúdo é 
colocado em prática. 

 

 

http://educacaointegral.org.br/?s=paulo+freire&submit=Search
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
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Resultados da Dimensão do Conhecimento Profissional 

As respostas demonstraram que os professores que responderam o questionário: 

 Baseiam-se num referencial teórico 

 Desconhecem sobre as diretrizes curriculares de formação docente 

 

 

Dimensão – Políticas para a Educação de Qualidade 

 

Quadro 43  - Apontamento do que falta para a Educação de Qualidade 
Aponte, em sua opinião o que falta para que a Educação tenha mais qualidade 

em nosso contexto de rede municipal 

Professor 1 Na minha área, melhorar o plano curso. Criar 

ambientes dentro da escola além de salas de 
aulas, possibilitar o acesso amplo a cultura 

do aluno. Levar os alunos para conhecer 

museus, assistir peças teatrais. Em algumas 
escolas diminuir o numero de alunos por 

sala. 

Professor 2 Uma melhor capacitação aos profissionais e a 

oportunidade (ou talvez a obrigatoriedade) 
para que todos façam  um curso de mestrado, 

doutorado, etc 

Professor 3 Professores engajados na causa, política 

educacional que cumpra o que a legislação 
determina, condições físicas, material de 

apoio pedagógico e que seja proporcionado 

aos educandos o máximo e não o contrário. 

Professor 4 Falta estudar, conhecer outros mundos e 

mostrar para os nossos alunos... 

Professor 5 Comprometimento de todos os profissionais 

da educação e também dos pais/responsáveis. 

Professor 6 Valorização dos docentes, melhor 

renumeração, espaços apropriados para o 
lazer e atividades esportivas, recursos 

tecnológicos, diminuição do número de 

alunos por sala. 

Professor 7 Ouvir mais a base, que são os professores e 

oferecer cursos de capacitação mais voltados 

para a prática em sala de aula. Maior 

flexibilização das regras do mestrado. A 
maioria dos docentes acumulam cargo e não 

podem participar, isso parece uma punição. 

Professor 8 A partir do momento que o professor for 

melhor remunerado, atrairá profissionais 
melhores e mais bem preparados. 

Muitos professores são obrigados a trabalhar 

os três períodos, é humanamente impossível 
preparar boas aulas, atualizar-se ou ter 

momentos de lazer.  

Haver uma campanha maciça de 
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conscientização dos pais para acompanhar o 

dia a dia dos filhos na escola, na qual mostre 
as consequências da indiferença e do 

“culpar” o professor por todos os problemas 

dos filhos. 

 

 

Resultados da Dimensão Políticas para Educação de qualidade 

 

Os professores apontaram sugestões para melhoria da qualidade da Educação: 

 Investimentos da Infraestrutura da escola 

 Maior comprometimento de todos 
 Redução de número de alunos por sala. 

 Formações continuadas 

 Trabalho para conscientização das famílias 
 Ouvir os professores 

 Viabilizar participação nos cursos de Mestrado 

 Melhor remuneração para diminuição dos acúmulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

APÊNDICE VI 

 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS COM OS ALUNOS 

 

Quadro 44 -  Roteiro das Entrevistas Exploratórias com os alunos 

Perfil socioeducacional Idade atual 

Idade que ingressou na escola 

Escolaridade dos Pais 
Religião 

Pessoa que mais incentiva seus estudos 

Formação Ano que está cursando 

Tem Hábitos de Estudar 
Como você se avalia como aluno? 

Escolha Profissional Que profissão sonha exercer? 

Clima Escolar Relação dentro da escola e fora dela 

Valorização e desenvolvimento de 
habilidades 

Percepção dos alunos  Conceito de Educação de Qualidade 

Incentivo aos alunos que não participam 
Participação das famílias 

Projeto Político Pedagógico 

O que necessita mudar 

O que não necessita mudar  
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APÊNDICE VII 

 

RESULTADOS DAS ENTREVISTAS EXPLORÁTORIAS COM OS ALUNOS 

 

Tivemos um total de 05 alunos entrevistados, e na Escola 2, dois alunos se interessaram em 

participar e estão identificados como aluno 2 A/B 

 

Dimensão Sócioeducacional 

Quadro 45- Idade dos alunos entrevistados 

Aluno 1 12 anos 

Aluno 2 

 

A-15 anos 

B-16 anos 

Aluno 3 13 anos 

Aluno 4 13 anos 

 

 

Quadro 46- Idade que ingressou na escola 

Aluno 1 05 anos 

Aluno 2 

 

A-04 anos 

B-03 anos 

Aluno 3 06 anos 

Aluno 4 06 anos 

 

 

Quadro  47 - Grau de Instrução dos Pais dos alunos 

Grau de instrução dos pais 

Ne-

nhum 

Ensino 

fundamental incompleto 

Ensino fundamental  

completo 

Médio Completo 

1 1 2 1 

 

 

Quadro 48 - Grau de Instrução das Mães dos alunos 

Grau de instrução das mães 

Ne-

nhum 

Ensino 

fundamental incompleto 

Ensino fundamental  

completo 

Médio Completo 

1 1 1 2 
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Quadro  49 - Religião declarada pelos alunos entrevistados 

Religião 

Católica Evangélica Umbanda 

 

2 2 1 

 

 

Quadro 50 -  Pessoa que mais incentiva seus estudos 

Aluno 1 Tia 

Aluno 2 

 

A- Meus pais 

B-Minha mãe e meu pai 

Aluno 3 Minha mãe 

Aluno 4 Mãe 

 

Dimensão Formação 

Quadro 51-  Ano escolar em curso dos alunos entrevistados 

Aluno 1 7º ano 

Aluno 2 

 

A-Estou iniciando o ensino médio 

B-Estou iniciando o ensino médio  

Aluno 3 8º ano 

Aluno 4 8º ano 

 

Quadro 52- Você tem hábitos de estudar? 

Aluno 1 Sim, um pouco 

Aluno 2 

 

A – Não frequentemente 

B -  Sim 

Aluno 3 Sim 

Aluno 4 Às vezes 

 

 

Quadro 53-  Como você se avalia como aluno? 

Aluno 1 Me avalio dedicado, inteligente, estudioso, 

um pouco bagunceiro e participativo 

Aluno 2 

 

A – Um aluno que gosta de participar sempre 
procurando me associar. 

B – Eu me avalio como um bom aluno 

Aluno 3 Converso de vez em quando na aula, porém 

sou estudiosa. Costumo participar bastante da 
aula, adoro a escola, dificilmente tenho 

dificuldade em alguma matéria 

Aluno 4 Eu estudo, procuro entender a aula de acordo 

com o assunto. Quando tenho alguma 
dificuldade procuro ajuda do professor. 

 

Dimensão – Escolha Profissional 

 

Quadro 54 - Profissão que pretendem exercer 

Aluno 1 Engenheiro Eletrônico 
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Aluno 2 

 

A-Ainda não defini, pretendo fazer algo que 

gosto  

B-Advogado Judicial 

Aluno 3 Atriz 

Aluno 4 Medicina 

 

 

Resultados – Dimensão Sócio Educacional/ Formação/Escolha Profissional dos 

alunos entrevistados 

 

 Têm entre 12 anos e 16 anos 

 A maioria dos alunos iniciou os estudos na pré-escola 

 Os pais, da maioria, têm grau de escolaridade no nível fundamental 

 A maioria é incentivada nos estudos pela mãe 

 Já pensam numa profissão 

 Têm poucos hábitos de estudos 

 Percebem-se como bons alunos 
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APÊNDICE VIII 

 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS COM OS ALUNOS 

 

ENTREVISTA - ALUNO 1 

 

 J: Oi,tudo bem? 

A1: Tudo. 

J: Você pode responder algumas perguntas? Se você não souber, tudo bem, não precisa 

responder. 

A1: Tá. 

 

J: O que é  Educação de qualidade, em sua opinião? 

A1: Pra mim educação de qualidade, é uma educação bem ensinada, quando os professores 

ajudam o aluno, é, de uma forma geral assim, na dificuldade do aluno e nas partes que ele mais 

precisa. 

 
J:O que você destaca como característica de um bom professor? 

A1: Eu creio que seria a participação dele com o aluno, na vida do aluno, ele procurar saber o 

que que o aluno precisa de verdade para aprender, e estar sempre lá para ajudar todos os 

momentos, não importa o que o aluno faça, como ele é, que seja para ajudar mesmo. 

 

J: Você participa das aulas e fazendo perguntas quando não compreende o conteúdo? 

A1: Eu mesmo faço bastante isso, gosto de participar bastante, falar bastante porque eu acho 

que é uma coisa que só vai melhorar pra mim, uma coisa boa pra mim. 

 

J: Como é a relação da escola (secretaria de educação, equipe técnica, professores e funcionários 

com pais e alunos)? 

A1: É uma boa relação porque os professores, a maioria, anota tudo que os alunos faz, querendo 

melhorar o comportamento do aluno, chamando seus pais sempre que puder, mesmo quem não 

merecia chamar os pais de alguns por conta do buillyng, essas coisas, mas é bom porque isso 

acontece muitas vezes, alunos melhoram por essas atitudes, eu acho isso. 

 

J: A escola é um espaço em que você se sente valorizado e de favorável desenvolvimento das 

suas habilidades? 

A1: Sim. De todas as maneiras sim. A escola é um espaço bom pra isso. Eu me sinto muito 

valorizado por estar aqui. Essa é minha resposta. 

 

J: Há alunos que ficam de lado, sem participar? Como são tratados no que diz respeito às 

tentativas, pela escola, para que participem mais?  

A1: Eles são muito, é, como posso dizer, eles são muito incentivados,  pela escola sobre ser 

melhor em participar das aulas.  

 
J: Os alunos que têm dificuldades são incentivados a melhorar, todos eles? 

A1: Em grande parte que não, mas grande parte. 
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J: Esses que você acha que não. Por que você acha? 

A1: Porque são alunos que mesmo com toda ajuda que passam, é, não tão nem aí, entende? Não 

é essa palavra... Com toda essa ajuda eles não se preocupam. 

 

J: Por que você acha que eles não se preocupam? 

É por não dar, por não melhorar ou continuar sempre o mesmo jeito ou por problemas em casa 

com a família, ou por buillyng na escola. 

 

J:Você falou duas vezes buylling na escola. Aqui acontece buillyng? 

A1: Bastante.  

J: Que tipo de buillyng? 
A1: Às vezes os mais agressivos procuram qualquer um para aparecer entendeu, sei lá, querer 

ser o melhor, qualquer defeitinho assim no máximo pra poder aparcer. Como falei por 

problemas em casa, eles querem descontar nos outros, pensam que é o certo. 
 

J:Em sua opinião, os pais são participativos? Justifique a resposta 

A1: Na minha opinião não. A escola procura que isso aconteça, mas a maioria dos pais não se 

preocupam, não estão nem aí para o que os filhos estão fazendo na escola. Não dão visto nas 
provas, não assinam ocorrências, eu acho que não. Precisa melhorar bastante. Sim tem pais que 

são assim procuram saber como está o filho na escola, mas outros não estão nem aí para o que 

acontece. É,o que acontece com o filho, vêm em reunião, no máximo, de vez em quando, pra 
fingir que falam que vêm na escola. 

 

J: O que você mudaria na escola que você estuda? 
A1: Eu mudaria um pouco esse, é... não sei eu acho que... eu não tenho certeza do que eu 

mudaria aqui, porque não tenho um olhar assim do que mudaria, o que mudar. Eu acho que essa 

é minha resposta. 

 
J: O que você não mudaria na escola que você estuda? 

A1: Não mudaria é a forma de alguns professores ensinar que eu acho maravilhosa boa, legal, 

é... tudo assim, a complexidade, o diálogo que é muito importante sobre empregados, faxineiras, 
alunos, professores que só melhoram a escola. 

 

J: Você sabe o que é Projeto Político Pedagógico? 

A1: Já, já participei de projetos na escola. Ouvi falar bastante no ano passado, continuo ouvindo 

esse ano, bem menos, mas continuo ouvindo. São coisas legais que só melhoram o aluno, dá 

capacidade nova para os alunos aprenderem. 

 

J: Você gostaria de falar mais alguma coisa? 

A1: Não acho que acabou a minha entrevista. 

 
Muito obrigada por você ter dado a entrevista. Tá? 

De nada. 
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ENTREVISTAS ALUNOS 2 A/B 

 

J: Oi,como vocês estão? 

A2a:Bem. 

A2b: Tudo indo. 

J: Obrigada por aceitarem dar essa entrevista, estão ajundado muito numa pesquisa sobre 

educação. 

A2a: De nada. 

A2b: Disponha. 

 

J: O que é  Educação de qualidade, em sua opinião? 

A2a: Educação de qualidade é quando a gente aprende aquilo que o professor ensina e não sai 

com dúvidas 

A2b-Mesma coisa, tudo começa do aluno, se o aluno quer aprender, se esforça, consegue. Não é 

só com o professor, é com o aluno também. 

 

J: O que você destaca como característica de um bom professor? 

A2a: É a dinâmica, tem alguns professores que têm uma dinâmica que eles conseguem envolver 

uma sala inteira do aluno mais quieto a aqules que têm problema de comportamento. A 

dinâmica do professor também ajuda muito na hora da educação porque a gente aprende melhor, 

eu acho. 

J: Explica o que é dinâmica pra você. 

A2a: Ah, o modo dele falar. Que nem, tem professor que passa algumas atividades extras assim 

que a gente pode fazer maquete, a gente pode fazer os trabalhos mais, com slides, mais legais. 

 

A2b: Na minha opinião é aquele professor, como posso dizer? Bem rígido, não bravo, mas 

ensina o aluno da maneira certa. Faz o aluno pesnar bem, é isso. 
J: Explique o que é rígido? 

A2b: Na minha opinião, é não deixar o aluno bagunçar, se não tiram a atenção dos colegas e não 

vão prestar atenção na lousa.  

 
J: Você participa das aulas e fazendo perguntas quando não compreende o conteúdo? 

A2a: Sim, eu acho que é um direito nosso aprender porque a gente não está aqui pra perder 

tempo, a gente tá aqui pra aprender  o que a gente aprende aqui, a gente vai levar pra vida inteira 

né? Participo das aulas. 

A2b:O aluno tem obrigação de perguntar para o professor para não se prejudicar no final do ano 

ou até mesmo na hora da prova. 

 
J:Com é a relação da escola (secretaria de educação, equipe técnica, professores e funcionários 

com pais e alunos)? 

A2a: Como ele falou a gente convive como se fosse uma família, tem hora que a gente discute, 

tem hora que a gente tá bem, mas sempre caminha com, caminha alunos, pais todo mundo junto 

porque acho que todo mundo junto, a gente consegue um ambiente melhor, né? 

A2b: Ah, família, acho que, diretora conhece todo mundo então, não tem aquele conflito, 

confusão. Todo mundo conhece todo mundo isso que é bacana, bronca na hora da bronca e 

participar na hora de participar e assim vai indo. 
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J: A escola é um espaço em que você se sente valorizado e de favorável desenvolvimento das 

suas habilidades? 

A2a: Sim. Com experiência própria aqui na escola eu já tive várias, atividades que a gente fez 

que desenvolveu muito as nossas habilidades como teatro, gincanas, aqui a gente é bem 

valorizado, porque eles dão ouvido ao pensamento do aluno, ao pensamento do jovem. Às 

vezes, eu acho que isso é muito importante porque os alunos hoje em dia quase não têm voz, 

né? 

A2b: Tem que ter e sempre vai ser valorizado, é... as habilidades, aqui, pelo menos eu 

desenvolvi minha habilidade desde quando eu era criança. E é isso. 

 

J: Há alunos que ficam de lado, sem participar? Como são tratados no que diz respeito às 

tentativas, pela escola, para que participe mais?  

A2a: Sempre tem, né? Aqueles que querem ser excluídos, os mais com desempenho dos alunos 

que querem participar, com o desempenho da equipe da escola, eles acabam participando 

porque são atividades legais e se todos participam aqueles que ficam exluidinhos e não querem 

participar, e acabam participando porque vêem que e legal aquilo e vale a penda participar. 

J:Você falou excluídos, eles próprios se excluem? 

A2a: É. Eles não querem participar e ficam lá. 
 

A2b: Então, é isso, existe e não tem como ficar excluído porque a escola é família. De qualquer 

jeito você vai fazer parte do grupo, então é quase impossível, e, como são tratados, às vezes uns 

ficam excluídos, mas sempre no final eles se juntam e ficam felizes. 

 
J:Em sua opinião, os pais são participativos? Justifique a resposta 

A2a: Em partes, como ele falou na reunião, como os professores falam, não vêm muito, vêm só 

os pais daqueles que estão quietinhos então dos que precisam vir, eles não vêm porque sabem 

que vão escutar. E, em parte, porque tem hora que eles participam bastante, essa escola aqui, 

envolve bem a família. Que teve o projeto que teve o cinema que era para vir os pais com os 

filhos e teve bastante movimentação, veio bastante pais até, mais do que o esperado. E isso foi 

legal, eu acho que foi um meio de envolver os pais. Porque como ele falou os pais não 

participam muito, então é um modo dos pais verem que a escola não é um lugar onde os filhos 

vêm e sentam numa cadeira, estudam, vão ficar sentados, aquilo que nem um robô, é um meio 

de ver que a escola tem umas dinâmicas diferenciadas. Que nem o cinema teve, também pode 

ser um lugar de lazer. Achei legal aquela participação dos pais. 

A2b: Não, não são participativos, alguns são, alguns não. Mais da metade não são 

participativos. Reunião é um exemplo, pelo menos no ano passado, na reunião dos pais, iam 

muito poucos pais na sala, não perguntam para o professor, como está o filho e se está com nota 

vermelha como ele é recuperado, notas. Então é isso, na minha opinião não participam. 

J: Essa informação que você está trazendo que eles não participam, alguém falou isso ou você 

percebeu? 

A2b:Percebi e não é de hoje, faz tempo. 

 
J: O que você mudaria na escola que você estuda? 

A2a: Eu mudaria a estrutura da escola. A equipe está de parabéns, os professores, mas a 

estrutura da escola não é tão boa como das outras escolas. Essa escola já tem um bom tempo e 

precisa de uma reforma de um jeito de mudar porque tem pouca acessibilidade para cadeirantes, 

a quadra que está para ser coberta desde que nasci eu acho, que está aí para ser coberta. Acho 

que falta um pouco de atenção do povo do governo lá praa essa escola, porque a estrutura dessa 

escola não está tão legal assim. 
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A2b: Olha pegô. Eu não mudaria nada. Do jeito que está dá para levar, acho que tá no DNA ser 

uma escola pequena, aconchegante, poucas salas professores bem qualificados. Não mudaria 

nada. 

 

O que você não mudaria na escola que você estuda? 

A2a: Acho que é a união que tem com professores e alunos, ah, no dia da minha formatura foi 

muito triste porque essa escola aqui a gente criou um vínculo assim, isso é muito legal e ajuda 

muito no aprendizado. Que a gente tem, tipo, prazer de vir para escola porque os professores 

estão ali pra dar atenção. Acho que o fato de ser valorizado na escola é o que mais, é o principal 

que eu não mudaria na escola. Os professores e a equipe técnica tudo. Deixaria como está, 

menos a estrutura. 

A2b: O que eu não mudaria na escola é sim, os professores, não poderiam sair. Já pegaram 

amizade dos professores com alunos. Não mudaria os professores não, eles têm que ser 

valorizados, mais na escola e é isso. 

 
J: Você sabe o que é Projeto Político Pedagógico? 

A2a: É o que os professores têm que seguir que são criados normas, leis... por autoridades 

maiores do que eles, que eles têm que seguir em sala de aula. Acho que para mim deve incluir a 

grade escolar, essas coisas. 

A2b: Não conheço, na minha opinião o que é PPP acho que ... é o que prefeito faz, o sistema 

pedagógico de Santos, eu acho que é isso. 

 
J: Você gostaria de falar mais alguma coisa? 

A2a: Poderia ter aqui na escola o colegial, porque é difícil pra gente, a maioria fica distante da 

escola. Hoje mesmo perdi o ônibus e não consegui chegar. Acho que se fosse mudar a estrutura, 

poderia colocar o ensino médio porque ia facilitar muito a vida de todo o mundo. Hoje em dia 

está muito perigoso mesmo perto de casa. E aí pegar ônibus? Para outro bairro mais perigoso 

ainda. É difícil!  

 
A2b: Educação, acho que mudar o pais precisa mudar para melhor e começar pela educação é 

isso que o país precisa, desde cedo, desde o maternal. Já, as crianças querem uma vida melhor e 

se tornar uma pessoa boa e isso começa –pela educação, para mudar o país. 

 

 

J: Mais uma alguma coisa? 

A2a: Não. 

 

J: Muito obrigada aos dois por terem aceitado participar. 

A2a e a2b: De  nada 
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ENTREVISTA - ALUNO 3 

 

J: Oi tudo bem? 

A3: Tudo bom 

J: O que é  Educação de qualidade, em sua opinião? 

A3: Ah, é uma educação boa. Porque é de qualidade, então é uma coisa boa. É uma boa 

educação onde tem professores, alunos, pais presentes, é, sempre no que está acontecendo na 

escola, sempre ouvindo. Ter materiais para usar em sala de aula, é ter mais interatividade 

mesmo com os alunos, na forma de explicar, é, é isso. 

 

J: O que você destaca como característica de um bom professor? 

A3: É um professor paciente, atencioso, que explica direitinho. Não tem muita dificuldade em 

explicar que os alunos entendam de uma forma boa. 

 
J: Você participa das aulas e fazendo perguntas quando não compreende o conteúdo? 

A3:Sim. Sou uma aluna que participa bastante das aulas, gosto de fazer perguntas, tiro minhas 

dúvidas. Para na hora da prova estar craque! 

 

J: Com é a relação da escola (secretaria de educação, equipe técnica, professores e funcionários 

com pais e alunos)? 

A3: Ah, a direção a secretaria da escola é bem presente com os alunos, sempre falam alguma 

coisa que pode ou não pode, estão sempre presentes pra tudo. 

 

J: A escola é um espaço em que você se sente valorizado e de favorável desenvolvimento às 

suas habilidades? 
Sim. Eu me sinto bem valorizada aqui e consigo desenvolver minhas habilidades. 

 

J: O que você acha que você tem de habilidade, que é forte em você? 

A3: Ah, muitas coisas. (pensando) 

 

J:Eu sei que você é presidente do grêmio.  

A3: Isso. Ah não sei. 

 
J: Você é líder? 

A3: É, bom eu tenho, estudo aqui desde o primeiro ano e eu sempre fui um pouco mandona. E, 

então não sou representante de classe, que não pode porque já sou presidente, mas quando eu 

falo os alunos me ouvem, me entendem e até questionam, às vezes, mas eu entendo eles também 

não é? É isso. 

J: Há alunos que ficam de lado, sem participar? Como são tratados no que diz respeito às 

tentativas, pela escola, para que participe mais?  

A3: É tem uns alunos que ficam um pouco mais tímidos, mais fechados, ficam na deles. Mas os 

professores também não auxiliam em se soltar, é eles na deles e a gente na nossa. O professor tá 

na dele. Não tem aquela tentativa de roda de conversa, para tentar soltar alguma coisa daquele 

aluno, é bem... 

 

J:Você acha importante? 
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A3: Eu acho porque no futuro, querendo ou não, a gente vai precisar se soltar, na hora de uma 

entrevista, qualquer coisa a gente vai precisar se soltar. Então eu acho que deveria, como que eu 

posso dizer? É, mostrar mais ajuda que eles... isso. 

 
J: Em sua opinião, os pais são participativos? Justifique a resposta 

A3: Não. Na reunião mesmo minha mãe sempre fala quando volta: _”nossa, meia dúzia de 

mães, pais, cadê eles? Não estão presentes !” Alguns eventos na escola, na reunião. É isso. 

 

J: Por que você acha que os pais não participam da escola, qual sua opinião sobre isso? 

A3: Talvez não estejam nem aí para os filhos ou não querem saber sobre os estudos deles, 

deixam largados, “ah, meu filho deve ser ótimo”, não sei o quê. Acho que é isso. 

 

J: O que você mudaria na escola que você estuda? 

A3: É, ai meu DEUS. É talvez se eu fosse professora ou algo da direção eu mudaria a forma de 

aprendizagem, a paciência dos professores, é, levaria, seria mais interativa com os alunos, 

menos séria, assim. 

 

J: O que você não mudaria na escola que você estuda? 

A3: Ah, eu acho que os inspetores, pelo menos dessa escola, são bem atenciosos, eles entendem 

os nossos lados, dos alunos, mas também entendem dos professores. Tentam conversar com a 

gente coisa que a direção não faz, nem professor. Acho que os inspetores. 

 
J: Você sabe o que é Projeto Político Pedagógico? 

A3: Não. Não conheço. Não sei o que é. 

 

J: Você gostaria de falar mais alguma coisa? 

A3: Ai, eu acho que não. 

 
J: Então, muito obrigada pela sua entrevista viu? Muito Obrigada! 

 

A3: Imagina 
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ENTREVISTA - ALUNO 4 
 

J: Oi tudo bem? 

A4: Tudo bem. 

J: Você pode responder algumas perguntas? 

A4: Sim 

J: O que é  Educação de qualidade, em sua opinião? 

A4: Acho que é respeitar todos os professores de acordo com o que eles, pedir com educação e 

respeito do meu jeito que eles dão pra gente, a gente tem que oferecer pra eles. 

 
J: O que você destaca como característica de um bom professor? 

A4: Ensinar os alunos e quando os alunos tiverem uma opinião eles vão lá e respondem essa 

opinião que eu acho que é uma boa característica para os professores. 

 

J: Você participa das aulas e fazendo perguntas quando não compreende o conteúdo? 

A4: Sim, porque eu não tenho muita dificuldade e quando eu não entendo, eu vou lá e pergunto 

e todos os professores respondem com muito respeito. 

 

J: Com é a relação da escola (secretaria de educação, equipe técnica, professores e funcionários 

com pais e alunos)? 

A4: Eu acho que é boa quando a diretora precisa ela conversa com os professores, com o 

pessoal da Base, até com os pais, os alunos também se dão muito bem.  

 
J: A escola é um espaço em que você se sente valorizado e de favorável desenvolvimento às 

suas habilidades? 

A4: Sim por causa que aqui tem várias coisas que a gente aprende, eles também colocam a gente 

em campeonato pra gente participar e eu acho isso muito interessante porque a gente faz o que a 

gente gosta. Eu gosto muito disso. 

 
J: Há alunos que ficam de lado, sem participar? Como são tratados no que diz respeito às 

tentativas, pela escola, para que participe mais?  

A4: Eu acho que assim, estou falando pela minha sala, tem alguns alunos que ficam de lado, 

mas o professor quando chega e fala vamos participar e eles acabam participando e não ficam 

mais lá excluídos. 

 
J: Em sua opinião, os pais são participativos? Justifique a resposta 

A4: Sim. É, mais ou menos. Os pais, eles vêm quando a diretora chama e nas reuniões, e vem 

bastante pais porque eles querem saber o que os professores estão passando para as crianças. 

 

J: O que você mudaria na escola que você estuda? 

A4: É. Eu mudaria o modo de preparar o, não dizendo que não prepara os alunos, não que eles 

sejam mal educados, mas os alunos fazem muitas coisas que não deveriam fazer. Eu acho que é 

mais ou menos assim. 

 

J: Quando você fala o modo de preparar os alunos, o que é que você quer dizer? 

A4: Não é preparar é fazer que eles ... algum jogo interativo para que eles parem de falar 

palavrões na sala de aula, é uma falta de respeito, não que seja uma falta de respeito, na verdade 

é uma falta de respeito. Isso precisa mudar. 
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J: O que você não mudaria na escola que você estuda? 

A4: Ah, eu não mudaria, a escola, na minha opinião, escola de período integral, a tarde os 

professores colaboram e tudo que nós precisamos eles vão lá e ajudam. 

 

J: Você sabe o que é Projeto Político Pedagógico? 

A4: Não. 

 
J: Você gostaria de falar mais alguma coisa? 

A4: Não. 

 

J: Eu agradeço muito sua tenção, sua entrevista, muito obrigada. 

A4: Eu que agradeço. 
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APÊNDICE IX 

 

RESULTADOS DAS ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS COM OS 

ALUNOS 

 

Dimensão Percepção do Alunos 

Quadro 55 -  Conceito de Educação de qualidade dos alunos entrevistados 

O Que é Educação de Qualidade na sua opinião? 

Aluno 1 Pra mim educação de qualidade, é uma 

educação bem ensinada, quando os 

professores ajudam o aluno, é, de uma forma 
geral assim, na dificuldade do aluno e nas 

partes que ele mais precisa. 

Aluno 2 

 

A – Educação de qualidade é quando a gente 
aprende aquilo que o professor ensina e não 

sai com dúvidas 

 

B-Mesma coisa, tudo começa do aluno, se o 
aluno quer aprender, se esforça, consegue. 

Não é só com o professor, é com o aluno 

também. 
 

Aluno 3 Acho que é respeitar todos os professores de 

acordo com o que eles, pedir com educação e 

respeito do meu jeito que eles dão pra gente, 
a gente tem que oferecer pra eles. 

Aluno 4 Ah, é uma educação boa. Porque é de 

qualidade, então é uma coisa boa. É um boa 

educação onde tem professores, alunos, pais 
presentes, é, sempre no que está acontecendo 

na escola, sempre ouvindo. Ter materiais pra 

usar em sala de aula, é... ter mais 
interatividade mesmo com os alunos, na 

forma de explicar, é, é isso. 

 

 

Quadro 56 -  Características de um bom professor 

O que você destaca como característica de um bom professor? 

Aluno 1 Eu creio que seria a participação dele com o 

aluno, na vida do aluno, ele procurar saber o 

que que o aluno precisa de verdade pra 
aprender, e estar sempre lá pra ajudar todos 

os momentos, não importa o que o aluno 

faça, como ele é, que seja pra ajudar mesmo. 

Aluno 2 

 

A-É a dinâmica, tem alguns professores que 
têm uma dinâmica que eles conseguem 

envolver uma sala inteira do aluno mais 
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quieto a aqules que têm problema de 

comportamento. A dinâmica do professor 
também ajuda muito na hora da educação 

porque a gente aprende melhor, eu acho. 

B-Na minha opinião é aquele professor, 

como posso dizer? Bem rígido, não bravo, 
mas ensina o aluno da maneira certa. Faz o 

aluno pensar bem, é isso. 

Aluno 3 É um professor paciente, atencioso, que 

explica direitinho. Não tem muita dificuldade 
em explicar que os alunos entendam de uma 

forma boa. 

Aluno 4 Ensinar os alunos e quando os alunos tiverem 
uma opinião eles vão lá e respondem essa 

opinião que eu acho que é uma boa 

característica para os professores. 

 

 

Quadro 57 -  Participação dos alunos nas aulas 

Você participa das aulas e fazendo perguntas quando não compreende o 

conteúdo? 

Aluno 1 Eu mesmo faço bastante isso, gosto de 
participar bastante, falar bastante porque eu 

acho que é uma coisa que só vai melhorar pra 

mim, uma coisa boa pra mim. 

Aluno 2 

 

A Sim, eu acho que é um direito nosso 
aprender porque a gente não está aqui pra 

perder tempo, a gente tá aqui pra aprender  o 

que a gente aprende aqui, a gente vai levar 
pra vida inteira né? Participo das aulas. 

B- O aluno tem obrigação de perguntar para 

o professor para não se prejudicar no final do 

ano ou até mesmo na hora da prova. 

Aluno 3 Sim. Sou uma aluna que participa bastante 

das aulas, gosto de fazer perguntas, tiro 

minhas dúvidas. Pra na hora da prova estar 

craque! 

Aluno 4 Sim, porque eu não tenho muita dificuldade e 

quando eu não entendo, eu vou lá e pergunto 

e todos os professores respondem com muito 
respeito. 
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Quadro 58 -  Clima escolar na percepção dos alunos-  dos alunos entrevistados 

Como é a relação da escola (secretaria de educação, equipe técnica, professores e 

funcionários com pais e alunos)? 

Aluno 1 É uma boa relação porque os professores, a 
maioria, anota tudo que os alunos faz, 

querendo melhorar o comportamento do 

aluno, chamando seus pais sempre que puder, 
mesmo quem não merecia chamar os pais de 

alguns por caonta do buillyng, essas coisas, 

mas é bom porque isso acontece muitas 

vezes, alunos melhoram por essas atitudes, 
eu acho isso. 

Aluno 2 

 

A-Como ele falou a gente convive como se 

fosse uma família, tem hora que a gente 
discute, tem hora que a gente tá bem, mas 

sempre caminha com, caminha alunos, pais 

todo mundo junto porque acho que todo 

mundo junto, a gente consegue um ambiente 
melhor, né? 

B-Ah, família, acho que, diretora conhece 

todo mundo então, não tem aquele conflito, 
confusão. Todo mundo conhece todo mundo 

isso que é bacana, bronca na hora da bronca e 

participar na hora de participar e assim vai 

indo. 

Aluno 3 Ah, a direção a secretaria da escola é bem 

presente com os alunos, sempre falam 

alguma coisa que pode ou não pode, estão 
sempre presentes pra tudo. 

Aluno 4 Eu acho que é boa quando a diretora precisa 

ela conversa com os professores, com o 

pessoal da Base, até com os pais, os alunos 
também se dão muito bem. 

 

 

Quadro  59 - Ações em relação aos alunos com dificuldades 

Há alunos que ficam de lado, sem participar? Como são tratados no que diz respeito às 

tentativas, pela escola, para que participe mais? 

Aluno 1 Eles são muito, é, como posso dizer, eles são 

muito incentivados, pela escola sobre ser 
melhor em participar das aulas.  

Aluno 2 

 

A-Sempre tem, né? Aqueles que querem ser 

excluídos, os mais com desempenho dos 
alunos que querem participar, com o 

desempenho da equipe da escola, eles 

acabam participando porque são atividades 

legais e se todos participam aqueles que 
ficam excluidinhos e não querem participar, e 

acabam participando porque veem que é 

legal aquilo e vale a penda participar. 

B-Então, é isso, existe e não tem como ficar 

excluído porque a escola é família. De 
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qualquer jeito você vai fazer parte do grupo, 

então é quase impossível, e, como são 
tratados, às vezes uns ficam excluídos, mas 

sempre no final eles se juntam e ficam 

felizes. 

Aluno 3 Sim por causa que aqui tem várias coisas. É 
tem uns alunos que ficam um pouco mais 

tímidos, mais fechados, ficam na deles. Mas 

os professores tamb´me não auxiliam em se 
soltar, é eles na deles e a gente na nossa. O 

p ŕofessor tá na dela. Não tem aquela 

tentativa de roda de conversa pra tentar soltar 

alguma coisa daquele aluno, é bem... 

Aluno 4 Eu acho que assim, estou falando pela minha 

sala, tem alguns alunos que ficam de lado, 

mas o professor quando chega e fala vamos 
participar e eles acabam participando e não 

ficam mais lá excluídos. 

 

 

Quadro 60-  Relação dos pais e escola 

Em sua opinião, os pais são participativos? Justifique a resposta 

Aluno 1 Na minha opinião não. A escola procura que 

isso aconteça, mas a maioria dos pais não se 

preocupam, não estão nem aí para o que os 
filhos estão fazendo na escola. Não dá visto 

nas provas, Não assinam ocorrências, eu 

acho que não. Precisa melhorar bastante. Sim 

tem pais que são assim procuram saber como 
está o filho na escola, mas outros não estão 

nem aí para o que acontece. É. o que 

acontece com o filho, vem em reunião, no 
máximo, de vez em quando, pra fingir que 

fala que vem na escola. 

Aluno 2 

 

A-Em partes, como ele falou, na reunião, 

como os professores falam, não vêm muito, 
vêm só os pais daqueles que estão quietinhos 

então dos que precisam vir, eles não vêm 

porque sabem que vão escutar. E, em parte, 
porque tem hora que eles participam 

bastante, essa escola aqui, envolve bem a 

família. Que teve o projeto que teve o cinema 
que era pra vir os pais com os filhos e teve 

bastante movimentação, veio bastante pais 

até, mais do que o esperado. E isso foi legal, 

eu acho que foi um meio de envolver os pais. 
Porque como ele falou os pais não participam 

muito, então é um modo dos pais verem que 

a escola não é um lugar onde os filhos veem 
e sentam numa cadeira estudam. vão ficar 

sentados aquilo que nem um robô, é um meio 

de ver que a escola tem umas dinâmicas 
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diferenciadas, que nem o cinema teve, 

também pode ser um lugar de lazer. Achei 
legal aquela participação dos pais. 

B- Não, não são participativos, alguns são, 

alguns não. Mais da metade não são 

participativos. Reunião é um exemplo, pelo 
menos no ano passado, na reunião dos pais, 

iam muito poucos pais na sala, não 

perguntam pro professor, como está o filho e 
se está com nota vermelha como ele é 

recuperado, notas. Então é isso, na minha 

opinião não participa. 

 

Aluno 3 Não. Na reunião mesmo minha mãe sempre 

fala quando volta: _”nossa, meia dúzia de 

mães, pais, cadê eles? Não estão presentes!” 
Alguns eventos na escola, na reunião. É isso. 

Aluno 4 Sim. É, mais ou menos. Os pais, eles vêm 

quando a diretora chama e nas reuniões, e 

vem bastante pais porque eles querem saber o 
que os professores estão passando pra as 

crianças. 

 

 

Quadro 61- O que mudaria na escola? 

O que você mudaria na escola que você estuda? 

Aluno 1 Eu mudaria um pouco esse, é... não sei eu 

acho que... eu não tenho certeza do que eu 
mudaria aqui, porque não tenho um olhar 

assim do que mudaria, o que mudar. Eu acho 

que essa é minha resposta. 

Aluno 2 

 

Eu mudaria a estrutura da escola. A equipe 

está de parabéns os professores, mas a 

estrutura da escola não é tão boa como das 

outras escolas. Essa escola já tem um bom 
tempo e precisa de uma reforma de um jeito 

de mudar porque tem pouca acessibilidade 

para cadeirantes, a quadra que está para ser 
coberta desde que nasci eu acho, que está aí 

para ser coberta. Acho que falta um pouco de 

atenção do povo do governo lá pra essa 

escola, porque a estrutura dessa escola não 
está tão legal assim.  

B-Olha pegô. Eu não mudaria nada. Do jeito 

que tá dá pra levar, acho que tá no DNA ser 
uma escola pequena, aconchegante, poucas 

salas professores bem qualificados. Não 

mudaria nada. 

Aluno 3 É, ai meu DEUS. É talvez se eu fosse 
professora ou algo da direção eu mudaria a 

forma de aprendizagem, a paciência dos 

professores, é, levaria, seria mais interativa 
com os alunos, menos séria, assim. 
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Aluno 4 É. Eu mudaria o modo de preparar o, não, 

dizendo que não prepara os alunos, não que 
eles sejam mau educados, mas os alunos 

fazem muitas coisas que não deveriam fazer. 

Eu acho que é mais ou menos assim. 

 

 

Quadro 62- O que não mudaria na escola? 

O que você não mudaria na escola que você estuda? 

Aluno 1 Não mudaria é a forma de alguns professores 

ensinar que eu acho maravilhosa boa, legal, 
é... tudo assim, a complexidade, o diálogo 

que é muito importante sobre empregados, 

faxineiras, alunos, professores que só 

melhoram a escola. 

Aluno 2 

 

A-Acho que é a união que tem com 

professores e alunos, ah, no dia da minha 

formatura foi muito triste porque essa escola 
aqui a gente criou um vínculo assim, isso é 

muito legal e ajuda muito no aprendizado. 

Que a gente tem, tipo, prazer de vir pra 

escola porque os professores estão ali pra dar 
atenção.Acho que o fato de ser valorizado na 

escola é o que mais, é o principal que eu não 

mudaria na escola. Os professores e a equipe 
técnica tudo. Deixaria como está, menos a 

estrutura. 

B-O que eu não mudaria na escola é sim, os 

professores, não poderiam sair. Já pegaram 
amizade dos professores com alunos. Não 

mudaria os professores não, eles têm que ser 

valorizados, mais na escola e é isso. 

Aluno 3 Ah, eu acho que os inspetores, pelo menos 

dessa escola, são bem atenciosos, eles 

entendem os nossos lados, dos alunos, mas 

também entendem dos professores. Tentam 
conversar com a gente coisa que a direção 

não faz, nem professor. Acho que os 

inspetores. 

Aluno 4 Ah, eu não mudaria, a escola, na minha 

opinião, escola de período integral, a tarde os 

professores colaboram e tudo que nós 

precisamos eles vão lá e ajudam. 
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Quadro 63-  Projeto Político Pedagógico na visão dos alunos 

Você sabe o que é Projeto Político Pedagógico? 

Aluno 1 Já já participei de projetos na escola. Ouvi 

falar bastante no ano passado, continuo 
ouvindo esse ano, bem menos, mas continuo 

ouvindo. São coisas legais que só melhoram 

o aluno, dá capacidade nova para os alunos 
aprenderem. 

Aluno 2 

 

A-É o que os professores têm que seguir que 

são criados normas, leis... por autoridades 

maiores do que eles, que elas têm que seguir 
em sala de aula. Acho que pra mim deve 

incluir a grade escolar, essas coisas. 

B-Não conheço, na minha opinião o que é 

PPP acho que ... é o que prefeito faz, o 
sitema pedagógico de Santos, eu acho que é 

isso. 

Aluno 3 Não. Não conheço. Não sei o que é. 

Aluno 4 Não. 

 

 

 

Dimensão Clima Escolar 

 

Quadro 64 - A escola como espaço de valorização e desenvolvimento 

A escola é um espaço em que você se sente valorizado e de favorável desenvolvimento 

das suas habilidades? 

Aluno 1 Sim. De todas as maneiras sim. A escola é 

um espaço bom pra isso,.Eu me sinto muito 

valorizado por estar aqui. Essa é minha 
resposta. 

Aluno 2 

 

A-Sim. Com experiência própria aqui na 

escola eu já tive várias, atividades que a 

gente fez que desenvolveu muito as nossas 
habilidades como teatro, gincanas, aqui a 

gente é bem valorizado porque eles dão 

ouvido ao pensamento do aluno, ao 
pensamento do jovem. Às vezes, eu acho que 

isso é muito importante porque os alunos 

hoje em dia quase não têm voz, né? 

B-Tem que ter e sempre vai ser valorizado, 
é... as habilidades, aqui, pelo menos eu 

desenvolvi minha habilidade desde quando 

eu era criança. E é isso. 

Aluno 3 Sim. Eu me sinto bem valorizada aqui e 
consigo desenvolver minhas habilidades. 

J: O que você acha que você tem de 

habilidade, que é forte em você? 
A3: Ah, muitas coisas. (pensando) 
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J:Eu sei que você é presidente do grêmio.  

A3: Isso. Ah não sei. 
J: Você é líder? 

A3: É, bom eu tenho, estudo aqui desde o 

primeiro ano e eu sempre fui um pouco 

mandona. E, então não sou representante de 
classe, que não pode porque já sou 

presidente, mas quando eu falo os alunos me 

ouvem, me entendem e até questionam, às 
vezes, mas eu entendo eles também não é? É 

isso. 

Aluno 4 Sim, por causa que aqui tem várias coisas 

que a gente aprende, eles também colocam a 
gente em campeonato pra gente participar e 

eu acho isso muito interessante porque a 

gente faz o que a gente gosta. Eu gosto muito 
disso. 

 

 

Resultados das entrevistas exploratórias dos alunos 

 É perceptível um sentimento de importância que os alunos dão à escola 

 Os discursos, às vezes, são reproduzidos. 

 Têm uma visão marcante dos professores, seja no sentido de que percebem que 

precisam mudar, seja no sentido de valorizá-los e confiança que têm nos professores 

 Sentem-se valorizados na escola 

 Afirmam que os colegas que não participam são incentivados a participar. 

 Acreditam que os pais não participam das atividades escolares 

 As mudanças que propõem na escola, envolvem, principalmente a infraestrutura. 

 As propostas do que não mudariam estão associadas aos professores e pessoal que 

trabalha na escola - pessoas  

 A maioria não ouviu sobre o PPP. Ressalto que são presidentes do Grêmio Estudantil 
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APÊNDICE X 

 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS COM OS GESTORES 

 

Quadro 65  Roteiro da Entrevista Exploratória dos Gestores 

Perfil socioeconômico Faixa Etária 

Município de Residência 

Estado Civil 

Situação Profissional do cônjuge 
Número de Filhos 

Religião 

Escolaridade dos Pais 
Atividades que ocupa fora do trabalho 

Formação Tipo de Ensino Médio 

Cursos de formação 

Há quanto tempo se deu a formação? 
Formação continuada 

Costuma atualizar-se? 

Escolha Profissional Por que escolheu a carreira docente? 

Carreira Situação funcional com a PMS 
Há quanto tempo atua no município? 

Atua em outro município? 

Desafios da Carreira O que é educação de qualidade? Percepção 
de uma escola com bons resultados 

Atuação Profissional O que destaca como fundamental na atuação 

docente? 

Você tem em seu planejamento a formação 
continuada para docentes? 

Desafios e possibilidades de realizar a 

formação continuada 
Faz observação das aulas 

Projeto Político Pedagógico 

Acompanhamento de alunos com baixo 

rendimento 
Características do bom professor 
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APÊNDICE XI 

 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS COM OS 

DIRETORES 

 

ENTREVISTA - DIRETOR 1 

J: Olá, Boa tarde! Agradeço por ter aceitado responder essas questões nessa entrevitsa. 

D1: Eu que agradeço. 

 

J: Para você o que é  educação de qualidade? 

D1: Para mim é uma educação de qualidade é uma educação que você consegue atender todas as 

necessidades do aluno, que você consegue atingir, é, os objetivos que são propostos, os alunos 

correspondem também a esses objetivos também que eles conseguem estar correspondendo, 

então isso se torna uma educação de qualidade. Quando você tem essa troca e essa troca é 

produtiva, então para mim é uma educação de qualidade. 

 
J: Uma escola que apresenta bons resultados é aquela que... (complete com o que, em sua 

opinião é relevante) 

D1: Eu acho que é uma escola em que todos são comprometidos, desde a diretora ate as pessoas 

da Base, da limpeza, todos têm um comprometimento que é para o bem do aluno tá? Eu acho 

que uma boa escola, todos trabalham bem todos estão satisfeitos, o professor é satisfeito com o 

que faz, ele recebe o apoio da equipe e os alunos também são comprometidos também porque 

existe uma troca, como falei anteriormente, há comprometimento dos dois lados, eu acho que é 

isso. 

 

J:Como é que você define comprometimento?  (entra alguém na sala) interrompemos por alguns 

minutos 

D1: É um professor que se envolve com a escola, com os problemas da sala, ele vem se 

preocupa com o que está acontecendo, se preocupa quando o aluno não vai bem, se preocupa 

quando tem alguma coisa errada na escola porque sempre dou essa liberdade pra eles, “olha a 

porta da minha sala está aberta pra que vocês tragam os problemas porque às vezes, estou 

trancada aqui e eu não sei o que está acontecendo, muitas vezes estou aqui e não consigo, por 

outras cobranças que a gente tem no cargo de direção. Então eu acho que comprometimento, é 

você estar preocupado com tudo, não só com sua sala, mas com toda a escola para o bom 

andamento do trabalho, então eu acho que é um funcionário comprometido que vem e dá um 

palpite, “olha, Luisa, alguma coisa que não está dando certo, alguma coisa que estou observando 

na hora do recreio ou na hora do lanche ou na sala tal”, então acho que isso é a pessoa que se 

preocupa com a escola, não é? Tenha um bom andamento, que a escola cresça em todos os 

sentidos, então eu acho que isso é um comprometimento. 

 
J: O que você destaca como fundamental na atuação docente? 

D: Acabei de falar é essa preocupação para que tudo dê certo, “olha esses alunos estão com essa 

dificuldade precisamos dar um jeito” Ver o que a gente pode fazer, pra onde a gente pode estar 

encaminhando esse aluno, né? E que ações a gente pode estar fazendo para que ele melhore, 

então eu acho que isso é um professor comprometido que ele se envolve em todas as questões 

da escola. Nas festas, nas ações que a gente faz aqui, na seção simultânea de leitura. Ele 
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realmente se envolve, ele procura dar o melhor de si, então eu acho que isso é um professor que 

eu posso contar que é um professor comprometido né?  

 
J: Isso é fundamental? 

D1: Isso é fundamental se a escola não tiver o apoio do professor, a escola não vai pra frente.Se 

o professor estiver insatisfeito, não adianta a escola não vai fluir de uma amaneira satisfatória, 

eu acho. 

 

J: Você tem em seu planejamento de trabalho a formação continuada para os docentes dos 

níveis de ensino da escola em que atua? 

D1: Então, na verdade, essa parte eu deixo mais com a coordenadora porque ela que vai nas 

reuniões da SEDUC, lá ela recebe as formações e uma coisa que eu peço que ela esteja sempre 

multiplicando e sempre passando isso para os professores que é na verdade a função dessas 

capacitações que elas têm, continuada na SEDUC, é pra isso né? Pra que elas estejam 

atualizando os professores, então é assim eu, eu peço para que haja, sempre, troca nas reuniões, 

que ela exponha para eles tudo que ela está recebendo para que a escola também se atualize e 

siga o ritmo que é o necessário para uma boa escola. 

 
J: Qual a sua opinião sobre a formação continuada nas reuniões semanais? Quais possibilidades 

e desafios? 

D1: É, eu acho muito importante e acho interessante que aconteça, o tempo é curto para que 

haja uma discussão para que as pessoas possam haver uma troca mais efetiva eu acho que o 

tempo é curto, mas acho que é muito importante até para estarem se atualizando porque às vezes 

quem saí é o coordenador mesmo, né? E não dá para eles, eles têm algumas reuniões específicas 

para os professores, mas é um professor só que vai, a gente também pede que socialize para o 

outro. Esse ano a gente mudou os professores que foram, o ano passado a gente mudou para 

outro que não foi para que aquele também participe das atualizações e eles vão sempre. Eu 

sempre dou um jeito deles irem. 

 

J: E as reuniões semanais da escola? 

D1: É, então, é, mais ou menos isso mesmo, a gente procura ver quais os pontos, às vezes  na 

RPS eu faço isso, porque eu sempre circulo pela escola. Quando  eu percebo que não estão 

sendo satisfatórios, eu converso com a orientadora, “Solange, vamos fazer alguma coisa para 

estar, não é? Resolvendo essa questão, conversando com eles, para ver o que podemos fazer pra 

melhorar essa situação determinada que eu observo” Então essa formação existe quando eu 

percebo, ou quando alguém da equipe percebe que está havendo alguma falha, tá? Em alguma 

situação que às vezes é geral, ou às vezes é específico de alguns professores que a gente acha 

necessária que tenha alguma intervenção, não é? Mais continuada na reunião para que isso 

melhore. 

 

J: Você faz observação em sala de aula, regularmente dando devolutiva aos professores quanto 

ao observado? 

D1: Faço algumas observações sim, quando eu noto, sei que eles não gostam muito porque a 

gente, às vezes intervém, mas eu faço assim, eu observo depois se foi melhor, se melhorou, eu 

dou uma devolutiva, dou para eles sim, depois até se a coisa fluiu, melhorou, eu parabenizo, 

mas eu normalmente eu faço observações se eu percebo que a coisa não está a contento da gente 

aqui. 

 
J: Como se dá a elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto Político Pedagógico? 
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D1: É então, estamos no início desta fase, então, à princípio, nós estamos recolhendo os projetos 

que eles pretendem estar desenvolvendo em 2016, depois eu já falei pra minha coordenadora 

que eu quero dar uma olhada, que eu quero dar uma lida pra ver se é um projeto que é viável, 

que é um projeto que vai ser uma coisa que vai se encaixar no que a gente espera e eu gosto de 

comprometimento também nos projetos, ele vai ser realizado, enfim, a qualidade do projeto, 

vamos dizer assim, então ela está recolhendo os projetos, eles estão discutindo na RAP depois 

eu já pedi para dar uma olhada e assim sim eu vou fazer um avaliação como coordenadora que 

eu já fui por 12 anos, eu faço uma avaliação para ver, se realmente, é um projeto que vale a pena 

para o nosso plano se ele vai atingir os objetivos que estão propostos  ali, não é? Para uma 

escola de qualidade, então assim é, eu normalmente, eu faço assim, no ano passado eu não dei 

conta de fazer assim por conta de eu chegar e o projeto já estar em andamento, na verdade é a 

primeira vez que vou estar iniciando o ano como diretora então a minha ideia é essa. A princípio 

é isso que vai acontecer, tá? 

 

J: As ações dos professores em relação à alunos com baixo rendimento são discutidas e 

acompanhadas? 

D1: São, discutidas e acompanhadas sim. Isso que eu acho interessante que eu já falei para você. 

Se realmente se preocupam com este aluno, eu ainda pedi para elas que este ano elas me dessem 

o nome desses alunos com baixo rendimento logo no início do ano, para que a gente já fizesse 

os encaminhamentos desde o início do ano. Nós perdemos o PEA este ano. Então, nós ficamos 

com um não é? Uma aula a menos, como é que vou dizer, uma ajuda pedagógica a menos nesse 

ano, não é? Então nós só teremos o Mais Educação e temos o AEE que dá uma ajuda nos alunos 

com laudo. Então é assim, a preocupação é maior por ter menos opções dessa ajuda a eles, mas 

eu acredito que a gente consiga fazer um bom trabalho, mas desde que seja apontado desde o 

início do ano, já estão feitos os encaminhamentos eles já estão dividindo as turmas, então já 

começou o trabalho, já começou o trabalho do atendimento do Mais Educação manhã e tarde. 

Então, eu acho, eu acredito que a gente consiga estar atendendo esses alunos com baixo 

rendimento de alguma forma mais efetiva para que a gente já corra atrás do prejuízo logo no 

começo do ano para que não chegue no final do ano e aí, já vai ser tarde demais, né?  

 

J: Quanto aos alunos com baixo rendimento cite pelo menos três situações que corroboram para 

esse resultado. 

D1: Acho que é... a falta de assistência da família. Eu acho que eles não participam muito eu 

noto isso. Não há uma efetiva participação efetiva da família até quando a gente chama e pede 

que eles compareçam para gente estar trocando, eu percebo que muitas vezes eles não vêm. E, 

eu acho que é um dos fatores mais importantes, é a falta de colaboração da família. Às vezes a 

falta de comprometimento de algum professor também, às vezes eu acredito que coisa poderia 

se dar melhor se o professor se envolvesse mais. Se ele tivesse mais preocupação com esse 

aluno, eu sei que a escola não é perfeita, eu tenho ótimos professores, mas eu tenho alguns 

professores que deixam a desejar e gente tem que fazer um trabalho mais específico com eles, às 

vezes eu acho que o baixo rendimento é até falta de estímulo de alguns professores, 

principalmente de sexto ao nono ano.  

 

J: Cite pelo menos três características de professores que apresentam uma atuação com bons 

resultados. 

D1: Eu acho que é o professor que se envolve na sua sala de aula, ele se preocupa com o dia a 

dia do aluno, ele se preocupa com tudo com relação aos alunos dele, isso eu acho muito bacana, 

eu acho que é um dos fatores principais. O professor que se preocupa com tudo do aluno, tanto 

na parte de casa como na parte da escola, eu acho que isso é importante, o professor que é 

assíduo que vem todos os dias, ele é, eu acho que é muito importante isso, e ,é, o professor que 
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participa das atividades da escola sempre sugerindo com sugestões, com intervenções, com 

ideias, eu acho que é a característica principal do professor, não importa quanto tempo ele tem 

de sala de aula, importa a qualidade do trabalho dele. 

 
J: Você quer falar mais alguma coisa? 

D1: Como uma nova diretora,, estou há muito pouco na direção, às vezes, a minha visão ainda 

não é uma visão muito apurada, né? Da escola eu estou aprendendo também, eu acho que eu 

consegui, dizer, mais ou menos falar o meu pensamento, e eu com certeza, a gente procura fazer 

aqui na escola foi o que falei, a gente procura, né? Nem sempre dá certo, mas a intenção é 

sempre boa. 

 

J: Muito obrigada pela sua atenção! Eu tenho certeza que vai contribuir bastante pra pesquisa 

 

D1: Imagina, obrigada!   
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ENTREVISTA - DIRETOR 2 

 

J:Boa tarde! Muito obrigada por aceitar participar da entrevista. 

D2: Eu que agradeço. 

 

J: Para você o que é Educação de qualidade?  

D2: A qualidade se dá quando os alunos conseguem aprender de maneira que aquilo que é 

ensinado não fica de forma superficial, e que eles possam aplicar tais conhecimentos na vida 

real. É uma infinidade de fatores que influenciam na educação de qualidade, como o empenho 

docente, a busca pela excelência no processo de ensino aprendizagem, mas o principal é que 

todos que estão envolvidos na educação se sintam responsáveis pela qualidade. Enquanto isso 

não acontecer, a qualidade não é atingida. Desde cargos mais altos até a ponta que são os 

alunos. Deve haver seriedade, compromisso, dedicação e principalmente amor pelo que se faz.  

 

J: Uma escola que apresenta bons resultados é aquela que... (complete com o que, em sua 

opinião é relevante)  

D2: Bons resultados são aqueles que mostram os avanços dos alunos na aquisição de 

conhecimento significativo. Os índices externos são sinalizadores de pontos a serem ajustados, 

mas o que é relevante é o conhecimento que o aluno adquire na escola, e que leva para vida de 

maneira não superficial, mas de fundo real. 

 

J: O que você destaca como fundamental na atuação docente?  

D2: Compromisso, vínculo, amor, dedicação, comprometimento, técnica, estudo, formação 

permanente, sensibilidade, visão pedagógica, intencionalidade, reflexão sobre suas práticas, 

postura reflexiva e atitude. 

 

J: Você tem em seu planejamento de trabalho a formação continuada para os docentes dos 

níveis de ensino da escola em que atua?  

D2: Sim, tenho um projeto de formação, sempre realizado ao início de cada ano, de acordo com 

o grupo docente ao qual vai trabalhar dentro da minha unidade. Procuro selecionar os temas 

atuais, pertinentes aquele grupo, ou aquele nível de ensino, para contemplar as necessidades 

formativas dos docentes em questão. 

 

J: Qual a sua opinião sobre a formação continuada nas reuniões semanais? Quais possibilidades 

e desafios?  

D2: O espaço das reuniões semanais é primordial para formação dos professores. É nela que 

acontecem os momentos de discussões coletivas em que podemos ajustar pontos cruciais das 

práticas de sala, mediante observação do CP, ou até mesmo de toda a equipe. Esse espaço é uma 

conquista, pois é nele quem podemos refletir sobre fatos e posturas docentes que necessitam da 

nossa intervenção enquanto equipe, e até mesmo, para a função formativa dessas reuniões, foco 

que não pode ser perdido devido ao pouco tempo, e outros fatores. 

 
J:Você faz observação em sala de aula, regularmente dando devolutiva aos professores quanto 

ao observado? Explique.  

D2: Devido a demanda muito corrida que a escola apresenta, poucos são os momentos de 

observação focada em sala de aula. Alguns momentos de entrada em sala, são devido às 

chamadas, ou aos alunos que precisam de um acompanhamento mais de perto. Porém, essa 
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prática de observação é fundamental para que seja feita a devolutiva aos docentes, de forma a 

caracterizar essa entrada como uma parceria, e não fiscalização. 

 

J: Como se dá a elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto Político Pedagógico? 

D2:  Com a participação de todos envolvidos na escola, diante das necessidades da clientela,  

abrangendo aos assuntos que precisam ser tratados na escola, conforme sua realidade. O 

desenvolvimento é dia a dia, com todos os projetos, ações e intenções realizadas na escola, 

visando sempre o progresso dos alunos. A avaliação é realizada constantemente, ajustando o 

que não está tão relevante e validando aquilo que precisa ter continuidade. 

 

J: As ações dos professores em relação a alunos com baixo rendimento são discutidas e 

acompanhadas? Faça um breve relato.  

D2: Essas ações são discutidas em momentos de discussões coletivas, e de horários de trabalho 

individual do professor. Sempre ao ser detectado o problema, procuramos verificar causas e 

possíveis fatores que façam parte desse quadro apresentado. Com tudo, fazemos uma busca 

pelas alternativas possíveis de mudança dessa situação, seja com encaminhamentos aos serviços 

de Orientação, Atendimentos Especializados, Recuperação Contínua, entre outros, sempre com 

o acompanhamento de perto dos pais. Esses alunos com baixo rendimento devem ser o foco 

principal das reflexões docentes, pois é para esses que a dedicação do professor deve ser maior, 

já que em nossa realidade a maioria dos alunos apresentam extremas dificuldades de 

aprendizagem. 

 
J: Quanto aos alunos com baixo rendimento, relate, pelo menos três situações, que corroboram 

para esse resultado.  

D2: Na minha opinião, especialmente na clientela da minha escola, existem fatores que 

contribuem com esse baixo rendimento. Primeiro: fatores biológicos de formação frágil dos 

alunos, devido ao fato da maioria ser proveniente de um bairro de área invadida, em que as 

condições ´básicas de sobrevivência são quase nulas. Fatores genéticos, pois, considerando que 

as famílias têm pouca abrangência cultural e social, as crianças são frutos desse habitat, mesmo 

estando na escola aproximadamente 5h por dia, é na família que encontram a base da formação 

do cidadão. Isto é, não têm muita oportunidade de ampliação de conhecimentos culturais e 

sociais. Seguido pela falta de acompanhamento da família e estímulo, pelos mesmos motivos já 

citados. E, também pela falta de sensibilidade de alguns docentes de percepção da necessidade 

de mudança de metodologia para com esses alunos. Considerando que cognitivamente para eles 

é mais complicado adquirir conhecimentos, o professor precisa perceber que a metodologia de 

ensino deve ser diferenciada. Entre outros fatores. 

 
J: Cite, pelo menos, três características de professores que apresentam uma atuação com bons 

resultados.  

D2: Primeiro e principal de tudo é considerar o trabalho como algo prazeroso para si mesmo. 

Assim, todas as ações feitas se tornarão prazerosas. Ao passo que se considera o trabalho 

somente “trabalho para remuneração”, qualquer desafio e conflito que ocorra, será o fim do 

mundo, ou motivo até de exoneração. Ser professor não é fácil, e cada dia está pior, porém 

quando existe, vocação, dedicação, compromisso, comprometimento com o aluno, amor pela 

profissão de ensinar, tudo se torna melhor. Educação tem que ser meio de vida e não de morte. 

A alegria de ensinar tem que se sobrepor aos desafios, que são muitos e não cessarão nunca. 

Pois cada realidade é uma realidade diferente. É preciso estudo, pesquisa, leitura e amor pelas 

crianças, pela escola, pela profissão, enfim. 

J: Agradeço muito pela atenção. 
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ENTREVISTA - DIRETOR 3 
 

J:  Olá, bom dia! Muito obrigada por me receber e aceitar participar da entrevista. 

D3: De nada. Espero poder responder e ajudar. 

 

J: Para você o que é educação de qualidade? 

D3: Educação de qualidade é aprender, criar, pensar e transformar 

 

J: Uma escola que apresenta bons resultados é aquela que... (complete com o que, em sua 

opinião é relevante) 

D3: É aquela que o aluno é crítico e participativo 

 
J: O que você destaca como fundamental na atuação docente? 

D3: A importância da formação continuada. 

 

J: Você tem em seu planejamento de trabalho a formação continuada para os docentes dos 

níveis de ensino da escola em que atua? 

D3: Sim. 

 

J: Qual a sua opinião sobre a formação continuada nas reuniões semanais? Quais possibilidades 

e desafios? 

D3: Muito importante a formação continuada nas reuniões semanais. É um grande momento que 

aproxima o professor do trabalho formativo, sendo uma poderosa estratégia de reflexão sobre a 

sua prática. 

 

J: Você faz observação em sala de aula, regularmente dando devolutiva aos professores quanto 

ao observado? 

D3: Geralmente, é a coordenadora pedagógica que faz essa observação em sala de aula dando a 

devolutiva para os professores. 

 
J: Como se dá a elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto Político Pedagógico? 

D3: O PPP define a identidade da UME e indica caminhos para ensinar com qualidade. Não é 

apenas para gestores e professores, mas também funcionários, alunos e famílias. O PPP é uma 

ferramenta de planejamento e avaliação em que todos os membros da escola devem sempre 

consultar. O PPP é um documento “vivo”. 

 
J: As ações dos professores em relação à alunos com baixo rendimento são discutidas e 

acompanhadas? 

D3: Sempre. O professor sempre investiga o que está acontecendo porque o aluno está com 

baixo rendimento. Em primeiro lugar chamando os responsáveis do aluno e tentando junto com 

a família melhorar o rendimento do aluno 

 

J: Quanto aos alunos com baixo rendimento pelo menos três situações que corroboram para esse 

resultado. 

D3: Dificuldade de aprendizagem, aluno desmotivado e muita indisciplina em sala de aula. 

 

J: Cite pelo menos três características de professores que apresentam uma atuação com bons 

resultados. 
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D3: O professor com formação continuada, professor que trabalha em equipe e professor com 

vínculo afetivo com o aluno. 

 

J: Muito obrigada pela participação. 

D3: Eu que agradeço. 
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ENTREVISTA - DIRETOR 4 
 

J: Bom dia! Sei que sua agenda é cheia, por isso agradeço muito tempo que dispensou para me 

atender. 

D4: Por nada. Espero não precisar interromper. 

 

J: Para você o que é Educação de qualidade? 

D4: É a que oferece e possibilita a seus alunos condições de futuras escolhas profissionais, onde 

os alunos, os professores e funcionários da UME tenham condições estruturais e pedagógicas 

para o desenvolvimento de todo processo ensino x aprendizado.  

 

J: Uma escola que apresenta bons resultados é aquela que... (complete com o que, em sua 

opinião é relevante) 

D4: Investe nos seus professores. 

 

J: O que você destaca como fundamental na atuação docente? 

D4: Vocação, perfil e interesse. 

 

J: Você tem em seu planejamento de trabalho a formação continuada para os docentes dos 

níveis de ensino da escola em que atua? 

D4: Sim, mas no município de Santos a SEDUC é responsável em oferecer a formação para 

professores e funcionários. 

 

J: Qual a sua opinião sobre a formação continuada nas reuniões semanais? Quais possibilidades 

e desafios? 

D4: O tempo é curto. Somos uma escola de período integral e utilizamos as reuniões semanais 

(RAP e RPS) para que os professores do período regular e os educadores do contra turno 

possam interagir e trocar relatos que ajudem os alunos que apresentam defasagem pedagógica e 

indisciplina. Lembrando sempre que a escola P.I tem como objetivo central contribuir para 

formação integral dos alunos. 

 

J: Você faz observação em sala de aula, regularmente dando devolutiva aos professores quanto 

ao observado? Explique 

D4: Sim, quando percebo que os alunos estão desestimulados e apresentam dificuldade em 

acompanhar o conteúdo curricular proposto, o que também é um elemento causador da 

indisciplina. 

 

J: Como se dá a elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto Político Pedagógico? 

D4: Em equipe com todos os grupos que fazem parte da UME. 

 

J: As ações dos professores em relação a alunos com baixo rendimento são discutidas e 

acompanhadas? Faça um breve relato 

D4: Sim. Discutimos em reuniões com os dois períodos. 

 

J: Quanto aos alunos com baixo rendimento, relate, pelo menos três situações, que corroboram 

para esse resultado. 

D4: 1 – Indisciplina; 2- Desinteresse por parte dos alunos e dos professores; 3 – Defasagem de 

aprendizado. Temos alunos no 6º ano que ainda não estão alfabetizados 
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J: Cite, pelo menos, três características de professores que apresentam uma atuação com bons 

resultados. 

D4:  -  Professores afetuosos que se preocupam com os alunos e demonstram esse sentimento; 

– Professores que oferecem aos alunos uma aula diferenciada que são do interesse do 

aluno, envolvendo seu universo e cotidiano. 

– Professores preocupados e interessados na aprendizagem do aluno. 

 

J: Agradeço muito sua atenção e participação. 
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APÊNDICE XII 

 

RESULTADOS DAS ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS COM OS 

DIRETORES 

 

Quadro 66 - Perfil dos entrevistados 

Sujeitos Sexo Idade Tempo na 

Prefeitura 

Municipal de 

Santos (PMS) 

Tempo no 

Cargo de 

Diretor 

Diretor 1 Feminino 52 anos 34 anos 01 ano 

Diretor 2 Feminino 38 anos 15 anos 03 meses 

Diretor 3 Feminino 53 anos 25 anos 02 anos 

Diretor 4 Feminino 43 anos 26 anos 03 anos 

 

Quadro 67 -  Trajetória Profissional dos Diretores 

Trajetória profissional na Prefeitura Municipal de Santos 

 

Diretor 1 Estou na PMS desde 1982 como professora de Ed. Infantil. No anos de 

2002 fui para equipe técnica como Coordenadora Pedagógica e durante 03 
anos fui chefe de Seção no Departamento de Planejamento. 

Diretor 2 Estou há 15 anos na educação de Santos. Comecei como professora 

substituta, ingressando no concurso, passei por várias escolas. Fui 

promovida a Professora Efetiva em 2004, fixei sede na escola em que 
trabalho até hoje. Em 2006 iniciei como Substituta de Especialista de 

Educação I, - Assistente de Direção, ficando por dois anos. Em 2008, fui 

nomeada Coordenadora, e permaneci na mesma escola. Ao final do ano 
fixei Sede nesta Unidade como CP. Em 2016 estou na função de 

Especialista de Educação II –Diretora da Escola. 

Diretor 3 Entrei na PMS no concurso de 1990 como professora de Ed. Infantil e 

fiquei em sala de aula até 2012. Em 2013 fui substituir Assistente de 
Direção, 2014 fui nomeada Orientadora Educacional e em 2015 comecei a 

substituir o cargo de Diretora de Escola. 

Diretor 4 Há 26 anos. Iniciei como professora PBII e após 15 anos fiz novamente 

concurso para especialista, atualmente tenho 02 registros. 

 

 

Quadro 68 - Conceito de Educação de Qualidade 

Para você, o que é educação de qualidade? 

Diretor 1 Pra mim é uma educação de qualidade é uma educação que você consegue 

atender todas as necessidades do aluno, que você consegue atingir, é, os 

objetivos que são propostos, os alunos correspondem também a esses 
objetivos também que eles conseguem estar correspondendo, então isso se 

torna uma educação de qualidade. Quando você tem essa torca e essa torca 

é produtiva, então  prá mim é uma educação de qualidade. 

Diretor 2 A qualidade se dá quando os alunos conseguem aprender de maneira que 
aquilo que é ensinado não fica de forma superficial, e que eles possam 

aplicar tais conhecimentos na vida real. É uma infinidade de fatores que 

influenciam na educação de qualidade, como o empenho docente, a busca 
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pela excelência no processo de ensino aprendizagem, mas o principal é que 

todos que estão envolvidos na educação se sintam reponsáveis pela 
qualidade. Enquanto isso não acontecer, a qualidade não é atingida. Desde 

cargos mais altos até a ponta que são os alunos. Deve haver seriedade, 

compromisso, dedicação e principalmente amor pelo que se faz.  

Diretor 3 Educação de qualidade é aprender, criar, pensar e transformar. 

Diretor 4 É a que oferece e possibilita a  seus alunos condições de futuras escolhas 

profissionais , onde os alunos, os professores e funcionários da UME 

tenham condições estruturais e pedagógicas para o desenvolvimento de todo 

processo ensino x aprendizado. 

 

 

Quadro 69 -  Uma Escola que apresenta bons resultados 

Uma escola que apresenta bons resultados é aquela que... (complete com o que, 

em sua opinião é relevante) 

Diretor 1 Eu acho que é uma escola em que todos são comprometidos, desde a 

diretora ate as pessoas da Base, da limpeza, todos têm um 
comprometimento que é pro bem do aluno tá? Eu acho que uma boa escola, 

todos trabalham bem todos estão satisfeitos, o professor é satisfeito como 

que faz, ele recebe o apoio da equipe e os alunos também são 

comprometidos também porque existe uma troca, como falei anteriormente, 
há comprometimento dos dois lados, eu acho eu é isso. 

Diretor 2 Bons resultados são aqueles que mostram os avanços dos alunos na 

aquisição de conhecimento significativo. Os índices externos são 
sinalizadores de pontos a serem ajustados, mas o que é relevante é o 

conhecimento que o aluno adquire na escola, e que leva pra vida de maneira 

não superficial, mas de fundo real. 

Diretor 3 É aquela que o aluno é crítico e participativo. 

Diretor 4 Investe nos seus professores. 

 

 

Quadro 70 - O que é fundamental na atuação docente 

O que você destaca como fundamental na atuação docente? 

Diretor 1 Acabei de falar é essa preocupação para que tudo dê certo, “olha esses 

alunos estão com essa dificuldade precisamos dar um jeito” Ver o que a 

gente pode fazer, pra onde a gente pode estar encaminhando esse aluno, né? 
E que ações a gente pode estar fazendo pra que ele melhore, então eu acho 

que isso é um professor comprometido que ele se envolve em todas as 

questões da escola.Na festas, nas ações que a gente faz aqui, na seção 
simultânea de leitura. Ele realmente se envolve, ele procura dar o melhor de 

si, então eu acho que isso é um professor que eu posso contar que é um 

professor comprometido né? 

Diretor 2 Compromisso, vínculo, amor, dedicação, comprometimento, técnica, 
estudo, formação permanente, sensibilidade, visão pedagógica, 

intencionalidade, reflexão sobre suas práticas, postura reflexiva e atitude. 

Diretor 3 A importância da formação continuada. 

Diretor 4 Vocação, perfil e interesse. 
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Quadro 71- Formação Continuada no Plano de Trabalho 

Você tem em seu planejamento de trabalho a formação continuada para os 

docentes dos níveis de ensino da escola em que atua? 

Diretor 1 Então, na verdade, essa parte eu deixo mais com a coordenadora porque ela 
que vai nas reuniões da SEDUC, lá ela recebe as formações e uma coisa que 

eu peço que ela esteja sempre multiplicando e sempre passando isso para os 

professores que é na verdade a função dessas capacitações que elas têm 
continuada na seduc, é pra isso né? Pra que elas estejam atualizando os 

professores, então é assim eu, eu peço para que haja sempre troca nas 

reuniões, que ela exponha pra eles tudo que ela está recebendo para que a 

escola também se atualize e siga o rítmo que é o necessário para uma boa 
escola. 

Diretor 2 Sim, tenho um projeto de formação, sempre realizado ao início de cada ano, 

de acordo com o grupo docente ao qual vai trabalhar dentro da minha 
unidade. Procuro selecionar os temas atuais, pertinentes aquele grupo, ou 

aquele nível de ensino, para contemplar as necessidades formativas dos 

docentes em questão. 

Diretor 3 Sim. 

Diretor 4 Sim, mas no município de Santos a SEDUC é responsável em oferecer a 

formação para professores e funcionários. 

 

 

 

Quadro 72 - Formação Continuada nas reuniões semanais 

Qual sua opinião sobre a formação continuada nas reuniões semanais? Quais as 

possibilidades e desafios? 

Diretor 1 É eu acho muito importante e acho interessante que aconteça, o tempo é 

curto para que haja uma discussão para que as pessoas possam haver uma 
troca mais efetiva eu acho que o tempo é curto, mas acho que é muito 

importante até para estarem se atualizando porque às vezes quem saí é o 

coordenador mesmo, né? E não dá pra eles, eles têm algumas reuniões 
específicas para osprofessores, mas é um professor só que vai, a gente 

também pede que socialize pro o outro. Esse ano agente mudou os 

professores que foram, o ano passado a gente mudou para outro que não foi 
para que aquele também participe das atualizações e eles vão sempre. Eu 

sempre dou um jeito deles irem. 

Diretor 2 O espaço das reuniões semanais é primordial para formação dos 

professores. É nela que acontecem os momentos de discussões coletivas em 
que podemos ajustar pontos cruciais das práticas de sala, mediante 

observação do CP, ou até mesmo de toda a equipe. Esse espaço é uma 

conquista, pois é nele quem podemos refletir sobre fatos e posturas docentes 
que necessitam da nossa intervenção enquanto equipe, e até mesmo, para a 

função formativa dessas reuniões, foco que não pode ser perdido devido ao 

pouco tempo, e outros fatores. 

Diretor 3 Muito importante a formação continuada nas reuniões semanais. É um 
gande momento que aproxima o professor do trabalho formativo, sendo 

uma poderosa estratégia de reflexão sobre a sua prática. 

Diretor 4 O tempo é curto. Somos uma escola de período integral e utilizamos as 

reuniões semanais (RAP e RPS) para que os professores do período regular 
e os educadores do contra turno possam interagir e trocar relatos que 

ajudem os alunos que apresentam defasagem pedagógica e  indisciplina. 

Lembrando sempre que a escola P.I tem como objetivo central contribuir 
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para formação integral dos alunos. 

 

 

Quadro 73-  Observação de Aula e devolutiva aos docentes 

Você faz observação em sala de aula, regularmente dando devolutiva aos 

professores quanto ao observado? 

Diretor 1 Faço algumas observações sim, quando eu noto, sei que eles não gostam 

muito porque a gente, às vezes intervém, mas eu faço assim, eu observo 
depois se foi melhorm se melhorou, e dou uma devolutiva, dou pra ele sim, 

depois até se a coisa fluiu, melhorou, eu parabenizo, mas eu normamlmente 

eu faço obervações se eu percebo que a coisa não está a contento da gente 
aqui. 

Diretor 2 Devido a demanda muito corrida que a escola apresenta, pouco são os 

momentos de observação focada em sala de aula. Alguns momentos de 

entrada em sala, são devidos as chamadas, ou aos alunos que precisam de 
um acompanhamento mais de perto. Porém essa prática de observação é 

fundamental para que seja feita a devolutiva aos docentes, de forma a 

caracterizar essa entrada como uma parceria, e não fiscalização. 

Diretor 3 Geralmente, é a coordenadora pedagógica que faz essa observação em sala 
de aula dando a devolutiva para os professores. 

Diretor 4 Sim , quando percebo que os alunos estão desestimulados e apresentam 

dificuldade em acompanhar o conteúdo curricular  proposto, o que também 
é um elemento causador da indisciplina. 

 

 

Quadro 74 -  Elaboração do Projeto Político Pedagógico 

Como se dá a elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico? 
Diretor 1 É então, estamos no início desta fase, então, à princípio, nós estamos 

recolhendo os projetos que eles pretendem estar desenvolvendo em 2016, 

depois eu já falei pra minha coordenadora que eu quero dar uma olhada, que 

eu quero dar uma lida pra ver se é um projeto que é viável, que é um projeto 
que vai ser uma coisa que vai se encaixar no que a gente espera e eu gosto 

de comprometimento também nos projetos, ele vai ser realizado, enfim, a 

qualidade do projeto, vamos dizer assim, então ela está recolhendo os 
projetos, eles estão discutindo na RAP depois eu já pedi pra dar uma olhada 

e assim sim eu vou fazer um avaliação como coordenadora que eu já fui por 

12 anos, eu faço uma avaliação pra ver, se realmente, é um projeto que vale 

a pena para o nosso plano se ele vai atingir os objetivos que estão propostos  
ali, né? Para uma escola de qualidade, então assim é, eu normalmente, eu 

faço assim, no ano passado eu não dei conta de fazer assim por conta de eu 

chegar e o projeto já estar em andamento, na verdade é a primeira vez que 
vou estar iniciando o ano como diretora então a minha ideia é essa. A 

princípio é isso que vai acontecer, tá? 

Diretor 2 Com a participação de todos envolvidos na escola, diante das necessidades 

da clientela, e ambrangendo aos assuntos que precisam ser tratados na 
escola, conforme sua realidade. O desenvolvimento é dia a dia, com todos 

os projetos, ações e intenções realizadas na escola, visando sempre o 

progresso dos alunos. A avaliação é realizada constantemente, ajustando o 
que não está tão relevante, e validando aquilo que precisa ter continuidade. 

Diretor 3 O PPP define a identidade da UME e indica caminhos para ensinar com 
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qualidade. Não é apenas pra gestores e professores, mas também 

funcionários, alunos e famílias. O PPP é uma ferramenta de planejamento e 
avaliação em que todos os membros da escola devem sempre consultar. O 

PPP é um documento “vivo”. 

Diretor 4 Em equipe com todos os grupos que fazem parte da UME. 

 

 

Quadro 75-  Ações em relação à alunos com baixo rendimento 

As ações dos professores em relação à alunos com baixo rendimento são 

discutidas e acompanhadas? 

Diretor 1 São, discutidas e acompanhadas sim. Isso que eu acho interessante que eu já 

falei pra você. Se relamente se preocupam com este aluno, eu aainda pedi 

pra elas que este ano elas me dessem o nome desses alunos com baixo 

rendimento logo no início do ano, pra que a gente já fizesse os 
encaminhamento desde o início do ano. Nós perdemos o PEA este ano. 

Então, nós ficamos com um né? Uma aula amenos, como é que vou dizer, 

uma jauda pedagógica a menos nesse ano, né? Então nós só teremos o Mais 
Educação e temos o AEE que dá uma ajuda nos alunos com laudo. Então é 

assim, a preocupação é maior por ter menos opções dessa ajuda a eles, mas 

eu acredito que a gente consiga fazer um bom trabalho, mas desde que seja 
apontado desde o inícío do ano, já estão feitos os encaminhamentos eles já 

estão dividindo as turmas, então já começou o trabalho, já´começou o 

trabalho do atendimento do Mais Educação manhá e tarde. Então, eu acho, 

eu acredito que a gente consiga estar atendendo esses alunos com baixo 
rendimento de alguma forma mais efetiva pra que a gente já corra atrás do 

prejuízo logo no começo do ano pra que não chegue no final do ano e aí, já 

vai ser tarde demais, né?  

Diretor 2 Essas ações são discutidas em momentos de discussões coletivas, e de 
horários de trabalho individual do professor. Sempre ao ser detectado o 

problema, procuramos verificar causas e possíveis fatores que façam parte 

desse quadro apresentado. Com tudo, fazemos uma busca pelas alternativas 
possíveis de mudança dessa situação, seja com encaminhamentos aos 

serviços de Orientação, Atendimentos Especializados, Recuperação 

Contínua, entre outros, sempre com o acompanhamento de perto dos pais. 
Esses alunos com baixo rendimento devem ser o foco principal das 

reflexões docentes, pois é para esses que a dedicação do professor deve ser 

maior, já que em nossa realidade a maioria dos alunos apresentam extremas 

dificuldades de aprendizagem. 

Diretor 3 Sempre. O professor sempre investiga o que está acontecendo porque o 

aluno está com baixo rendimento. Em primeiro lugar chamando os 

responsáveis do aluno e tentando junto com a família melhorar o 
rendimento do aluno. 

Diretor 4 Sim. Discutimos em reuniões com os dois períodos 
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Quadro 76 - Situações que corroboram pra o baixo rendimento dos alunos 

Quanto aos alunos com baixo rendimento, cite pelo menos três situações que 

corroboram para esse resultado. 

Diretor 1 Acho que é... a falta de assistência da família. Eu acho que eles não 
participam muito eu noto isso. Não há uma efetiva participação efetiva da 

fanília até quando a  gente chama e pede que els compareçam pra gente 

estar trocando, eu percebo que muitas vezes eles não vêm. E, eu acho que é 
um dos fatores mais importantes, é a falta de colaboração da família. Às 

vezes a falta de comprometimento de algum professor tamb´me, às vezes eu 

acredito que  coisa poderia se dar melhor se o professor se envolvesse mais. 

Se ele tivesse mais preocupação com esse aluno, eu sei que a escola não é 
perfeita, eu tenho ótimos professores, mas eu tenho alguns professores que 

deixam a desejar e gente tem que fazer um trabalho mais específico com 

eles, às vezes eu acho que o baixo rendimento é até falta de estímulo de 
alguns professores, principalmente de sexto ao nono ano.  

Diretor 2 Na minha opinião, especialmente na clientela da minha escola, existem 

fatores que contribuem com esse baixo rendimento. Primeiro fatores 

biológicos de formação frágil dos alunos, devido ao fato da maioria ser 
proveniente de um bairro de área invadida, em que as condições ´básicas de 

sobreviência são quase nulas. Fatores genéticos, pois, considerando que as 

famílias tem pouca abrangência cultural e social, as crianças são fruto desse 
habitat, mesmo estando na escola aproximadamente 5h por dia, é na família 

que encontram a base da formação do cidadão. Isto é, não tem muita 

oportunidade de ampliação de conhecimentos culturais e sociais. Seguido 
pela falta de acompanhamento da família e estímulo, pelos mesmos motivos 

já citados. E, também pela falta de sensibilidade de alguns docentes de 

percepção da necessidade de mudança de metodologia para com esses 

alunos. Considerando que cognitivamente para eles é mais complicado 
adquirir conhecimentos, o professor precisa perceber que a metodologia de 

ensino deve ser diferenciada. Entre outros fatores. 

Diretor 3 Dificuldade de aprendizagem, aluno desmotivado e muita indisciplina em 
sala de aula. 

Diretor 4 1- Indisciplina; 

2-Desinteresse por parte dos alunos e dos professores; 

3 -Defasagem de aprendizado. Temos alunos no 6º ano que ainda não estão 
alfabetizados. 

 

 

Quadro 77 - Características do bom professor 

Cite, pelo menos, três características de professores que apresentam uma 

atuação com bons resultados. 

Diretor 1 Eu acho que é o professor que se envolve na sua sala de aula, ele se 

preocupa com o dia a dia do aluno, ele se preocupa com tudo com relação 
aos alunos dele, isso eu acho muito bacana, eu acho que é um dos fatores 

principais. O professor que se preocupa com tudo do aluno, tanto na parte 

de casa como na parte da escola, eu acho que isso é importante, o professor 
que é assíduo que vem todos os dias, ele é, eu acho que é muito importante 

isso, e ,é, o professor que participa das atividades da escola sempre 

sugerindo com sugestões, com intervenções, com ideias, eu acho que é a 
característica principal do professor, não importa quanto tempo ele tem de 

sala de aula, importa a qualidade do trabalho dele. 

Diretor 2 Primeiro e principal de tudo é considerar o trabalho como algo prazeroso 

para si mesmo. Assim , todas as ações feitas se tornarão prazerosas. Ao 
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passo que se considera o trabalho somente “trabalho para remuneração”, 

qualquer desafio e conflito que ocorra, será o fim do mundo, ou motivo até 
de exoneração. Ser professor não é fácil, e cada dia está pior, porém quando 

existe, vocação, dedicação, compromisso, comprometimento com o aluno, 

amor pela profissão de ensinar, tudo se torna melhor. Educação tem que ser 

meio de vida e não de morte. A alegria de ensinar tem que se sobrepor aos 
desafios, que são muitos e não cessarão nunca. Pois cada realidade é uma 

realidade diferente. É preciso estudo, pesquisa, leitura, e amor, pelas 

crianças, pela escola, pela profissão, enfim. 

Diretor 3 O professor com formação continuada, professor que trabalha em equipe e 

professor com vínculo afetivo com o aluno. 

Diretor 4 1-Professores afetuosos que se preocupam com os alunos e demonstram 

esse sentimento; 
2-Professores que oferecem aos alunos uma aula diferenciada que são do 

interesse do aluno, envolvendo seu universo e cotidiano. 

3-Professores preocupados e interessados na aprendizagem do aluno. 
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APÊNDICE XIII 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA DE APROFUNDAMENTO COM OS DOCENTES 

 

Quadro 78 -  Roteiro da Entrevista de Aprofundamento (docentes) 

Perfil socioeducacional Idade 

Área de formação 
Tempo na educação 

Quanto tempo está na escola que atua 

Formação Opção pela docência 

Trajetória de formação  
Trajetória de formação continuação dos 

estudos 

Onde aprendeu dar aulas 
Matérias pedagógicas no curso de formação 

Contribuições do curso de formação inicial 

para a atuação docente 
Experiências positivas no contexto de 

formação 

Formação continuada nas reuniões 

pedagógicas 
Professor que influenciou 

Troca de experiências com os pares 

Contribuições dos cursos de formação no 
enfrentamento das dificuldades 

Atuação Profissional Sequencialidade da educação básica 

Possibilidades e limites na escola em que 

você trabalha 
Desenvolvimento do trabalho em busca da 

educação de qualidade 

Atuação do professor e sucesso da 
aprendizagem 

Atuação do professor e especificidade da 

faixa etária 

Professor e estreitamento com as famílias dos 
alunos 

Pontos positivos de ser professor 

Dificuldades da docência 
Perfil adequado para o professor? 

Escolheria outra profissão? 
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APÊNDICE XIV 

 

 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS DE APROFUNDAMENTO 

COM PROFESSORES 

 

ENTREVISTA COM A PROFESSORA 1 

 

Nome:  

Idade: 49 anos 

 

J: Tudo bem? 

P1: Tudo. 

J: Obrigada por você ter aceitado participar da entrevista. 

P2: Eu que agradeço a oportunidade. 

J: Gostaria que você respondesse com a maior clareza dem relação à realidade do seu cotidiano 

que você puder. 

 
J :Qual á área de formação? Onde cursou? Em que ano concluiu? 

P1: Matemática, Universidade Santa cecília. 1989 

 

J: Há quanto tempo você atua na educação? 

P1: Há 31 anos, sendo 04 como inspetora de alunos e 27 como docente. 

 
J:Há quanto tempo você atua na escola que você está atualmente? 

P1: 13 anos. 

 

J: Por que optou pela docência? 

P1: Pela facilidade de ensinar os colegas e descobrir que poderia ganhar dinheiro lecionado 
comecei aos quatorze anos. E aí foi.  

 

J:  Aos 14 anos você dava aula informalmente. 

P1: É particular em casa, aí depois escolher a profissão foi... estava claro já pra isso. 

 

J: Fale como foi a trajetória de sua formação? 

P1: Estudei ensino fundamental na rede estadual,  ensino médio técnico em química na rede 

municipal, comecei a faculdade  bacharelado em matemática, quando descobri que não estaria 

habilitada para dar aula, aí mudei para licenciatura. E mais tarde eu fiz outros cursos, mas na 

graduação foi até aí. 

 

J: Na graduação no curso de matemática, isso foi em que ano? 

P1: Me formei em 1989. 

J: Continuou os estudos, se positivo quais os cursos que realizou? 
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P 1: Sim. Mais tarde eu fiz Pedagogia com ênfase em administração escolar, fiz vários cursos 

como Teia do Saber que era do Estado, Gestar que era do MEC e outros de atualização e prática 

pedagógica do SESI. 

 
J: Você considera no desempenho de seu trabalho a sequencialidade da Educação Básica? 

Percebe o Ensino Fundamental II como sequência da educação infantil, primeiros anos do 

fundamental e ao término do fundamental II o ensino médio? 

P1: Sim. Sei que pré-equisitos não adquiridos no fundamental I, precisam ser trabalhados no 

fundamental II pra prosseguimento dos estudos, quanto ao preparo para o ensino médio, tem 

sido difícil preparar alunos menos dependentes de mim. Tento buscar fazê-los pesquisar, buscar 

o próprio conhecimento. Mas só consigo com uma minoria, difícil fazer isso. Dele... Porque lá 

no ensino médio eles vão estar mais autônomos, os professores não vão, é, não são tão mamães 

como no fundamental II e eu vejo que isso é uma dificuldade. 

 

J: Onde você aprendeu a dar aulas? 

P1: Além de em casa, né? Com alunos particulares, no meu estágio numa escola municipal. É, 

ao invés da professora ficar comigo na sala de aula, ela saia e me deixava sozinha. Fora isso fui 

inspetora de alunos durante 04 anos e na falta de professor, eu ficava cuidando da classe e 

aproveitava para ajudar os alunos nas dificuldades deles em matemáica, então, quando eu fui, 

realmente, dar aula, formalmente, eu já estava treinada, embora fosse tentativa e erro. 

 

J: Quanto ao curso de formação para o professor dos anos finais do ensino fundamental, cite 

quais as contribuições para atuação como docente. 

P1: É só a parte especialista mesmo, nas matérias de Matemática, de Ciências, Física e biológias 

eu vejo que contribuiu bastante. Na parte pedagógica deixou muito a desejar. Fui aperfeiçoar 

depois com os cursos pós faculdade, então assim, essa Teia do Saber, o Gestar que o MEC 

proporcionou foram muito bons, muito úteis. 

 

J: Como você considera as matérias pedagógicas na graduação? 

P1: Como eu disse na formação de graduação em especialista foi satisfatória, porém nas 

pedagógicas foram muito insatisfatórias, eram aos sábados, as aulas de Psicologia, de práticas 

pedagógicas eram todas no sábado. Eu era muito jovem, sexta-feira saía a noite, sábado eu não 

conseguia ficar todo o dia, era das 07h às 15h, eu não conseguia ficar, então, lógico, que parte 

da responsabilidade foi minha da má formação, mas foi uma má formação. 

 

J: Quais foram as suas experiências positivas no contexto da formação? 

P1:Tive bons professores especialistas em cálculo, álgebra que me prepararam muito para os 

concursos que fiz pra entrar na docência, concursos do Estado, SESI, prefeitura. É, realmente, 

eles tiveram uma contribuição grande para isso. 

 

J: Quais a possibilidades e limites de atuação na escola em você trabalha? 

P1: Estou há 11 anos e já passamos por 08 equipes gestoras, isso dificulta muito a proposta 

pedagógica. Por outro lado, os professores gostam da escola e trocam experiências. 

 
J: Quanto ao Projeto Político Pedagógico, como ele é elaborado, como é a participação dos 

professores. Fale a respeito da concepção epistemológica do PPP da sua escola. 

P1: Bom, o PPP é elaborado, geralmente, pelos gestores por alguns professores voluntários, não 

sou um deles. É, e não tem continuidade pelo fato de mudança constante de gestores, quando 

muda, vamos começar outro projeto, vamos fazer outro. Então ele tem mais ficado arquivado do 

que praticado. 
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J: Quanto a formação continuada, fale a respeito (nas reuniões pedagógicas, etc). 
P1: É, atualmente, temos como diretor um coordenador pedagógico desviado de função que 

busca provocar em nós, o desejo de inovar, o respeito ao tempo de aprendizagem de cada aluno 

e da formação global. Ele tem usado muitos filmes, é, até mesmo, é... como é que vou dizer? 
Igual a gente tem é, aulas é... fora da escola com os alunos, ele também faz com que nos HTPs a 

gente saia da escola, vá visitar a comunidade e isso tem sido legal, tem sido, é, diferente pra 

gente, então tem sido uma proposta bastante provocativa pra gente. 

 
J: É possível desenvolver seu trabalho buscando a Educação de qualidade?  Explique 

P1: Dizem que não há fórmula pronta para educação. Fico pensando: “será que ninguém está 

fazendo certo para que a gente possa imitar? ”Eu acredito que sim, que dá pra ter uma educação 

de qualidade, mas não com essa política de promoção automática. Não acho que retenção seja 

solução, mas para se promover um aluno com defasagem de conteúdo, precisa possibilitar as 

paralelas também de qualidade, precisa de outros recursos que a gente não tem. Lógico que nós 

professores, eu, também temos nossa parte de responsabilidade no fracasso, assim como família, 

Estado, é, eu vejo muita dificuldade para que isso aconteça, mas alguém deve estar fazendo isso 

certo. Eu queria saber quem é, para gente imitar. 

 

 

J: Na atuação do professor como pode contribuir para o sucesso da aprendizagem e motivação 

do aluno? 

P1: Penso que o vínculo afetivo professor/aluno facilita muito a aprendizagem. É óbvio que 

professor não tem a obrigação de ser simpático, ele está ali para ajudar o aluno aprender, passar 

um pouco do que ele sabe sim. É, mas o vínculo afetivo facilita muito essa comunicação, eu 

penso que é por aí o caminho. 

 

J: Você exerce a docência considerando as especificidades da faixa etária? Fale sobre o trabalho 

com os alunos adolescentes. 

P1:Trabalho com adolescentes há muito tempo, tenho afinidade com esta faixa etária, a 

comunicação flui mais facilmente, quando, porém, pego os anos iniciais do fundamental II 

tenho muita dificuldade na comunicação com eles no trato, é, e a minha escola respeita isso e 

me oferece sempre os anos finais do fundamental II. Seria muito bom se os gestores pensassem 

nisso porque a gente tem perfil para determinada faixa etária e isso facilita tanto o trabalho do 

professor quanto a aprendizagem do aluno. 

 
J: Esse problemas nos anos iniciais do fundamental II, você atribui à alguma questão? É comum 

problema no sexto ano, especificamente, quando o aluno começa o fundamental II, as 

mudanças, essas questões estão associadas a isso? 

P1: Tem. Eu vejo, por exemplo, assim além desse aluno estar mais dependente do professor, é 

muito novo para ele, a mudança de aulas, vários professores dando diversas disciplinas isso é 

difícil, mas aí eu vejo neste caso, particular meu, eu vejo a minha falha na formação pedagógica 

porque precisa que haja uma metodologia muito definida para eles. Eu me lembro uma vez, que 

acabou o giz branco e eu peguei o giz vermelho pra continuar, é, a explicação na lousa, eles 

estavam copiando e eu ouvi barulho de canetas na mesa, todos eles pegaram caneta vermelha 

para copiar. Nesse dia eu percebi que eu precisava melhorar a apresentação da minha matéria, 

até no visual da lousa, eu precisava ter mais cuidado com a minha letra e eu vejo que isso é 

difícil para mim. Já com os adolescentes das séries finais, eles já sabem que não é para mudar a 

caneta, já estão mais independentes. 
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J: Você sabe se a escola tem alguma ação, algum projeto que ajude, que colabore nesse processo 

de transição dos alunos do fundamental I para o II? 

P1: Ainda não. Ainda não. 

 
J: Você tem em seus objetivos de trabalho o estreitamento com as famílias dos alunos? Fale a 

respeito 

P1: Não. Eu desisti de chamar família para parceria, hoje em dia eu faço reunião de pais 

informativa mesmo, pra dar nota, tirar dúvida dos pais, mas eu já desisti dessa parceria. 

 

J: Houve alguma situação que provocou você desistir? 

P1: É com o passar do... eu sempre dei aula em escola de periferia né? E com o passar do tempo 

a gente vê que só tem a gente e os alunos mesmos porque a família, é, em sua maioria, tem as 

exceções de família mais parceiras, as exceções, mas a grande maioria... a escola é depósito de 

aluno mesmo, enquanto, é, os pais vão trabalhar, é, vão fazer as atividades deles, os filhos ficam 

seguros com a gente. Eu brinco que é, somos babás de nível universitário, é, eu sei que está 

muito em moda, eu sei que tem a parte de verdade que somos educadore. É, eu gosto de ser 

professora de matemática. Toda vez que eu paro para ensinar valores, ei sei que tenho que fazer 

isso, se não, não consigo dar aula. Mas toda vez que paro para ensinar valores para os meus 

alunos, eu deixo de dar aula de matemática. Se a família tivesse nessa parceria, a educação 

global dele seria melhor. A família ensinaria os valores e eu ensinaria matemática. Eu penso 

assim, falo isso nas reuniões, e, nada muda. 

 

J: Você disse que sempre deu aula nas periferias, nas escolas nessas regiões assim, você acha 

que em outras regiões que não sejam na periferia, você acha que a participação da família pode 

ser melhor? Está associado ser periferia ou a família que tem condição social, financeira, 

econômica melhor, é mais participativa? 

P1: É um pouco melhor, até se a escola for particular. Quando há um investimento financeiro 

dos pais, há uma cobrança maior dos filhos, com os filhos. E apoiõ também, né? Porque se o 

aluno tem que render aquilo que os pais esperam, você consegue uma parceria maior, aí também 

acontecem as exceções daqueles que não ligam, mas aí eles são exceções. É, eles também veem 

os pais lendo, estudando, sabendo que é competitivo sim, que eles precisam estudar para ter 

uma vaga melhor num emprego, numa crise como tem acontecido. Então é diferente. É 

diferente. É, os ídolos dos meus alunos são os jogadores de futebol que não precisaram estudar. 

E... fora o traficante que ganha dinheiro fácil, aí eu falo pra eles que não tem traficante 

aposentado, que morre antes do 40. E que eles precisam estudar para viver mais, mas eu vejo 

que é mais difícil sim. 

 

 

J: Você teve algum professor que o influenciou?  Fale a respeito. 

P1: Sim. Tive uma professora de Português que me lembro até hoje, era cheirosa, com um 

avental branquinho, muito bem passado. Ela nunca gritava e ela transformava o meu sarcasmo 

pela matéria dela que era Língua Portuguesa e eu gostava só das exatas, mas ela transformava 

isso em amor pela leitura. Eu me lembro que uma vez, eu estava conversando na aula dela e ela 

tava lendo a poesia, é... eu não sei se era Juca Pirama, uma poesia indígena. Ela parou a leitura e 

falou: “_Samara, leia”. E eu fui ler com muito sarcasmo, eu lembro que fui ler assim de 

qualquer jeito e conforme eu fui lendo ela começou bater na mesa com rítmo e quando eu vi, eu 

tava lendo a poesia no ritmo do tambor indígena, eu nunca vou esquecer isso! E, ela é viva e 

mora na mesma cidade que eu, e eu encontro com ela e falo: “ainda não consigo ser como você. 

(risos) É maravilhosa! 
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J: Como você considera o relacionamento com os demais professores? Há troca de experiências 

com que frequência? 

P1: Eu considero muito bom meu relacionamento com os outros os colegas de trabalho e a 

nossa troca é diária e informal. Acontece nos HTIs que é hora de atividade individual, mas calha 

de ter mais de um professor cumprindo esse horário, fazendo atividades e a gente troca, hora de 

intervalo. Professor é um bicho meio esquisito mesmo, a gente sai para tomar chá e daqui a 

pouco o assunto é escola. Então acontece sempre isso. 

 

J: Destaque, pelo menos, dois pontos positivos de ser professor. 

P1: Sentir-se útil, de verdade na vida de alguém e sentir-se amada. Eu gosto desse negócio dos 

alunos falarem que gostam de mim. Engraçado isso. Carência! (risos) 

 
J: Quais as maiores dificuldades da docência? 

P1: Ansiedade pra que os alunos aprendam naquele momento. É salário baixo. A gente fala de 

reconhecimento, mas até em infraestrutura também. Essas são as maiores dificuldades, às vezes 

tem um dia que você não tem. Mudaram a lousa de quadro de giz pra quadro branco e você não 

ter caneta para escrever na lousa e aí você tem que ir na sala do lado pra pedir caneta para o 

colega paara no dia seguinte você comprar a caneta para escrever na lousa. É absurdo isso. 

 
J: Como os cursos de formação podem colaborar para o preparo do professor no enfrentamento 

dessas dificuldades citadas? 

P1: Então, eu ainda fico pensando aquilo que eu falei, é, essa fórmula de uma escola que esteja 

dando certo. Uma escola pública que esteja dando certo de verdade. A gente vê na televisão às 

vezes algum projeto, mas a gente não vê uma escola, olha aqui, os alunos estudam, os alunos 

fazem o fundamental I e fazem o fundamental II e saem prontos para, além de prosseguir nos 

estudos, mas com qualidade de entrar numa escola técnica em que há concurso. Entrar num 

SENAI que há concurso, é, eu vejo eu não estou falando só de conteúdo não, mas eu estou 

vendo, assim uma coisa... Dá certo nos outros países. Por que que a gente não copia? Por que 

não trazem essas experiências para gente? Não é? Eu sei que precisaria uma mudança assim em 

tudo, o governo. Então, eu estou perto de aposentar, quando chega um professor novo na escola, 

formado novo eu digo. É, eu vejo ele trabalhando e aquilo me incomoda no sentido de que eu 

penso, “caramba eu já fui assim”. Aí minha primeira vontade é de desmotivar ele, falar assim: 

“Ihhh, isso vai parar”. Aí eu me sinto culpada, ainda posso fazer que nem ele, ter esse gás. É 

muito legal chegar professor recém-formado na ecola porque ele incomoda e faz a gente sonhar 

um pocuo de novo, mas é sonho. Isso me frustra.  

 

J: Você concorda que há um perfil adequado para o professor? Que perfil seria? Você se 

enquadra? Percebe que há necessidade de ajustes em sua atuação? Quais? 

P1: Sim, há perfil. Tem gente que a gente fala: “meu, como é que ele é professor ?” Tem que 

gostar de estudar, tem que ser alguém paciente, tem que ser alguém resiliente, é, tem que ser 

conselheiro, tem que ser conhecedor da sua disciplina, é, e tem que ser sensível. Tenho muito 

que melhorar, é, dessa coisa mesmo de voltar a achar que dá certo. Eu estou muito conformada e 

isso é ruim porque se eu tenho um feedback da classe de que ela quer mais eu dou mais. Se ela 

está desmotivada eu acabo entrando no ritmo dela de ir para o básico e isso é ruim, muito ruim. 

 

J: Você escolheria outra profissão? 

P1: (risos) Não, Só sei fazer isso. Não. Já pensei nisso. Quando eu ouço os professores falano 

assim “ah, aproveita” com os recém chegados, “é aproveita que você é jovem e muda de 

profissão” E eu fico pensando o que eu seria. Eu nunca fui outra coisa, é eu não gosto de fazer 

outra coisa. Eu poderia ser professor de outra disciplina, mas eu seria professor. 
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J: Você gosta de ser professora? 

P1: Eu gosto. Mas às vezes penso, se é porque eu só sei fazer isso, é, mas eu só sei fazer isso 

porque eu só quis aprender fazer isso. Então eu gosto. 

 

J: Você gostaria de falar mais alguma coisa? Sobre a escola, sobre a educação. 

P1: Ah, eu, eu queria aprender essa ... eu queria aprender dar essa educação de qualidade, 

reaprender. É, a gente fica naquele discurso que antigamente, quando eu comecei a dar aula é, 

cara, meus alunos saiam e depois eu ouvia falar assim: “um foi trabalhar na bolsa de valores”, 

não é? “O outro foi trabalhar numa firma bacana” e eu não tenho tido mais esses feedbacks. E 

isso me entristece, me entristece. Eu já trabalho com professoras que foram minhas alunas, é, e 

era legal, e eu não tenho conseguido mais isso e era legal, eu muitas vezes tenho me sentido 

mesmo uma babá de nível universitário e eu queria que fosse diferente. Eu queria reaprender 

isso. Vou aposentar. Estou perto, mas nos últimos dois anos, quando eu pensei nisso de 

aposentar e no ano retrasado foi um ano muito difícil para mim, que eu tirei licenças, aquelas 

síndromes mesmo de quem está aposentando, tirei muita licença. E aí o ano passado e esse ano 

eu decidi o seguinte, para eu dar aula de qualidade eu tenho que trabalhar menos e aí eu estou 

dando aula apenas um perído e a minha aula melhorou. Mas quantos conseguem fazer isso, 

conseguem, no sentido de não precisar desesperadamente daquele dinheiro, para poder fazer 

isso. Então seria muito bom se a gente pudesse trabalhar menos com aluno e mais para o aluno. 

De estudar, de capacitar, de planejar, de planejar porque depois de muitos anos a gente pensa, 

“po, já está tudo aqui na cabeça, eu vou fazer” e se a gente planejar, tudo bem, no papel, às 

vezes fica maravilhoso. Quando a gente chega lá tem “n” problemas que dá na aula, desde o CD 

que é original, mas que o leitor de CD não está lendo, mas quando a gente planeja legal, a aula 

sai melhor mesmo, e eu tenho planejado menos. Eu voltei a planejar porque foi para isso que eu 

larguei o segundo período mas é frustrante quando não tem o feedback e aí eu preciso retomar 

isso. 

 

J: Eu agradeço muito você ter conversado comigo, respondido as questões. Muito obrigada 

mesmo. 

P1: De nada. Eu vou pensar se eu agradeço (risos) a provocação de ver o quanto eu precsiso 

melhorar porque eu ainda preciso melhorar muito, mas obrigada pela oportunidade! 

 

J: Obrigada você! 
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ENTREVISTA COM A PROFESSORA 2 

 

Nome:  

Idade: 40 anos 

 

Joelma (J): Boa tarde, tudo bem? 

P2: Boa tarde, tudo bem. 

J: Gostaria de te agradecer  
 

J: Qual a área de formação? Onde cursou? Em que ano concluiu? 

P2 - Sou formada em Ciências Biológicas, cursei, na Universidade Santa Cecília, há 16   anos. 
J: Há quanto tempo você atua na educação? 

P2- 23 anos. 

 

J: Há quanto tempo você atua na escola que você está atualmente? 
P2- 4 anos lá. 

 

J: Por que optou pela docência? 
P2- Eu acho que é porque eu sou da escola mesmo, né? Eu nunca saí da escola. Eu nunca tive 

um outro trabalho. Então, eu saí, tive toda a minha formação, né? Fiz magistério, um magistério 

mais especial por conta, do período integral (tosse), dali era para fazer estágio na escola, né? E 
não, não puxei para uma outra situação, mesmo porque escola é muito dinâmica, tem a criança, 

o desenvolvimento é muito importante. Eu acho fascinante, eles aprenderem. Ah, eles 

aprenderem. É muito legal, né? Então, eu sou da escola, não tive, não tive oportunidade não. Eu 

não fui para outro caminho. Então, eu gosto do ambiente, não é? Escrevia lição na lousa paras 
minhas professoras, adorava ver elas fazendo chamada. Hoje em dia, não é tão legal assim, não 

é?  (rimos). Porque é muito, muito, muito, mas isso me conquistou, e não... vai ser a escola. Foi 

esse mais ou menos o caminho. 
 

J: Fale como foi a trajetória de sua formação? 

P2- Eu fiz é... eu tenho que falar que eu tive probleminha de entrar na pré-escola. Eu era uma 
criança muito grudada na minha mãe e não era no mesmo bairro. A gente tinha que tomar 

ônibus, era um pouquinho diferente. E eu não fiquei na escola, na pré-escola. Lá, naquele ano, 

porque eu tinha uma sensação que ela não ia me buscar. Então, essa minha primeira pré-escola 

foi assim difícil. Minha adaptação também foi muito difícil, mas quando eu entrei na.....eu 
consegui ficar, participei de todas as atividades. Minha almazinha se acalmou, não, eu não saí 

mais. Eu fiz todo o ensino fundamental numa escola perto da casa dos meus pais, lá em 

Itanhaém e, na sequência, eu fiz o CEFAN, que naquele momento, era no bairro, no mesmo 
bairro na frente da escola que eu tinha estudado o Fundamental I. E os dois primeiros anos 

foram lá e os dois últimos anos foram em outro prédio mais afastado, mas que até hoje está lá, 

inclusive, hoje, é a ETC de Itanhaém e tudo mais. Depois que saí do magistério, eu tive uma 

super sorte de cair numa escola particular que era construtivista, não é? Chamava “Viver” e a 
gente tinha um grupo de pessoas muito envolvidas na educação. Foi lá que eu aprendi a fazer os 

projetos, não é? Fiz lá que, é, eu tinha muito, assim muitas dificuldades de fazer. Mas, ao 

mesmo tempo, tinha uma retaguarda muito capaz e muito assim, as correções eram muito 
positivas, não é? E trabalhei nesta escola por quatro anos. É.. então aos 19 anos, eu me formei. 

Mas fui para a faculdade aos 22, porque, é... eu gostava muito do ambiente dos pequenos, não 

é? Eu trabalhei com crianças de 03 anos e  eles são fantásticos na aprendizagem, não é? Aqueles 
lá que ninguém gosta, eu adoro até hoje (risos). Mas eu achava que eu tinha que me especializar, 

e aí foi outra situação difícil para mim, porque eu era bem em Matemática, eu era bem em 

Português, era bem em História, eu ia muito bem, eu era uma boa aluna, agora escolher qual? 

Não é? Qual? O que é que eu tinha que fazer? Aí, eu falei assim, é... eu tinha uma inclinação 
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muito grande por Língua Portuguesa, eu gosto da nossa língua. Mas, aí, fiquei pensando, e se 

um dia não quiser mais ser professora. Não é? Eu achei muito restrito. Foi este pensamento 
mesmo que eu tive. Aí, eu falei: “Não, antes de você prestar, vamos fazer um teste de orientação 

vocacional, abriu, sempre quando tem um problema assim pipocando, sempre aparece uma, uma 

possibilidade, não é? Aí apareceu essa psicóloga, ela... tinha acabado de chegar em Itanhaém. 
Ela foi lá na Escola Viver, matriculou a filha dela e aí começou.. deixou um cartão, não é? Entre 

a... lá no cartãozinho dela estava dizendo: Orientação Vocacional. Aí eu falei assim para ver, 

conversar. Aí, ela aplicou uns testes, foram todos para área biológica, foi muito engraçado, eu 

lembro como hoje. E, mas ainda assim, eu prestei para Letras, mas só em uma Universidade. Aí, 
todas as Universidades que eu prestei, eu passei nas, de Ciências. Eu passei em todas, e eu 

também prestei para Psicologia, não é? Eu passe em Psicologia também, mas a faculdade 

demorou para chamar. Eu já tinha começado a Biologia. Foi muito bom eu ter feito Biologia, 
porque eu tinha terminado com o namorado.. (risos). Se eu tivesse ido para Psicologia, eu acho 

que eu tinha “pirado o cabeção”, porque eu gostava muito dele, foi uma separação muito difícil 

pra mim, não é? E, mas voltando pra parte da formação, eu fiz o curso de Biologia. Morava em 

Itanhaém e estudei em Santos. Viajava todo o dia de segunda a sábado, não era de segunda a 
sexta, não é? Todos os dias e... eu gostei muito, porque é uma área muito... que me fascina. A 

gente, o curso, que eu fiz ainda tem mais a possibilidade da Biologia Marinha. Então, é 

fascinante, o universo marinho é muito convidativo, não é? Então, essa é minha formação até o 
curso me dá a licenciatura e a graduação, e, depois de um pouquinho de tempo, terminei os 

quatro anos. E, dois anos ou três anos, depois eu fiz uma pós-graduação, não é? Mas era uma 

pós-graduação, porque eu já estava pensando: eu não vou ficar na educação, isso daqui é muito 
trabalhoso. Isso aqui está mudando demais, os alunos são, não são mais os que eu conheci, não 

é? Eu não estudei para isso, eu não aprendi isso lá na faculdade, como é que eu vou lidar com 

isso? Teve uma, um momento assim, eu falei: eu quero ver outras possibilidades, aí fui fazer 

Gestão Ambiental. Fiz uma graduação, uma pós-graduação de Gestão Ambiental e... o que eu 
consegui perceber é que vai mexer na natureza, vai detonar a natureza. E eu vou ter que colocar 

meu nome lá, por conta de dinheiro, não porque mexer num ambiente natural vai ser melhor 

para o curso da água ou para o vento circular melhor, pro bem comum, muito pelo contrário. Eu 
não sei lidar com, com esse lado, não é? Também, não tinha essa formação, para mim, era uma 

coisa muito difícil, de ficar na competição. Que trabalho que eu vou fazer? E eu vou ter que 

assinar aquele arrimo, aquele documento, é, completamente errado, não é? Ferindo meus 
princípios, detonando a natureza, que não é nada interessante. Cada vez mais a gente tem 

sofrido por causa das mudanças climáticas. A gente sabe disso e tem, eu tive oportunidade de 

ver lá, na pós- graduação, focada, para esse assunto, que as pessoas procuram ser ética. Mas tem 

determinados momentos, que elas são encurraladas, e se não fizerem, um grupo maior quiser, ou 
uma carga grande de dinheiro envolvido, ela vai perder a vida. Aí, eu pensei: “não, isso não é 

para mim, não é? Aí, voltei a pensar em tudo que eu aprendi os meus sentimentos, porque eu 

gosto de criança, não é? Gosto muito, gosto dos adolescentes. Acho que gosto mais dos 
adolescentes do que de criança (risos), mas é.. não deixa de ser uma fase do desenvolvimento, 

não é? Ali, eu tinha um certo domínio, talvez mais preparada para atuar melhor do que nesse 

outro seguimento, não é?  Então, é isso, depois eu ainda tentei uma pós-graduação, mas, é, mais 

recentemente, mas eu fui bem covarde, eu acabei desistindo dela, não é? É, até ontem, inclusive, 
o meu amigo? Prof. Jorge, lá da escola, professor de Português, eu incentivei tanto ele, vamos 

Jorge, vamos, eu te ajudo, você me ajuda. E estava vinculada a Juiz de Fora, não é? Ele falou 

assim: “Ana, estou te mostrando o diploma. Eu: Ah, parabéns meu querido, você não desistiu, 
não é? A sua amiga “vira-lata” desistiu, mas você não desistiu. Muito bom! “E já faz algum 

tempinho, então, essa é minha formação. Já faz algum tempinho que eu preciso é...já faz algum 

tempo que eu ando, é... percebendo que eu tenho que voltar a estudar, não é? Principalmente, 
nos últimos 5 ou 6 anos por conta da questão da Indisciplina, não é? Ela é uma questão muito 

séria, não é? E a gente tem que ter algumas ações mais efetivas mesmo, não é? A gente em 

conjunto pensa, ajeita, ajeita, ajeita, mas dura determinado tempo, depois tem que estudar de 

novo para pensar de novo que aquelas ações não dão certo mais. Então, é isso, é uma coisa que 
me preocupa e que se eu voltar mesmo a estudar, esse aí será foco primeiro. 
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J: Continuou os estudos, se positivo quais os cursos que realizou? Foram os cursos que você 
acabou de falar? 

P2- Sim. 

 
J: Então, você fez Gestão Ambiental, pós. Ah, Fez as Ciências Biológicas, fez o segundo grau, 

ensino médio, no CEFAN, Magistério, Ciências Biológicas e a pós-graduação em Gestão 

Ambiental, e outra pós que não concluiu. 

P2- Isso. 
 

J: Você considera no desempenho de seu trabalho a sequencialidade da Educação Básica? 

Percebe o Ensino Fundamental II como sequência da Educação Infantil, primeiros anos do 
Fundamental e ao término do Fundamental II o Ensino Médio? 

P2- É a gente, sim. É.. a gente já conversou um pouquinho. Eu acho que o Fundamental II, ele é 

muito importante, não é? A gente recebe os alunos com uma gama de informações, é... que 

estava vinculada àquela faixa etária, àquele nível de desenvolvimento, quando eles chegam para 
nós no Fundamental II, é a turbulência da adolescência né? Mas mesmo assim, tem muito 

mistério neste sequenciamento, a (tosse), ele é muito importante para o médio e tão quanto 

importante para o nível superior, não é? É... existem coisas que no fundamental que se fincam, 
não é? Na formação do indivíduo, na formação individual, não é? Que quando ele chega lá, na 

fase universitária, se ele não tem ele vai sofrer muito para voltar atrás, ele vai demandar de 

tempo que vai estar numa fase adulta de correria, de estudo e vai ter que voltar atrás para se 
alimentar, não é? Na parte básica, para aí sim, dali para frente, virem os ensinamentos mais 

complexos, não é? Que também vai ter algumas fases fáceis e, também, vai ter fases difíceis, 

não é? Mas muito mais difícil, se for mal feito, malformado, mal feito, não. Malformado, 

porque enquanto ele. É a gente, não é? Mais passivo do que, mais passivo não, digo em relação 
à responsabilidade. O encaminhamento é todo do professor, se ele deixa de dar um conteúdo, 

não é? Muito importante para área do conhecimento, ao qual ele vai na fase adulta, vai fazer 

muita diferença, não é? Eu tenho um exemplo muito simples de duas coisas, que eu acho muito 
importante; inclusive, é com minha irmã. Eu vou dar este exemplo. Mas aconteceram vários 

outros também com aluno, alunos mesmo que a gente tem oportunidade de ver. Ah, a 

importância do professor de Educação Física e também de Física nesta situação, a minha irmã, a 
mais nova, não consegue fazer baliza, porque ela não consegue dimensionar internamente, 

quando ela entra no carro, porque o volume do corpo dela, quando ela entra no carro, não é mais 

o corpo dela: é dela junto com o carro, não é? E ela não faz a transcrição mental, quando ela vê 

um espaço, se o que ela tem de espaço encaixa ali, não é? Ai, não tem, é o conhecimento físico 
que é movimento aceleração, tem o breque, não é? Que vai desacelerar, toda essa noção que, 

aparentemente, vai aprender, quando for fazer as aulas de carro. Se ela tivesse bem conceituado, 

o que é que ´´é aceleração, o que que é movimento, é volume, área matemática, o volume, o 
espaço, ela ia conseguir, seria mais fácil, não é? E, também, a parte do... , ela inserida em um 

objeto, então, são coisas pequenas (tosse) que quando chega na fase adulta, e,  às vezes, tem 

gente que não sai do caminho, daquele lugar, e vai ter que sempre ter alguém  ajeitando, 

arrumando, para alguém fazer. Não vou deixar o carro lá longe, que esse espaço aqui não 
consigo colocar. É melhor para mim, eu não bato o carro, eu não ralo, sei lá o quê, sei lá o quê, 

que é um exemplo. Bom, não sei se cabe muito para esse pedaço, mas a falta do conteúdo na 

escola acabou prejudicando (entre aspas), essa situação simples, cotidiana, do dia a dia , não é? 
 

J: Onde você aprendeu a dar aulas? 

P2- Ah, foi na escola, porque eu nunca saí da escola, não é? Mas eu tive bons professores 
também. Tanto na minha própria formação, não é? Lembrando das tias na pré-escola, lembrando 

das minhas professoras, de primeira à quarta e de quinta ao oitavo ano também, não é? Eu 

sempre tive sorte de fazer parte de bons grupos, tanto na minha área, tanto profissionalmente, 

quanto na minha própria formação. Então, eu tive uma ótima professora de Didática no 
Magistério, eu tive oportunidade de fazer muitas horas de estágio. E está me vindo agora na 
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cabeça uma professora de primeira, de primeiro ano. Ela chamava Itailde. Como ela contribuiu 

para minha formação! Na parte das crianças entenderem e serem participativas na sua própria 
construção do conhecimento. Ela (tosse) comprou um monte de carta de baralho, um monte, 

porque as salas eram cheias (tosse) 30... tra lá lá, não é? Eu dizia, assim, só vocês para darem 

contas de tantos alunos assim, né... (risos) e ela, numa das aulas que fui assistir, eu falei assim: 
Posso ajudar você a separar?, ela: Pode, tire para mim os Jockers, os ... como chama? Coringa, 

tire os coringas e os de todos. Eu falei:  Tá bom! Aí, era trabalho em grupo, não é? Ela fez uma 

pergunta e eu ia dar a carta. Ela: Não, nesse momento, não dê a carta, deixe que um deles dê a 

carta. Então, ela me podou, mas não era, não. Foi num momento certo, mas para me ajudar, 
quando eu estivesse essa situação, porque era uma situação de aprendizagem ou alguma coisa 

parecida, que eu naquele momento não era para eu falar, era para deixar as crianças falarem que 

é assim que ia vir a construção do conceito de número, do conteúdo que está sendo aplicado ali, 
não é? Para eu não interferir, para eu primeiro escutar os alunos, tem que considerar o que eles 

sabem, não é? Então, ela é uma pessoa muito importante na minha formação de professora 

também. E depois que acabava a aula, ela tinha que correr para casa muito rápido, ela tinha três 

meninas. Mas ela ainda separava uns dez minutinhos para falar, para ajudar, para contribuir, 
para pedir alguma coisa para eu fazer, porque a gente podia fazer muitas coisas. E, jogos, muitas 

coisas para os professores que a gente (tosse), é, fazia estágio, foi uma relação bem bacana. 

Então, ela é uma pessoa bem marcante para me ajudar a dar aulas. 
 

J: Quanto ao curso de formação para o professor dos anos finais do Ensino Fundamental, cite 

quais as contribuições para atuação como docente. 
P2- (Silêncio) Então, na minha formação na faculdade, é, ela foi difícil. Vou dizer que ela quase 

nem existiu, porque era uma professora que deixava muito os alunos prepararem as aulas como 

eles queriam,  sem orientação. Ela pouco dava orientação. Ela estipulava os temas para as 

pessoas preparem. Tinha duas semanas para preparar. Era uma turma longa, às vezes deixava 
individual, às vezes, deixava fazer até quatro pessoas. Era uma logística que precisava fazer por 

conta do número de alunos que tinha. E, aí, quando o aluno expunha, eu digo assim: dava uma 

aula show, não é? Mas não é aula show, é... usava bastante recursos, daí contribui bastante para 
aula, não é? Aí, ela dizia: “que estava tudo bem, que aquele era o caminho, que era assim 

mesmo”. Mais ia pelo ego do que dava orientação mesmo, né? Eu acho que ela poderia falar os 

pontos positivos, mas também poderia contribuir, poderia sugerir, não é? É: “vocês também 
poderiam fazer tais e tais coisas com o tema que vocês escolheram. Então, na contribuição, não 

é? E quando a aula não era tão boa assim, ela fazia uma careta, não é? E menosprezava o tempo 

que o aluno fez e não dava as correções, não contribuía para dizer o que precisava fazer: “Você 

poderia fazer isso”, não é? Na contribuição da melhoria mesmo. Então, acho que foi uma 
(pausa) É uma contribuição falha, que acho que também continua existindo isso até hoje, não é? 

 

J: Se pensarmos então na graduação, não houve um preparo para ser professor?  
P2: Não. Não, houve preparo. 

 

J: A ênfase maior foi nas disciplinas de bacharel mesmo? Da sua formação na sua área técnica? 

Não como docente? 
P2- Exatamente. Como a área técnica, na graduação a gente teve bons professores, falava de 

conteúdo, a parte conceitual é muito forte. Mas o professor destinado a dar a parte pedagógica 

para gente ser bom professor, não? 
 

J: Como você considera as matérias pedagógicas na graduação? Foi o que você acabou de falar, 

não é? Quanto à carga horária? Tinham muitas matérias, eram poucas, que dia da semana que 
elas eram dadas? 

P2- Então, eu fiz um curso noturno, não é? E a gente tinha sempre aulas duplas, não é? Mesmo 

porque os professores na faculdade vão menos vezes, não é? Na faculdade. Então, é ... eu não 

acho que foi ruim nem a divisão da grade curricular, e também não achava ruim ser duas aulas, 
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porque, normalmente, eles faziam uma parte teórica e a outra parte prática ou então duas aulas 

teóricas e, na outra semana, aula prática.  
 

J:  Da parte pedagógica? 

P2- Da parte pedagógica era, por exemplo, no terceiro ano, a professora de se não estou 
enganada de Metodologia, ela, essa professora de Metodologia em um bimestre, ela deu um 

conteúdo que era para gente: “formas de dar aula, não é”? Ela dividiu aqueles 120 alunos em 

não sei quantos grupos, não é? E estipulou que cada um fizesse um tipo de dar aula, aula 

expositiva; aula objetiva, aula com recursos, como chamava? Recursos o quê? (meu Deus) 
 

J: Recursos Tecnológicos, assim de mídia? 

P2- É... de mídia, nesse sentido, porque, naquela época, ou era o mimeógrafo ou o retroprojetor, 
muito retroprojetor, muito pouca coisa de computador, porque as escolas ainda não tinham os 

computadores como têm hoje e, também, não tinha laptop como tem hoje, não é? Então era 

mais, era mais as aulas diferentes, era quando tinha retroprojetor, não é? (risos). Então, para 

ensinar e ver a capacidade que o grupo tinha de se organizar e apresentar uma boa aula, não é? 
Eu também me lembro que ... é... tendo algumas correções consideráveis, mas a gente precisava 

de mais, não é? 

 
J: Mais preparo? 

P2- Mais preparo, mais situação-problema, mesmo que ela trouxesse para gente discutir em sala 

e não deixasse para o grupo fazer. Não que a gente não tenha que... é... pesquisar e tudo o mais. 
Mas se ela também trouxesse situações, a gente também ia ter ideias que, cada vez mais, 

poderiam ser melhoradas e ser postas em discussão, não é? Para, aí sim, fazer uma aula, não é? 

Sempre mais arrumadinha, mas de uma forma global que atendesse aos nossos alunos de uma 

forma mais eficiente, não é? A gente sabe que não atinge todo mundo, mas quando a aula é 
preparada, a gente chama a atenção da maioria assim, não é? 

 

J: Quais foram as suas experiências positivas no contexto da formação? 
P2- Então, no Magistério, eu diria que 90% foi positivo, nós recebíamos uma bolsa, não é? Que 

ela era destinada, é... aos materiais para gente formar as nossas aulas, naquele momento, a gente 

fazia muito jogo, não é? E em papéis coloridos, canetinhas coloridas, é... papéis que tinham 
desenhos de bichinhos e tudo o mais, a gente sabe que papelaria é um pouco mais caro, não é? É 

para comprar livros, não é? Que nossa geração é uma geração de livros, não é? Não tinha acesso 

à internet como a gente tem, não tinha acesso muito à internet como a gente tem. Então, isso 

acabou ajudando bastante. Lá, na graduação, eu acho que os professores deixavam sempre 
muito assim: a gente está te dando a teoria, é, apresenta um trabalho em cima do que estou te 

dando e a nota vai valer de tal a tal, e ficava muito nesse círculo que não é legal. É legal ter 

discussão, ter projeto, ter ideia para serem discutidas para melhorar cada vez mais. E não foi 
legal, nem na pós-graduação, não é? Eram grupos de pessoas muito diferentes de áreas 

diferentes que vinham falar de assuntos que eram correlatos, não é? Então, eles vinham e 

expunham como eles atuavam, não é? E, no final, a gente teve que fazer um projeto. Mas aí, no 

final?!! Não. A gente tinha que bolar o projeto, não é? Tentar viabilizar todas as etapas que a 
gente bolou, aí, sim, pra eles, enquanto profissionais, né? Olharem e dizerem: Olha, não é viável 

por conta de... sei lá, uma interferência da natureza, ou não tem dinheiro, precisa ser... Isso aqui 

é muito caro, esse material tem que ser, tem que baratear. A gente não teve essa formação, não 
é? É, eu estava vendo uma professora (eu nem sei se eu posso falar muito, (risos) eu estou 

falando muito), ah, uma professora que foi fazer uma pós-graduação dela, ou doutorado lá, em 

Harvard, e ela comentou: É, em determinada situação que um dos professores havia falado 
assim: “Não se preocupe, você, investiu muito dinheiro para estar aqui, mas esse dinheiro, que 

você investiu, vai voltar para você, não é”? E ela foi estudar Filosofia da... da parte de 

jurisdição, não é? Parte jurídica, como lhe dar bem com a ética, com a parte filosófica da área lá 

da Justiça. Aí, o professor, no decorrer da aula, falou assim que não era para eles, cabeças 
pensantes, se preocuparem com mais de terceiro mundo (não, né?) de países em 



238 
 

desenvolvimento, porque... é... não era para aquele público que eles estavam sendo formados. 

Aí, ela levantou a mão e falou assim: Eu sou brasileira, não é? E a gente sabe que desde que 
você. Há muitos anos é assim, é sempre quem tem muito, e sempre quem tem pouco, está na 

hora da gente arrumar uma terceira opção, não é?  Para que (gestos com as mãos) isso aqui seja 

menos e isso aqui seja mais, essa terceira opção de acesso a outras... até um outro jeito de se 
viver”. E um outro americano pegou e falou assim: “nós, americanos, aprendemos a fazer 

network no primeiro ano que nós entramos na escola”, né? É uma coisa que a gente não sabe 

fazer, a gente se promover enquanto profissional, não que a gente tenha que fazer network. Mas 

a gente procura dentro do que a gente paga, não é? Eu paguei para me formar na graduação, na 
licenciatura, mas que eles, enquanto profissionais que ali estão que eles nos alimentem para que 

a gente se torne um bom profissional. E, aí sim, enquanto profissional, a gente atuar na nossa 

área com capacidade, com condições de... condições cognitivas de formação. A gente sabe que 
tem outras dificuldades, mas, nas conversas, a gente acaba conseguindo material, outro material. 

Isso é de menos, mas essa formação, que a gente tem que ter, para dar conta de alunos que são 

seres em desenvolvimento. Ela é muito séria!! Ela não pode ser ... continuar sendo tratada assim 

dessa forma. 
 

J: Quais a possibilidades e limites de atuação na escola em você trabalha? 

P2- A escola, em que eu trabalho, é uma escola que a gente consegue conversar bastante, não é? 
A gente tem uma diretora, uma orientadora pedagógica, uma coordenadora, ela é nova agora. 

Mas é uma pessoa, são pessoas muito queridas e muito especiais. Mas especiais, porque elas 

estão para trabalhar na educação, não é? Então, elas têm muito jogo de cintura, tanto com 
alunos, quanto com a gente, professor, nem um momento impossibilitam alguma ação, alguma 

ideia que um professor tenha, a gente pode até pipocar determinada ideia e nem acontecer, 

naquele momento. Mas, num outro momento, a gente retoma, a gente fala a respeito. Então, 

possibilidade a gente não tem problema com isso, não é? Agora, é... gente está na onze, não é?) 
O limite que eu sinto na escola, que eu acho que a gente tem que falar, é, com determinado, o 

nosso público alvo, não é? Esses meninos e essas meninas que estão lá, eles vêm de situações 

muito difíceis, sociais, não é? E é questão da droga, a questão do abandono, é a questão da 
gravidez na adolescência. Eles acabam se relacionando num ambiente muito, é. Eles respiram 

materiais tóxicos, que acabam influenciando. Materiais tóxicos, que acabam influenciando na 

formação do neném que está vindo, quando eles se juntam.  A gravidez já é, na adolescência, de 
uma forma muito simples, lá para eles, não é? É, aí, quando o neném se forma, a mãe ainda é 

muito jovem. O corpo dela não se desenvolveu, aí, ela fuma ou ela cheira, respira é, uma área de 

ação portuária. Eu acho que o que eles inalam na poluição ali é tão séria, que... não que todas as 

crianças ou a maioria ali tenha problema cognitivo. Mas são problemas que vêm dessa má 
formação por conta do ambiente onde eles estão. Então, o que acontece, a gente não tem, na 

escola, a gente não tem a maioria dos alunos que se desenvolve com facilidade, eu sinto isso lá, 

né? Eu não sei se a senhora concorda muito comigo... Mas é, por conta, em locu, não é? É, os 
problemas sociais que já são grandes e tudo mais, a questão da onde eles moram também por 

conta de ser perto do mangue e os recursos sanitários são bem precários. Então, o meio, ao qual 

os alunos estão, é, não que isso seja motivo para que eles não aprendam, é, mas que interferem 

de alguma forma na formação cerebral, no desenvolvimento, na aprendizagem deles por conta 
dessa má formação, vamos dizer assim. Então, eu queria falar assim, nessa questão, que limite é 

... a gente tem dos alunos para parte cognitiva e outra coisa que a gente pode também considerar 

aqui, que, infelizmente, nem todo mundo do corpo docente também tem essa vontade, não é? 
Não que lá não tenha bons professores. Eu acho que são muito bons professores. Mas é... se 

pede alguma coisa: “Ah eu não vou fazer”. Aí, se um não faz, contamina o outro que contamina 

o outro. E, também, nem é só lá. E de tudo que eu já passei na minha vida, lá é menos ainda, 
mas ainda existe. E não devia existir, porque a gente é professor, para atender os alunos e... é 

isso.  

 

J: Quanto ao Projeto Político Pedagógico, como ele é elaborado, como é a participação dos 
professores. Fale a respeito da concepção epistemológica do PPP da sua escola. 
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P2- É... esse documento já foi elaborado. Eu já participei duas vezes lá na escola, é por conta de 

logística nem todo ele a gente ajuda elaborar, não é? Mas, na parte que cabe aos professores, a 
gente procurar colocar as nossas reivindicações, os nossos desejos, porque também cabe nesse 

documento, também, essa área e tudo mais. Agora o que é que a gente tem que dizer: que isso é 

pouquinho, também, não é? Esse é um documento muito sério que vai reger a escola por dois 
anos, não é? E ali tem que estar muito bem escrito, amarrado, costurado, alinhavado, não é? 

Todas as ações que a gente, enquanto escola, tem que fazer ao longo desses dois anos e, aí, as 

pessoas não se apropriam, não é? A gente entende que o diretor, ele tem prazo para entregar 

toda essa documentação e, às vezes, ele toma um pouco mais para ele fazer por conta de 
logística tudo mais, não é? Mas lá, na escola, a gente não tem o problema de saber o que está 

escrito nele ou se a gente pedir, a gente não ter acesso, a gente não tem esse problema, não é? 

Mas é um documento que tinha que estar ali no nosso dia a dia, não é? Porque ali, também, tem 
coisas que também nos resguarda e, também, nos motiva a trabalhar melhor no nosso cotidiano. 

Então, é, assim, a gente tinha que atuar mais na elaboração desse documento, não é? Uma hora, 

a gente vai achar um... jeito que vai dar super certo. 

 
J: No trabalho da sua escola, de concepção de educação, existe dentro do PPP, essa tratativa de 

como é a concepção, como que o trabalho dos professores, dos profissionais que trabalham 

nessa escola, como é? Com base nessa visão, nessa concepção? Existe essa concepção? Tem 
projetos? Existe. A concepção existe, que concepção é essa, qual é o objetivo do que se espera 

dos alunos ou da escola? 

P2- Então, a... a nossa diretora ama aquela escola. Por conta disso, não porque ela é a diretora 
agora, mas ela enquanto uma das gestoras da escola. Ela viabiliza muita coisa acontecendo lá. 

Eu diria que, graças a DEUS, que ela gosta muito do que ela faz e ela tem dentro dela essa 

atitude de sempre estar, não fazer corpo mole para as oportunidades principalmente, para as 

crianças, não é? Essa concepção, ela nos contamina enquanto professor, não é? Enquanto 
professor que gosta do que faz. Não que seja fácil o que a gente anda fazendo, não é? Mas 

enquanto que faz, então, eu acho que ela é verdadeira. Eu não quero sair daquela escola tão cedo 

(risos). Mas é por conta dessa postura que ela tem, e, também, tem a ver com a pessoa dela, e os 
gestores que ela tem, que também viabilizam algumas coisas. A gente não consegue algumas 

coisas, também de, por exemplo, apesar da gente saber que eles têm problemas na 

aprendizagem, a gente não fica frouxo na aprendizagem, não é? Às vezes, um pouco 
desmotivado, mas sem aquela coisa de deixar de fazer o que a gente tem que fazer. É isso que 

me refiro, porque eu acho que é bom, porque diante de tanto problema, é muito problema, a 

escola é um organismo vivo, não é? Complexo. 

 
J: Quanto à formação continuada, fale a respeito. (das reuniões pedagógicas etc.) 

P2- Ah é, esse ano a gente começou a estudar. Por conta de ter muitos problemas em todas as 

salas e nas duas salas de 6º anos. É, esse tema da indisciplina, não é? Então, eu achei muito 
legal, a coordenadora buscou textos, buscou psicóloga que fala desse assunto. É não estou 

lembrando, agora, os nomes técnicos, mas ela nos passou um vídeo, onde uma psicóloga pede 

para gente que explique duas situações diferentes. Eu não me lembro exatamente o nome agora 

e, depois, ela separa três casos e pede para gente classificar, não é? Na aula, depois, a gente 
ouvindo aquilo, a gente fez a mesma coisa para as nossas salas, não é? Como que é o perfil de 

uma é, da outra e da outra? Você acha que a gente pode usar essa intervenção nessa? Eu achei 

muito legal. Ai, eu saí da aula e perguntei para dois professores, não é? Falei: “nossa que legal 
eu adorei!” “Mas não se ilude não, que isso é uma coisa que é, uma coisa elas que estão lá no 

gabinete. Outra coisa é a gente aqui no dia a dia, vai tentar aplicar isso na sala de aula... Aí, falei 

assim: “É não é fácil, mas eu não vou me deixar contaminar por você. (risos). Não vou me 
deixar contaminar.  

 

J: É possível desenvolver seu trabalho, buscando a Educação de qualidade?  Explique. 

P2- É.. sim, a gente tem muita responsabilidade, não é? E quando a gente fraqueja, a gente, não 
perde essa responsabilidade. Se eles não aprendem o que tem que aprender, a culpa é nossa 
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mesmo. Então, é a gente sabe que quanto mais rica uma aula for, não é? Chamar atenção dos 

nossos alunos, a gente vai. Eu, também, entendo que, em alguns momentos, isso não é fácil para 
nós, não é? Mas a gente tem que buscar uma forma de tentar fazer isso, mais vezes, das aulas 

serem melhores, da gente deixar nossa preguiça de lado mesmo. Esse lado da acomodação: “Ah, 

eu vou chegar lá e dar qualquer coisa”. Não é qualquer coisa. Os alunos já não são mais como 
outras épocas, mais de obedecer, obedecer mesmo, não é? “Sentem, vamos ouvir, está na hora 

do professor falar, eles ouvirem”, não é? E não estar preocupados com uma coisa e outra, a 

cabeça noutro lugar, eles não funcionam mais assim. Então, a gente tem que achar jeito de fazer 

eles aprenderem de alguma forma e quanto melhor essa aula estiver programada, eles podem 
aprender, não é? 

 

J: Na atuação do professor, como pode contribuir para o sucesso da aprendizagem e motivação 
do aluno? 

P2- Eu acho que é ele estudando, não é? Achando exercícios diferentes para os alunos 

resolverem, botar em discussão, porque aquele grupo achou melhor daquela forma. É, ouvindo 

os alunos também. A gente tem muito professor que não ouve o aluno. Chega lá na frente solta, 
né? Aula que ele já sabe o conteúdo há muitos anos. Não escuta os alunos, não têm a devolutiva, 

não têm feedback dos alunos, não é? Então, isso é uma coisa que é muito séria, que continua 

acontecendo no fundamental e precisava ter outras, é ter outras formas de isso deixar de 
acontecer. Então, é muita responsabilidade nossa, porque a gente quem tá orientando, não é? 

 

J: Você exerce a docência considerando as especificidades da faixa etária? Fale sobre o trabalho 
com os alunos adolescentes. 

P2-Ah, eu falei do sono, não é? Naquela hora, do sono. Eu vou registrar o sono e uma outra 

coisa que acabou de vir na minha cabeça. Eu acho que quando a gente está lá com os pequenos, 

a gente considera é que eles vão até determinada faixa etária por conta do desenvolvimento 
cerebral, cognição. Eu acho que isso é mais fácil para os pequenos porque eles crescem rápido. 

Mas acho que isso é mais pautado também, não é? Quando chega na adolescência, que vem a 

mudança fisiológica brusca, não é? Muito hormônio, o desenvolvimento do corpo todo e o 
danado do sono que eu queria falar. O sono é, ele é muito importante no desenvolvimento do 

osso, do quanto ele vai crescer, do próprio ajustamento da coluna vertebral e, principalmente, 

por conta do desenvolvimento do cérebro. Se esse cérebro não estiver bem desenvolvido, ele 
não vai conseguir aprender com eficiência, com qualidade que ele tem que aprender. E a gente 

tem esse problema lá na escola, eu, a gente já falou disso também. É, de... de onde eles vêm, não 

é? Porque são formados assim. Agora, voltando lá para pergunta, eu queria falar do sono, não é? 

Ah, era da parte da cognição. 
  

J: Nós estamos falando da especificidade dessa faixa etária como é que é o seu trabalho, 

considera isso, eles são mais agitados, como é o seu trabalho? 
P2- Os alunos que vêm para os sextos anos, eles têm ainda muita energia, quando eles passam 

para o segundo semestre. Já têm uma certa, começa a se equilibrar, não é aquela coisa infantil 

demasiado, ainda tem, mas não é em demasia. Quando eles estão lá no sétimo ano, oitavo ano e, 

principalmente, nono ano tem o... é muito engraçado isso, é muito forte a parte, não é? Que 
quero enfatizar o sono e está muito relacionado com esse hormônio que este muito forte em 

quantidade. 

 
J: As mudanças... 

P2- As mudanças. E, então, acho que é o que mais interfere, quer dizer não é o que mais... isso é 

o que está me vindo na cabeça agora. Que me vem forte é a questão do sono. Nesse período da 
adolescência, ela é muito séria, é importante, mas é séria! E a gente precisava da ajuda dos pais 

para botar eles para dormirem na hora certa porque vai acabar formando um adulto estressado 

facilmente, não é? Da parte filosófica. Agora, outra coisa que me vem, para fase deles de 

cognição. Eu acho que não é muito fácil falar disso, porque eu acho que tem tanto aluno que 
aprende com facilidade no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono. Mas aí é muito pessoal, é 
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muito individual. Eu acho que não está muito vinculado se tem, bom, tem a fase deles se 

desenvolver. Mas acho que vou contribuir pouco para essa resposta. 
 

J: Você tem em seus objetivos de trabalho o estreitamento com as famílias dos alunos? Fale a 

respeito. 
P2- É, eu costumo chamar a família só quando a gente tem problema do aluno dentro da sala de 

aula, mas é um problema que está destoando muito. No mais, eu lembro que fiz um curso, em 

2007. Fiz um curso preparatório lá em São Paulo para prestar à Prefeitura de SP e o professor 

que estava dando aula disse: “Professora, você vai na comunidade, a qual você trabalha, sua 
escola está inserida?” “ Eu nunca dei uma volta, vira e mexe, eu pergunto para eles como que é 

que funciona, não é? Eu ainda não entendi, onde que é o beco que eles tanto falam: Vila Siri,  

Vila dos Pescadores... Mas é erro meu, que não sentei como um adulto que conhece ali para me 
falar, não é? Então, eu escuto eles falando, eu mais ou menos é, imagino. Mas não fui. Eu 

preciso dar uma volta lá. Então o estreitamento é, na verdade, o contato com a família se dá, 

quando se tem um problema de indisciplina. 

 
J: É. Você teve algum professor que o influenciou?  Fale a respeito. 

P2- Eu lembro, assim, da minha professora de Educação Artística, que ela era uma pessoa muito 

dinâmica e eu gostava muito que ela punha os  “cesinhos” (C) no diário: Eu dizia: “Eu vou fazer 
isso também” (risos). Eu acho isso legal, porque ela põe o conteúdo; depois, põe a nota ali, logo 

para gente ver mesmo, não é? E, depois, fechava a média. Eu achava aquilo fantástico na minha 

quinta série, não é? Ela é uma pessoa que eu tenho contato até hoje. Já se aposentou. Ela foi 
muito importante na minha vida de professora, a gente é amiga pessoal  até hoje, não é? Ela é 

uma das professoras que sim. É, lá no Magistério, ah, eu tive minha professora de Ciências que 

eu amava ela, eu amava ela (risos). 

 
J: Por isso que você fez Ciências, né? 

P2- (risos) Eu amava ela, mas também amava minha professora de Português. Gostava como 

elas ensinavam, sabe? Era uma admiração muito grande! Lá, no Magistério minha professora de 
Biologia era um sargentão! Ninguém... todo mundo tinha medo de perguntar alguma coisa sobre 

a matéria. Mas eu não tinha, ela nunca foi ríspida comigo e todo mundo tinha medo de tomar 

essa rispidez. Eu tive muitos bons professores, de Geografia, tive bons professores de tudo, de 
História. Esse professor de História, quando eu, no primeiro ano, que dei aula na escola que ele 

trabalhava, na primeira reunião, assim, ele pediu licença para a diretora, disse que eu tinha sido 

aluna dele e era excelente aluna e eu estava contribuindo para aquele grupo, sabe? Ele me 

acolheu, ele exagerou um pouco sabe? Era meio da natureza dele fazer assim (risos), mas ele me 
acolheu. E eu, também, tenho assim a primeira diretora aqui em Santos. Ela me envolveu no 

grupo, as outras também. Gosto muito das minhas diretoras. Eu acho que o nosso ponto, assim, 

foi naquele texto que a senhora deu lá para eles de um sociólogo. Eu adorei aquele texto e a 
gente conversou a respeito, não é? Não é só professor que foi importante, diretores também 

foram importantes, vice-diretores, coordenadores. Eu tive ótimos coordenadores, na minha vida, 

é que nem eu falei, eu tive sorte de participar de bons grupos. 

 
J: Isso contribuiu, não é? Para quem você é hoje como professora. O professor não exagerou 

não, o professor de História (risos).  

J: Como você considera o relacionamento com os demais professores? Há troca de experiências 
com que frequência? 

P2- Então, do ponto de vista pessoal, a gente se dá muito bem. Mas são poucos os professores 

que, quando eu tenho alguma dúvida, que eu sinto que tira a dúvida, assim com, sem nenhum 
problema. Às vezes, eu já escutei, de algum professor, que não ia ajudar, é... Eu entendi que eu 

estava enchendo o saco. Para ele, nunca mais pedi nada e esse foi um só. Ele me marcou. Agora, 

isso não é uma coisa comum, na nossa profissão. Eu não tenho problemas de perguntar, por 

exemplo, para professora de Inglês, uma coisa que quero lembrar, que não lembro mais. Ela me 
perguntar: Parece que as pessoas se sentem que eu estou desafiando. Eu não estou desafiando. 
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Eu estou querendo que me ajude a sanar uma dúvida no momento, não é? Então, quando eu 

pergunto uma coisa assim, a pessoa tem essa sensação. Eu procuro não continuar fazendo isso, 
porque foi tão desagradável! Qualquer pessoa que vem me perguntar de qualquer coisa que eu 

sei, eu falo tão, sossegadamente, com prazer, para ampliar, para ajudar. É sempre para ajudar 

não é para desmerecer ninguém ou dizer que é mais ou menos que ninguém, mas eu não sinto 
isso na nossa profissão não. Isso vem até acontecer em momentos pontuais, às vezes, até fora da 

escola, quando você se reúne em grupo, não é? Vários professores, por conta de alguma reunião 

de SEDUC, e vamos dizer assim de órgão maior, mas não que isso seja alguma coisa 

espontânea no dia a dia, não é? 
 

J: Destaque, pelo menos, dois pontos positivos de ser professor. 

P2: A gente contribui para formação de várias pessoas, né? Não é uma só, às vezes queridas, às 

vezes não tão queridos, mas a gente contribui, né? É... eu ainda acho que professor, eu nunca 

pus os rótulos, que é sacerdócio, não nunca pús esses rótulos todos que a gente escuta falar 

bastante, mas é prazeroso para mim, dar aula, é gostoso separar um conteúdo. Não que o tempo 

todo eu seja, eu penso no... não tem hora que eu não sou certinha de tudo. Né? Mas é tão 

prazeroso ensinar um assunto que eles não sabem, né? Nunca nem viram, célula, por exemplo, é 

um assunto tão longe do dia a dia e ter a possibilidade de levar um microscópio, eles vêem 

aquelas coisas tudo pequeninha... é um outro mundo, né? Eu acho isso fantástico, a gente dar 

possibilidade, é... dos alunos conhecerem coisas que não estão ali no dia a dia, né? Eu acho isso 

fantástico, eu tenho muito prazer de estar ali e, eu tenho mais prazer quando eles me escutam 

(risos) e mais ainda quando eles entendem e quando eles interagem é muito bom! Eu falo de vez 

em quando, nem devia falar, mas eu falo assim: _ gente, que tesão! Que tesão! Aí eles dão 

risada ou então abaixam assim, né? Ficam com vergonha, tipo: “ a professora falando essa 

palavra”, falo assim, mas é um tesão, no sentido: que gostoso que você está aprendendo, é isso 

mesmo não é? Agora você já sabe e daqui pra frente você vai ter mais dúvidas e mais dúvidas , 

vai buscar mais coisas, vai buscar mais coisas”. Eu acho que isso que é o mais gostoso da nossa 

profissão não é? Às vezes a gente nem tem uma resposta imediata, mas passa dois, três, dez 

anos anos, aquela virou... deu super certo! Está fazendo o que quer. A gente contribuiu de 

alguma forma para o sucesso dele não é?  

 
J: Quais as maiores dificuldades da docência? 

P2: Ai... A gente tem várias dificuldades não é? A gente lutar contra as nossas, os nos nossos 

desmanzelos... desmanzelos? Desmazelos. A gente lutar é uma dificuldade! A gente, é... na sala 

de aula levar um assunto novo e não ter nem um interesse inicial, não é? Porque a gente tem 

tempo para dar as coisas, isso é uma coisa que também é difícil! É difícil professor não ter, 

dentro da unidade escolar que ele trabalha, acesso aos materiais que ele é por direito  ter porque 

aquilo é serviço público. E a gente sabe que em algumas escolas isso ocorre, isso é bastante 

difícil, é... é... é difícil, é... a gente não conseguir dentro do diálogo, né? As coisas em comuns. 

Eu preciso de tal coisa, mas você não pode me dar tudo, mas vamos chegar num meio termo, 

não é? Para gente ter, isso que também isso é muito difícil, que às vezes o professor quer do 

jeito dele e se não tiver também não quer mais, eu acho que isso também não é legal, né? E às 

vezes do outro lado: “eu não vou te dar porque é você”, eu já vi muitos professores falarem: ”ah, 

é pra você eu dou, porque você é assim, assim. Você não. Para você não dou porque você é 

assim, assim”. Isso eu acho que é difícil. Ultimamente, no nosso dia a dia, muito difícil é a 

indiscilplina, né? É muito difícil por conta de todo um contexto que a gente vive, né? As 

famílias não são mais as mesmas, não é? A gente tem vários tipos de famílias agora, é... às 

vezes vive só com o pai ou vive só com a mãe ou só com a avó ou não é? Com uma outra 

pessoa que adotou. A gente tem bastante aluno, não lá, não só lá. Lá a gente tem aluno adotado, 

adotivo, mas a gente tem é... outros amigos também esta experiência, não é? O que é difícil 

também é... esse jeito novo de família, eles deixarem de cuidar do principal que é a criança, não 
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é? Enquanto ela é criança porque teve a separação lá na relação do casamento, mas o filho é em 

comum. Se ele é em comum penso que tanto um quanto o outro tem que lutar para o bem 

daquela criança (desculpa) se desenvolver bem, não é? E quanto as crianças sofrem, não é? 

Porque não tem pai, não tem afeto de um, não tem afeto de outro, não tem orientação. Chega na 

sala de aula, acha que é não tem limite também, né? Nunca ouviu “não”. “O quê ?” E quando 

escuta do professor: Acha que é ele que não presta e o pior é a violência na sala com professor, 

não é? Que às vezes a gente vê que o professor saiu agredido, machucado por conta dessa 

complexidade toda. Então a gente vive momentos difíceis, de é... da gente estar bem dentro de 

um ambiente difícil, não é? E... isso é bastante sério porque compromete o nosso trabalho e o 

desenvolvimento das crianças que é importante. 

 

J: Como os cursos de formação podem colaborar para o preparo do professor no enfrentamento 

dessas dificuldades citadas? 

P2: Então tinha que ter melhor estrutura, eu penso que tinha que é... (cachorro latindo), toda a 

instituição voltada para educação tinha que cutucar mesmo, MEC, as outras instâncias que 

dizem respeito à educação, eles tinham que cutucar, mexer na lei, se for preciso, toda a parte 

legislativa, eles elaborarem planos, né? É... que fossem efetivos e que esses planos chegassem 

para esses professores de curso de formação de nível superior, mas é... que dê condições pra eles 

também de proprocionar essas aulas dentro desses cursos. Acho que todas as instâncias, 

diretoria da própria universidade, grupos diferentes de determinada região e vai de lá pra fórum 

de discussões. 

E na formação continuada também. 

 
J: Você concorda que há um perfil adequado para o professor? Que perfil seria? Você se 

enquadra? Percebe que há necessidade de ajustes em sua atuação? Quais? 

P2: É, eu penso assim: é... eu já vi tanto professor porra-louca dar tanta aula legal, né? E ele 

estava dando aquela aula legal por conta dele ser um ser assim, não é? Assim como a gente já 

viu, a senhora talvez já tenha visto já, professores com essa formação acadêmica e é um 

professor que não é legal, não é? Então, se tem um perfil, eu acho que tem que ser é... professor 

não pode ter corpo mole. Ele não pode, por mais que ele precise ter corpo mole não porque é 

muita criança na responsabilidade dele, não é? Mas ele tem que ter algumas coisas, ele tem que 

saber o que vai falar, tem que ter propriedade (cachorro latindo), como ele vai conseguir isso, eu 

não sei. É, estudando, estudando logicamente, não  é? Mas é, não sei se tem que ter um perfil, 

não quero ser pragmática a ponto de falar assim: “Não. Ele tem que passar pelo magistério” Que 

é importante! “Ele tem que passar pela universidade” Que tem que ser reestruturada, ele tem, eu 

acho que tem que ter o título mesmo, né? Não pode vir o... Eu fiquei brava um período que 

engenheiro podia dar aula de matemática. Logo que eu comecei a dar aula. Por que ele pode 

invadir a minha área e eu não posso invadir a área dele? Não é? Nesse sentido assim eu fico 

brava. É, mas o perfil que eu entendi, é dele ser. Tem que estudar o assunto que ele tem que dar. 

Se ele vai de Drag, se ele vai careca, eu não sei como ele vai, mas ele tem que dar conta do que 

vai fazer e saber falar isso da melhor forma que ele puder, isso que é o jeitão. Mas, eu também 

acho que é mportante a formação, eu acho que são importantes os títulos, mas eu também acho 

que é importante que esse títulos venham , que sejam bons esses cursos e não por conta do 

título. Só de ter o título, a gente sabe várias é... pessoas que tem por aí que fazem isso né? Outro 

dia minha irmã falou assim: “Por que você não faz uma EAD?” Eu falei assim: “Porque meu 

magistério foi muito bom!” Não é ? Eu entendo que tiveram mudanças, tem muitas coisas na 

Pedagogia, agora que é mais para área de gestão né? Isso a gente não teve. A minha, meu 

magistério foi muito para parte pedagógica mesmo, então para parte de leis, legislação, mas 

legislação da época não é? Eu já sou formada há sei lá, na Biologia 16 anos, no magistério há 24 

anos, dou aula há 23 anos. Então muita coisa mudou, muita coisa nova! É, então, quanto mais a 
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gente sabe, melhor a gente está preparado para resolver as situações que vêm, que são danadas. 

Mas a senhora me perguntou isso, eu pensei hoje me veio na cabeça: um professor drag queem, 

um professor todo maluco, a gente pensa assim: “que é vai sair daí não é?” (risos) ai o homem 

abre a boca e arrasa! Foi mais ou menos assim que eu pensei. Mas é importante a formação não 

é? A gente tem que procurar melhorar sempre, não é? Sempre porque a educação é dinâmica, 

não é? Esses meninos vêm com muitas coisas. A minha sobrinha de três anos: pegou o celular, 

“_vamos fazer um video” (risos) 

P2: Coisa que a gente não sabe não é? Apanha um pouquinho, demora mais, eles vão rapidinho, 

fazem o vídeo. E num outro momento ela... agora é Frozen, tudo é Frozen, aí vamos achar a 

Frozen ela vai com o dedinho e já sabe o que é que ela quer (porque têm vários não é?), ela sobe 

e volta porque olha algum que passou e Tchum... uma criança de três anos fazendo com tanta 

habilidade isso, não é? Eu acho fantástico! (risos) Tanta facilidade sem limite não é? 

 

J: Você escolheria outra profissão? 

P2: Não. Eu vou ser professora de novo na outra encarnação (risos), falei isso lá na minha casa 

para o  meu pai. Eu falei assim, mas que quero dar aula num país de primeiro mundo, aí meu 

primo falou assim, não faz mal daqui que você encarne de novo, o Brasil já virou um país de 

primeiro mundo, (risos) eu achei bem legal isso também, não é? Como a gente já conversou um 

pouquimnho disso, eu gosto da sala de aula mesmo porque nunca saí da sala de aula, eu nunca 

trabalhei em outro lugar que não fosse a escola, não é? Eu acho que tem coisas que a gente que 

precisam ser melhoradas para nós não é? Salário, as condições, eu acho que cuidar da estrutura 

de uma escola é importante, imaguina se lá nossa escola tivesse mais salas, tivesse o lugar do 

parque das crianças pequenas irem, né?  A caixa de areia, é, um ateliê para professora de 

educação artística, de arte, um laboratório, não um laboratório, um espaço para o professor de 

ciências, enfim, é uma sala lá para o professor de educação física guardar todos os seus 

instrumentos de trabalho,  seria ótmo que a escola fosse um centro né? De, de  coisas diversas, a 

estrutura  eu eu digo é nesse sentido. A gente ia conseguir muito mais coisas, então. 

 

J: Gostaria de falar mais algumas coisa? 

P2: Eu acho que eu falei muito (risos), já, né? Tudo isso? Olha. Eu quero sim lhe dizer que não 

sabia que ia ser, que ia responder essas perguntas, é, que eu achei que ia titubear em todas 

(risos) e que eu também quero lhe agradecer da senhora ter podido vir aqui em casa, de, da 

gente estar neste momento, né? É, eu não sei se, talvez quando a senhora ouvir, ou escutar tudo 

isso de novo vai ter muita coisa repetida né? (risos). Mas que ... 

 

J: Eu que quero te agradecer muito e dizer que foi prazer mesmo, sem tamanho.  Não tenho 

palavras por esse carinho, de você me receber aqui na sua casa, de você ter concordado também, 

foi uma boa parte do seu tempo. Foi um prazer todo meu, viu? Obrigada, Obrigada mesmo. 

 

P2: Muito bom!  
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ENTREVISTA COM A PROFESSORA 3 

 

Nome:  

Idade: 60 anos 

 

J: Bom dia, tudo bem? 

P3: Tudo. 

 

J: Quero agradecer por você ter aceitado responder as questões e participar dessa entrevista, 

muito obrigada viu? 

P3: Obrigada eu, pelo convite. 

J: Gostaria que você respondesse mais próximo da realidade possível. 

 

J: Qual á área de formação? Onde cursou? Em que ano concluiu? 

P3: Eu sou formada em Letras e Sou formada em Pedagogia também. Na Universidade 

particular. 

 

J: Que ano se deu sua formação de Letras? 

P3: Foi em 1982. E Pedagogia em 1991. 

 

J: Há quanto tempo você atua na educação? 

P3: Há 31 anos. 

 

J: Há quanto tempo você atua na escola que você esta atualmente? 

P3: 03 anos e meio. 

 

J: Por que optou pela docência? 

P3: Porque eu gosto da troca de conhecimentos e a docência tem isso, né?  

J: A troca com os alunos? 

P3: Com os alunos, com os pares, com a família. É uma troca e todos interagem, né? 

 

J: Fale como foi a trajetória de sua formação? 

P3: Eu fiz o primário na minha época entrava com sete anos e depois eu fiz admissão era o 

científico, eu fui pro científico depois, aí eu fui para faculdade de Enfermagem, migrei para a 

faculdade de Ciências e não terminei Ciências parei no terceiro ano porque a faculdade foi 

vendida e depois eu fiz Pedagogia e Letras e depois eu continuei fiz pós em literatura e depois 

fiz pós em metodologia e Diddática do Ensino Superior.  

J: Você fez primeiro Letras? 

P3: Primeiro Letras e depois Pedagogia. Em 1982 terminei letras e 1991 Pedagogia 

  

J: Continuou os estudos, se positivo quais os cursos que realizou? 

P3: Eu fiz pós, eu fiz vários cursos não é? De formação pelo Estado. O Estado tinha vários 

cursos desses que a gente fazia de formação e agora estou fazendo o Mestrado Profissional 

Práticas Docentes do Ensino Fundamental. 
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J: A pós graduação que você fez, após a graduação foi quanto depois? Você fez a Pedagogia e 

depois a pós- graduação? 

P3: 2 anos depois. Fiz duas pós. Uma na área de Línguas e outra na área de Ensino Superior. 

 
J: Em que ano que você fez a última pós? 

P3: Em 1994. E em 2015 retornei aos estudos no Mestrado Profissional. A área do Mestrado 

Profissional é Práticas Docentes do Ensino Fundamental. 

 

 
J: Você considera no desempenho de seu trabalho a sequencialidade da Educação Básica? 

Percebe o Ensino Fundamental II como sequência da educação infantil, primeiros anos do 

fundamental e ao término do fundamental II o ensino médio? 

P3: Não muito. Há algumas lacunas nessa sequência, algumas coisas acontecem porque a gente 

segue um Plano de ensino e também um Plano, a gente tenta dar sequência., mas a gente 

percebe falha quando vai seguir o Plano a gente percebe que houve falhas, então têm algumas 

coisas que não aconteceram antes e algumas coisas que, com certeza, não irão acontecer 

posteriormente porque, por causa dessas lacunas. 

 

 

J: Essas lacunas são do conteúdo, da aprendizagem do aluno? 

P3: No sentido do conteúdo, da aprendizagem do aluno, muitas vezes a aprendizagem do aluno 
não foi significativa, nós, aí teríamos que retomar lá o conteúdo atual, nem sempre essa 

retomada existe, não acontece, então não há a continuidade e o aluno não aprende, então acho 

assim: o conteúdo é dado, nem sempre o aluno aprende. 
 

J: Você sabe dizer se o Plano de Curso, se ele segue essa sequência? Há um preparo dos alunos 

entre as etapas da educação básica? 

P3: Nem sempre vejo o fundamental I preparando para o fundamental II. Há lacunas enormes 

nessa preparação e consequentemente não há um preparo também atuante para o Ensino médio, 

então as lacunas vão sempre existir. 

 

J: Onde você aprendeu a dar aulas? 

P3: Eu acho que aprendi a dar aulas na sala de aula, estou aprendendo ainda né? Então é na sala 

de aula e a cada dia a gente vai modificando e vendo o que tem que dar, o que tem que rever. 

Aprender, aprender, eu mesmo ainda não aprendi, mas estou indo. 

 

J: Quanto ao curso de formação para o professor dos anos finais do ensino fundamental, cite 

quais as contribuições para atuação como docente. 

P3: Olha eu acho que a... contribui na apropriação dos conhecimentos, dos conteúdos que eu 

estou abordando, acho que a minha graduação contribuiu muito. Ficou falha na parte didática, 

eles não ensinam a gente ser professor, saber lidar com as adversidades que acontecem em sala 

de aula. Você lidar com a indisciplina, com a realidade da sala de aula e isso fica uma lacuna a 

gente não aprende. E outra lacuna que fica é a legislação, eles também não preparam a gente 

para legislação pra estar atuando na sala de aula também. Quanto ao conteúdo eles contribuíram. 

 

J: Como você considera as matérias pedagógicas na graduação? 

P3: Eu considero as matérias pedagógicas ainda muito restritas. Acho que eles deviam, a parte 

pedagógica devia ser mais, é, pra gente ter o conhecimento melhor porque a parte dos 

conteúdos, a gente vai na Internet, a gente vai nos livros, a gente consegue ir se atualizando. A 
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parte pedagógica, eu acho que deveria ser mais, ãn, os teóricos deveriam ser abordados com 

mais intensidade, então a gente vê  pouquíssimos teóricos da parte pedagógica e isso é falho. 

 
J: Como se dava no curso o oferecimento dessas matérias? Tinha um dia da semana, era no 

sábado? 

P3: Não. Tinha um dia da semana que tinha, por exemplo, aula de didática, aí a professora dava 

aquela aula de didática, mas era uma didática que não me preparou para didáica em sala de aula, 

era uma teoria sem prática e aí não acontecia, a prática foi o dia a dia mesmo em sala de aula. 

 

J: Quais foram as suas experiências positivas no contexto da formação? 

P3: Acho que a apropriação dos conteúdos mesmo né? Foi positivo. A parte literária foi 

positiva, foi maravilhoso! Então na minha formação, acho que eles enriqueceram muito a parte 

de literatura, então isso foi muito bom. A parte gramatical foi bom, é, eu entrei em sala de aula 

com algum conhecimento, não fui muito perdida não. Então, entrei meio segura nessa parte, 

então de conteúdo foi bom! A parte negativa está pedindo? Não, não é? Só positiva né? (risos)  

 
J: Mas, se você quiser falar? 

P3: Não, não. Foi bom. Foi bom! 

 

J: Quais a possibilidades e limites de atuação na escola em você trabalha? 

P3: Limites... eu não digo que tenho limites pra trabalhar porque dentro da sala de aula, a 

professora sou eu, então se há limite, quem limita sou eu mesmo, então não há limite. 

 
J: Tem autonomia? 

P3: Tenho autonomia pra desenvolver o meu trabalho. 

P3: As possibilidades... tenho todas as possibilidades, nunca fui limitada não. Ninguém nunca 

me inibiu de eu desenvolver qualquer coisa, qualquer conteúdo que fosse paara agregar, para 

estar somando aos alunos. Nunca fui impedida. Não. 

 

J: Quanto ao Projeto Político Pedagógico, como ele é elaborado, como é a participação dos 

professores. Fale a respeito da concepção epistemológica do PPP da sua escola. 

P3: Olha o PPP eu conheci quando eu cheguei na escola. Eu conheci o projeto no primeiro ano 

eu conheci o projeto é, houve reuniões nos HTPCs obre o projeto. Hoje, eu não sei, hoje eu não 

sei do projeto, eu não participei do projeto. A única coisa que eu participei , foi um pedido de 

projeto que eu iria desenvolver, se eu iria desenvolver algum projeto que precisava se colocado 

no projeto político pedagógico, mas eu ainda não conhecço o projeto político pedagógico. 

 

J: Quanto a formação continuada, fale a respeito (nas reuniões pedagógicas, etc), 

P3: Ainda não ocorre essa formação. As reuniões pedagógicas são reuniões para recados não é? 

Então vai acontecer isso, recebemos email daquilo. A parte pedagógica não está acontecendo. 

 

J: É possível desenvolver seu trabalho buscando a Educação de qualidade?  Explique 

P3: É possível porque o meu trabalho depende de mim. Então eu busco essa educação de 

qualidade eu desenvolvo essa educação, eu acho que é possível. 

 

J: Na atuação do professor como pode contribuir para o sucesso da aprendizagem e motivação 

do aluno? 

P3: Sendo professora (risos). Tendo compromisso com meu aluno não é? Eu acho que eu posso 

contribuir 70%. A contribuição para essa aprendizagem é minha. Porque eu que tenho que 

saber, se meu aluno se apropriou ou não desse conhecimento, se não se apropriou eu vou rever 
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esses meus métodos, vou a busca de métodos para pode fazer com que ele aprenda, tenho que  

estar em constantes mudanças para alcançar ao conhecimento do meu aluno. 

J: Você falou de 70%,os outros 30% se referem ... 

P3: Ao meu aluno com a motivação familiar e tudo mais. Eu acho que o aluno, esse 

conhecimento do aluno, esse aprendizado está entre professor e aluno. Acho que não requer 

mais nada. 

 
J: Você exerce a docência considerando as especificidades da faixa etária? Fale sobre o trabalho 

com os alunos adolescentes. 

P3: Se exerço, eu ainda não sei, mas eu tento. Eles também estão sempre mudando de um ano 

para o outro. Os interesses são outros. Então, estão sempre mudando, agora se eu exerço, 

realmente, dentro da faixa etária, eu não sei. Até porque dentro da sala de aula, as idades são 

muito diferentes, tem aluno com doze e tem alunos com dezessete num sexto ano, então fica 

meio difícil de você estar lidando com esses alunos, então ficam alunos de dezessete junto com 

alunos de onze e doze é muito gritante essa diferença. Então a gente dança um pouquinho, mas 

eu tento. 

  

J: Você tem em seus objetivos de trabalho o estreitamento com as famílias dos alunos? Fale a 

respeito 
P3: Sim, atendendo-os sempre em meu horário de hti, e chamando-os para participarem do meu 

projeto de leitura 

 

J:  Você teve algum professor que o influenciou?  Fale a respeito. 

P3: Tive uma professora de língua Portuguesa, profª. Manuela, foi até depois minha supervisora 

no Estado e, eu me espelhei nela. Ela era muito boa, eu aprendi Língua Portuguesa com ela, eu 

consegui entender com o jeito dela ensinar, aí eu fui copiando. 

 

J: Como você considera o relacionamento com os demais professores? Há troca de experiências 

com que frequência? 

P3: Olha relacionamento com os professores pra mim é bom, é normal. Agora, a troca de 

experiência, ela não acontece porque se a gente quer trocar experiência, às vezes, o professor 

fica meio indeciso em falar sobre o seu trabalho ou não aceita o trabalho que você está falando 

para ele. Eu achava que nas reuniões semanais, seria o momento único pra essa troca de 

experiências, mas ainda não está acontecendo. 

 

J: Destaque, pelo menos, dois pontos positivos de ser professor. 

P3: Há tem vários, a gente se realiza. É gostoso ver o adolescente chegar para você sem aquele 

conhecimento e depois chega no final do ano e o aluno está desenvolvendo, está seguro, está 

falando sobre o conteúdo ou sobre o livro. Sobre uma história, então, é muito bom. Então esses 

são os pontos positivos. Você pegar o adolescente assim “crú” e ele sair assim com algum 

conhecimento. Isso é muito bom! É gratificante! 

 

J: Quais as maiores dificuldades da docência? 

P3: Eu acho que as maiores dificuldades são materiais, a gente tem poucos recursos, então a 

gente perde muito tempo procurando alternativas para alcançar, não é? O aluno. Essa 

dificuldade é terrível! A educação, ainda é muito arcaica. Não se atualizou. Precisa se atualizar 

um pouco, a parte material. A indisciplina está muito grande, mas não tanto por conta do 

adolescente, mas do meio onde ele vive, não é? Então, ele vive no meio de conflitos, não é? A 

família está quase inexistente. O resto é só atualização. 
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J: Você falou da escola com equipamentos arcaicos. Dá um exemplo. 

P3: Por exemplo, é... notório, a internet está aí, o computador está aí. Está tudo aí e nós ainda 

estamos com giz e quadro negro, não é? Então, isso não é a realidade do nosso aluno, é a minha 

realidade, não é? Era isso que eu tinha quando eu estudava, mas hoje o aluno tem tanta opção, 

não é? Via internet e ele chega falando para mim: ”professora, mas é isso, usa esse programa” e 

você não tem isso em sala de aula, né? Ainda é giz e lousa, ainda está muito aquém. 

 

 

J: Como os cursos de formação podem colaborar para o preparo do professor no enfrentamento 

dessas dificuldades citadas? 

P3: É porque no curso de formação, você tem colegas que passaram por essas experiências e 

conseguiram saná-las de alguma forma, então as experiências de um podem ajudar o outro, essa 

troca é muito importante. Isso a gente tem no curso de formação, Nós temos esse epsaço, não é? 

Só que são poucos os cursos de formação, mas eles contribuem. 

 

J: Você concorda que há um perfil adequado para o professor? Que perfil seria? Você se 

enquadra? Percebe que há necessidade de ajustes em sua atuação? Quais? 

P3: Nossa, um perfil adequado? Não sei se há um perfil, não é? Porque é ser humano. Então, eu 

acho que a gente tem em toda e qualquer profissão você tem que fazer com amor, então é isso é 

um regra básica, você gostar do que você faz e fazer com amor não por amor, mas você 

desenvolver seu trabalho com amor. Eu acho que é uma regra básica. Se eu me enquadro nesse 

perfil? Não sei se eu estaria sendo tão assim... mas acho que me enquadro porque eu faço com 

muito amor, eu faço porque gosto. Então eu me enquadro. Mas há a necessidade de ajustes na 

minha atuação com certeza absoluta. A gente tem muito que caminhar pra ser professor com 

excelência mesmo não é? Tem muito o que caminhar. O amor já diz tudo. 

 

J: Você escolheria outra profissão? 

P3: Em hipótese alguma, de jeito nenhum. Eu acho que nasci para ser professora Fui migrando 

de uma profissão a outra até me encontrar. Não me vejo em outra profissão. 

 
J: Você, gostaria de falar mais alguma coisa? 

P3: Eu gostaria de falar que a educação é uma tartaruguinha, mas ela vai chegar lá, não é? Está 

indo, está a caminho. Esse nosso momento, agora aqui, é pela educação. 

 

J: Eu quero te agradecer mais uma vez pelo carinho, pela atenção, pelas respostas, por ter 

aceitado estar aqui, muito obrigada, viu?  

 

P3: Obrigada eu. 
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ENTREVISTA COM A PROFESSORA 4 

 

Nome:  

Idade: 30 anos 

 

 

J: Boa tarde! 

P4: Boa tarde! 

J: Quero agradecer por você ter aceitado  participar, responder as questões muito obrigada viu? 

P4: Imagina! 

 

J: Qual á área de formação? Onde cursou? Em que ano concluiu? 

P4: Sou formada em Letras. Na licenciatura, não na outra. Estudei na Unimonte. Universidade 

Monte Serrat, sou da turma de 2008. 

 

J: Há quanto tempo você atua na educação? 

P4: 12 anos 

 

J: Há quanto tempo você atua na escola que você esta atualmente? 

P4: Uma delas só seis meses e na outra três anos. 

 

J: As duas são de ensino fundamental né? 

P4: Uma fundamental I e II e outra ensino fundamental II e médio. 

 

J: Por que optou pela docência? 

P4: Não sei se eu sei, totalmente, eu sei que eu sempre achei que ia fazer psicologia, eu passei o 

colegial inteiro achando que ia fazer isso, me dedicando a tentar conseguir alguma bolsa de 

estudo, alguma coisa nessa área. Eu tive professores excelentes no ensino médio, mesmo eu 

estudando em escola pública. Eles foram muito bons. Eu tive um professor de História, em 

particular, que eu adorava as aulas dele, eu adorava, então ele me fez entender, perceber muitas 

coisas no cenário político e tudo isso, como era importante tanto o nosso papel como aluno, 

como o papel dele como professor, papel de cidadão e era uma época que eu tinha muitas 

dificuldades, assim, na vida e os professores me ajudavam bastante. E eu gostava muito de 

literatura de ler e aí minha professora de Português Regina, eu trabalho com ela hoje, perguntou 

se eu não queria assistir uma aula com ela na faculdade porque ela estava na faculdade, aí eu 

pedi para minha mãe, ela falou que tudo bem, aí eu fui com uma outra amiga. E eu adorei, eu 

não consegui, indo para faculdade, fazer outra coisa, eu queria estudar, ver aquelas coisas que 

ela estava vendo, eu adorei, eu amei aquilo. Eu confesso que, incialmente, quando eu entrei no 

curso de Letras, o meu alvo não era ser professora, professora. Eu queria trabalhar em Editora, 

essas coisas assim, mas o meu curso era bem voltado para  licenciatura e tinha muitos  

professores e os professores, eles traziam, os professores da faculdade, não os meus colegas 

professores, eles traziam muitas experiências das salas de aula. Contavam muitas coisas para 

gente e eu comecei a gostar daquilo e aí nessa mesma época e, eu comecei a dar o curso de 

Inglês em escolas de Idioma e eu gostei muito daquilo, aí quando eu cheguei no segundo ano eu 

percebi que era professora. Foi uma constatação mesmo, que eu não ia mais consegui ir pra 
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lugar nenhum e nem nada, não por falta de opção, mas eu já estava inserida naquilo. Aquilo já 

era o meu mundo, eu não conseguia mais imaginar fazer outra coisa. Eu acho que eu seria capaz 

e tudo, mas eu não tive essa vontade, eu quis ir pra sala de aula mesmo. Eu quis até sair desse 

universo de escola de idioma porque eu queria ir para uma escola. Uma escola de ensino 

fundamental, uma escola que a gente conhece, eu queria fazer isso e aí foi assim. 

 

J: Fale como foi a trajetória de sua formação. Você já falou um pouco. Você fez curso de Letras 

depois fez a pós-graduação, a extensão. Ah, o seu ensino médio foi o ensino médio regular? 

P4: Foi. Eu sempre estudei em escola pública, nunca estudei em escola particular, não, minto, 

eu estudei em escola particular na creche, quando eu tinha de dois a quatro anos eu ficava nessas 

escolinhas, mas depois eu estudei em escola pública. Eu mudei muito de escola. Eu acredito que 

isso não foi bom, eu estudei em Cubatão um período, depois estudei em São Bernardo um 

período, depois a gente voltou pra cá e aí eu voltei a estudar aqui, eu estava no sexto para o 

sétimo ano que hoje é sexto e sétimo ano. Eu tive muitos problemas de adpatação na escola, eu 

brigava e aí eu fui comvidada a me retirar. Aí eu fui estudar num bairro bem diferente do que eu 

estava acostumada, mas foi muito bom para mim e aí eu estudei por dois anos e eu estudei na 

escola que hoje eu dou aula. E eu adorei porque eu fiz o ensino médio todo na mesma escola, 

acho que foi o período maior que eu fiquei numa escola, por três anos na mesma escola. Eu fiz o 

ensino médio regular eu não fiz nenhum curso técnico. A única coisa que eu fiz ao mesmo 

tempo em que eu estudava foram cursos de idiomas, então eu estudei Inglês e Espanhol e esses 

cursinhos assim de adaptação, como secretariado, informática, contabilidade, umas coisas 

assim, mas o que eu me dediquei mesmo foi o curso de idiomas. Então com 17 anos eu já tinha 

tirado o Toffel, essas coisas todase aí depois eu fui para faculdade fazer o curso de Letras. Foi 

assim. 

 

J: Continuou os estudos, se positivo quais os cursos que realizou? 

P4: Fiz pós graduação na área de Filosofia que eu gostava mais voltada para área de educação e 

depois mais voltada para área de sociologia, eu tinha muita dificuldade em lidar, assim, com 

aluno, queria entender algumas coisas, mas foi de formação, curso de extensão só, depois eu 

inciei uma pós em Psicopedagogia, que eu não terminei, fiz as matérias, mas eu não entreguei o 

TCC, então, não concluí aí no finalzinho dessa, mesmo período, eu fiz a pós de Ética, Saúde e 

Cidadania na área da educação que eu amei. Achei que mudou completamante, a minha visão de  

como fazer algumas coisas em questão de experiência, de trazer algumas coisas para sala de 

aula , de experimentar, me deu uma base melhor. 

 

J: Então você terminou o curso de Letras e depois você fez um curso de extensão? 

P4: Isso eu fiz dois: um em seis meses, o outro em outros seis meses, aí eu fiquei um ano sem 

fazer mada, assim, só fiz curso na área do inglês, essas coisas, aí depois eu fui para pós em 

psicopedagogia, depois desse um ano. E quando eu estava no meio da  pós em psicopedagogia, 

era um ano e meio, eu já tinha feito um ano, então só faltava meio ano, foi quando eu fui 

chamada para essa outra pós porque era por processo seletivo, a gente fez um concurso, fez a 

entrevista, aí você era selecionada. Eu achei (risos) que ia dar conta de fazer os dois, mas eu não 

dei, aí eu precisei abrir mão de alguma e eu me apaixonei pelo que eu estava fazendo, aí eu abri 

mão da psicopedagogia que eu gostei muito, não tenho nada, mas eu me apaixonei, a questão 

ética, eu achei muito legal. Quando eu comecei, eu entendi melhor essa coisa do PPP porque eu 

não tinha visto isso, totalmente, eu não tinha esse conhecimento. Eu sabia que ele existia, mas 

eu não tinha propriedade do que é, de como fazer, do que para que serve. De ver sendo aplicado, 

realmente, isso não tinha acontecido ainda. 
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J: Você considera no desempenho de seu trabalho a sequencialidade da Educação Básica? 

Percebe o Ensino Fundamental II como sequência da educação infantil, primeiros anos do 

fundamental e ao término do fundamental II o ensino médio? 

P4: Sim, Eu percebo, mas eu percebo a falta da sequência em si porque ela não acontece, 

realmente, assim ao pé da letra. Acho que são dois fatores: primeiro é a realidade da sala de aula 

em si e muitas vezes do que é possível fazer e do que se sonha fazer e o que deveria fazer. E 

algumas vezes do que não é feito. Deveria fazer e não é feito. E aí isso prejudica a sequência 

porque na maioria das vezes a gente faz assim o básico, mas é o círculo da vida né? E é 

suficiente e você não cobra do aluno, você não exige, você não puxa dele tudo que ele poderia te 

dar. E tem cada vez tirado aluno por mais baixo assim, mais por baixo. Não é? Isso me 

incomoda porque aí eu recebo no sexto ano, no sétimo ano, alunos que deveriam, eu não estou 

culpando o ensino fundamental I, nem a educação infantil, nem nada disso porque é muito 

maior do que a professora ali da sala. Mas, eu recebo alunos do sexto ano que eu não consigo 

fazer o que deveria fazer no sexto ano porque o aluno não tem os pré requisitos para isso, para 

acompanhar o que deveria e aí isso se estende até no médio. Aí você chega no médio que 

deveria, do que eu entendo, ser o ápice de tudo, o aluno vai pegar tudo aquilo que ele viu e ele 

vai usar tudo aquilo na formação cidadã dele, nas críticas, na questão ética porque o ensino 

médio, ele vem pra isso, tanto que vem as matérias psicologia, sociologia, filosofia, literatura, 

mas a gente não consegue porque trabalhar a literatura, por exemplo, é quase impossível. É 

muito complicado. E no fundamental II, se a gente for para minha matéria que é o Inglês, então 

é muito difícil, é muito difícil. Funciona melhor quando a gente consegue acompanhar o aluno, 

então por exemplo, teve uma escola que eu fiquei, que eu fiquei cinco anos nela, então, eu 

acompanhei uma turma. Era uma turma completamente diferente de outras turmas que eu tinha, 

que já vai ser uma turma completamente diferente nessa escola que eu estou agora há seis 

meses. Eu tenho um sexto ano e um nono ano. Os nonos anos que vão se formar, eles só 

estavam comigo este ano, os sextos anos eu vou conseguir acompanhar, mesmo que venha outro 

professor, eu estou ali na escola, aí a gente vai trocando figurinha, mas essas mudanças de 

escola, do professor de escola, faz com que a sequência não exista. Eu entendo a importância 

que tem que ser assim mesmo, mas ela quase não existe.  

 

J: Onde você aprendeu a dar aulas? 

P4: Na escola. Assim, eu não posso reclamar da faculdade, eu acho que existe um preconceito 

entre você se formar numa universidade particular, numa universidade pública tudo isso. Mas eu 

tive um curso bom. Eu percebo isso. Às vezes tenho colegas novos chegando da mesma área e 

percebo que quando cheguei eu sabia algumas coisas que eles vêm sem nem ter noção. Então eu 

tive algumas aulas de didática muito boas. A professora cobrava da gente: “_vamos aprender a 

montar um plano de aula, monta sua aula, vamos dar aqui, aula para mim aqui na sala”. Eu tive 

essa vivência, mas é diferente. Eu não fiz o estágio, propriamente dito, porque como eu comecei 

a dar aula com 18 anos por causa do Inglês, a escola onde tabalhava, ela já assinou meu estágio 

porque eu já estava lá, então com 18 anos eu já estava numa escola, então as professoras, em 

especial as PEB I, as PEB II não muito, mas elas me acolheram e me explicaram coisas básicas, 

desde o preenchimento do diário porque, a primeira vez que eu peguei aquilo: “O que é isso? 

Como fazer ?” Até o preparar a aula, conhecer o aluno, às vezes me indicar algumas literaturas 

“ah, vamos fazer esse projeto aqui juntas”. Então trabalhava numa escola pequena, uma escola 

particular pequena e como eu dava aula de inglês, eu tinha esse relacionamento com elas, eu 

tinha alunos pequenos e foram elas que me ensinaram. Nessa escola ao pé da letra mesmo foi ali 

na prática, algumas coisas eu errei. Talvez se eu pudesse voltar, hoje às vezes nem acredito: 

“Fiz assim!” Mas foi assim porque se eu tivesse saído da faculdade sem ter passado por ali, e eu 

tivesse chegado na prefeitura ou no Estado logo de cara, eu ia ter muita dificuldade. 
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J: Quanto ao curso de formação para o professor dos anos finais do ensino fundamental, cite 

quais as contribuições para atuação como docente. Você já falou das aulas de didáticas, mas 

esse curso te preparou para entrar numa sala de aula do ensino fundamental II? Te deu base? 

P4: Não, assim eu aprendi os conteúdos, se eu pensar nessas coisas sim. Aí eu tive um bom 

professor de sociologia e uma boa professora de didática, mas em algumas outras coisas não. E 

aí, por exemplo, coisas simples como ver um diário, ou “olha tem o PPP na escola” Eu não, se 

eu tive, eu não tenho essa recordação, eu não aprendi, se alguém me ensinou, eu não aprendi 

porque eu não recordo de ter visto e... embora o curso foi bom, assim, foi bom no geral, não 

tenho muito como avaliar porque nunca fiz outra graduação também, mas eu senti falta de 

algumas coisas. Eu acredito que têm algumas coisas que não são contadas para gente na 

graduação, o que acontece e tudo e tem que tomar muito cuidado porque meus primeiros anos 

na prefeitura foram desanimadores. Eu pensei em desistir porque o sistema me engoliu, foi 

decepcionante! Eu não conseguia acreditar que algumas coisas aconteciam na escola e que 

ninguém ia fazer nada a respeito e que não dá para falar com ninguém, você vai cobrar de 

quem? Onde é que eu tenho que ir? Onde é que eu tenho que cobrar? O professor que chega 

novo, ele é engolido por isso e muitas vezes enganado e todas essas coisas sem contar as 

dificuldades que vão acontecendo na sala de aula porque é você por você quase, não tem 

material. É do seu dinheiro, se você vai para o particular você tem uma outra vivência, mas aí 

você tem outras decepções, “mas os pais do alunos estão pagando” e aí, é um pouco utópico o 

que a gente vê na faculdade e eu acho que a gente perde bastante tempo vendo o conteúdo 

específico que é fácil de aprender porque a maioria das matérias são voltadas para isso, mas a 

gente não discute essas coisas. E eu penso que muitos os problemas da educação são esses 

porque nós temos profissionais da área que falam, perdão, profissionais que não são da área e 

que falam bastante de educação e eles nos ajudam, mas a gente tem poucos profissionais da área 

que fazem isso. Nós não temos essa coisa do pesquisar, ”eu vou publicar meu trabalho”, então 

eu vou fazer, então eu vou mostrar, onde é que tenho que recorrer, “olha existe isso daqui”. 

Então, eu vi pouco LDB, para eu ter o conhecimento, que também não é grande que eu tenho 

hoje, eu fui fazer um curso porque eu não saí preparada para isso, eu não compreendia como 

funcionava tudo assim. Eu lembro que tive aulas sobre isso, mas foi pouco porque a gente não 

conseguia discutir e foi um semestre só e eu acho pouco.  

 

 

J: As matérias pedagógicas foram um semestre só? 

P4: Elas foram divididas, mas cada uma com um semestre só, sem muita continuidade, a que 

teve mais continuidade foi a de sociologia, foi uma das que eu senti melhor a gente teve quatro 

semestres, mas psicologia, por exemplo, a gente teve um semestre só. Essa questão das leis e 

tudo: um semestre só e aí não dá tempo da  gente ver isso. E aí eu fiquei os quatro anos, eu fiz o 

curso de quatro anos, não fiz o curso de três anos, e a gente estudou latim, a gente estudou grego 

que é ótimo pra minha formação! Eu gosto de estudar, eu achei demais! Mas é que a verdade é 

que na prática, na prática eu não uso tanto. Porque, dificilmente, eu vou explicar para o meu 

aluno de sexto ao nono ano, uma formação da palavra que vem do grego ou do latim porque isso 

é para especialista. Então eu acho importante que eu tenha isso na graduação, mas talvez a gente 

tenha que aumentar o tempo, então da graduação ou alguma coisa assim, para que tivesse como, 

desse para na grade colocar tudo de uma forma que fique claro tudo porque sinto falta disso. E 

os próprios professores percebem isso porque quando eu fui fazer o curso, eu fiz com professor 

da faculdade, ele próprio deu o curso, ele disse: “Eu dou esse curso aqui. Você não quer fazer ?”  

Eu disse: “Quero”  E eu fui fazer porque se você não tem interesse, não tem porquê, não ia ter 

nenhum concurso na época nem nada. Mas eu tinha vontade de saber porque eu sabia que eu 

queria prestar um concurso, eu sabia que queria entrar na rede e aí fui atrás. 
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J: Como você considera as matérias pedagógicas na graduação? Você já falou bastante, mas elas 

eram no sábado tinha um dia específico? 

P4: Não. Elas, eu tive mais no terceiro e no quarto ano, no primeiro e no segundo ano eu não 

tive nenhuma, eu só vi gramática, literatura, linguística do conteúdo específico. Então foi mais 

do terceiro e no quarto no ano. Especialmente, no quarto ano, é, achei que foi pouco, como eu já 

disse, corrido, eu não tenho nem muitas recordações delas, das aulas, assim em si. Então acho 

que não gostei. 

 

J: Quais foram as suas experiências positivas no contexto da formação? Você já falou também 

um pouco. Você achou que foi bom! 

P4: Sim. Do conteúdo específico. Eu acho assim, eu tive professores maravilhosos! E até 

estranho eu falar da matéria e tudo porque parece..., mas eu tinha professores maravilhosos! 

Quando eu tinha dúvida eles atendiam, eles tentavam fazer o melhor possível, mas esses 

professores que davam sequência, sempre nos acompanharam os quatro anos. Então isso, isso 

era muito bom. Eu achei que tive uma formação que percebo que pessoas que se formam na 

mesma universidade não têm, porque o período do curso mudou, saíram matérias que foram 

importantes, eu acho sim que tem que estudar linguística, que tem que estudar tudo isso porque  

você consegue explicar aos alunos melhor, você consegue pensar em como explicar de uma 

maneira mais fácil porque você sabe o processo de formação da Língua porque às vezes você 

tem um professor de Inglês, um professor de Português que não sabe o processo de formação da 

Língua que às vezes, ele precisa dar uma aula e aquela aula é fonética, mas ele não sabe os 

fonemas! E eu não estou falando do básico que o aluno vê. Eu estou falando do todo para você 

poder explicar aquele básico que o alunos precisam ter. Então a gente precisa ter essa carga. 

Então isso, eu achei muito legal ter essa preocupação, por isso eu acho que o curso deveria ter 

cinco anos porque eu faria numa boa, eu acho que todo mundo tinha que passar na área da 

educação, das matérias diversas. A gente poderia pegar exemplo de alguns países, então, nos 

primeiros dois anos, a gente vai estudar aqui ó, a parte pedagógica, depois a gente se aprofunda, 

então no específico. Ou, ao contrário, alguma coisa assim porque, eu que sou de Letras, ainda 

percebo que eu tive mais do que outros professores, porque você pega os professores de 

matemática e, eles não sabem quase nada e a gente vai trocando figurinha. Eu tenho muitas 

professoras, eu tenho amigas que são professoras de matemática, mais chegadas e a gente vai 

trocando figurinhas. Vai trocando e algumas coisas eu sei mais do que elas e eu aprendi na 

graduação mesmo sendo pouco. Em relação as questões das matérias pedagógicas, que elas 

pedem ajuda. 

 
 

J: Quais a possibilidades e limites de atuação na escola em você trabalha? 

P4: Bem, eu me sinto nas duas escolas, livre pra fazer o que quiser, então eu acho que as ideias 

são bem aceitas. Em uma eu tenho um apoio maior, então se eu falar que preciso de algum 

material, uma cartolina, por exemplo, ou quero usar o som, tem uma disponibilidade. Um 

interesse para isso. Na outra, eu tenho que levar de casa, se não, não vai ter. Mesmo tendo o 

material, às vezes na escola. A gente não tem acesso a eles, não sei explicar, exatamente, o que 

acontece porque eu desisti de ficar pedindo e eu acostumei levar da minha casa, mesmo que seja 

um sonzinho, alguma coisa assim, eu acostumei a levar. Se eu quiser, então passar alguma 

coisa, um DVD, é como se fosse uma coisa de outro mundo, é uma movimentação na escola 

assim, percebo bastante má vontade e tudo, percebo bastante diferença da outra se eu quiser 

passar algo, tem a TV ali. Outra dificuldade que  eu tenho, livro didático essas coisas são muito 

ruins, de Inglês quase não tem e quando tem é totalmente fora da realidade, eu acho que o 

material é ruim, a gente teve escolha de livro agora e foi difícil escolher, a gente fala para as 

editoras: “ vocês precisam vir aqui na escola pública”. Não tem como fazer um livro para escola 
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particular e escola pública igual. O próprio material do Estado que eles mandam o caderninho 

do aluno e tal, é fora da realidade porque eles mandam o caderninho na sequência didática. Os 

meus alunos do terceiro ano, eles não falam inglês fluente, então, eu não consigo nem usar o 

caderninho, vamos fazer o exercício, tal, porque eles vão precisar da supervisão o tempo todo 

porque tudo está em inglês o que seria bom, se existisse a sequência didática, não é que o 

material em si é ruim, mas ele é fora da minha realidade completamente, eu quase não consigo 

usar. Então tudo o que eu dar tem que ser muito preparado antes, se eu quiser um texto, eu tenho 

que levar porque não tem, é, não tem nenhum material de áudio visual, não tem na escola. 

Todas as vezes que eu participo de conselho de escola, às vezes perguntam para gente sobre a 

aplicação de alguma verba que veio, eu digo eu precisamos de material, mas nunca vem. Não é 

uma prioridade, livro de leitura, às vezes simples mesmo não tem, muitas vezes eu compro 

mesmo, então, ao mesmo tempo que eu me sinto livre pra planejar o que eu não sentia no 

particular, às vezes você quer dar uma aula um pouco diferente, não querer escrever no caderno 

hoje, não dá. Eu quero fixar o oral e tudo, lá não tem, mas se precisar de algo, vem. O público 

eu tenho, se eu quiser dar uma aula totalmente oral ou ensaiar uma música, eu consigo fazer isso 

fácil porque não tem muito impedimento, mas também não tem muita ajuda. Ou eu tenho tudo 

pra fazer tudo ou eu não consigo ou às vezes contar com outro professor; “_posso usar um 

pouquinho da sua aula?”   É muito difícil, cada um no seu quadrado (risos) 

 
J: Como é difícil, não é? 

P4: (Concorda) 

 

J: Quanto ao Projeto Político Pedagógico, como ele é elaborado, como é a participação dos 

professores. Fale a respeito da concepção epistemológica do PPP da sua escola. 

P4: Nunca participei de nenhum. Na verdade, eu nunca vi nenhum. Quando eu estava fazendo 

uma pós eu fui numa escola e pedi para ver, mas nenhuma escola que eu trabalhei eu cheguei a 

ver o PPP, quando eu estava fazendo a pós que eu disse que tocava muito nesse assunto e tudo. 

Eu tentei fazer na escola onde eu estava e não estou mais, eu falei assim: “vamos fazer uma 

reunião grande, chamar os pais, explicar e tal” A diretora falou para mim que era utopia que eles 

iam manter aquele projeto. Eu poderia dar uma olhada se eu quisesse, mas que isso nunca ia 

funcionar desse jeito, que não ia dar certo e tal. Aqui na minha escola do Estado, eu nem tentei 

porque o pessoal acha que sou um pouco doida. Às vezes eu fico preocupada de passar pelo 

ridículo, eu confesso assim, então eu nunca vi, então todo ano tem que mandar, tem que ser 

feito, tem que ser elaborado. Mas eu nunca participei de nenhum, eu nunca vi nenhum aluno 

também comentando, participando nem pai. Quando, teve uma escola que eu trabalhei, a minha 

escola do Estado que a diretora de lá tentou fazer, foi a primeira vez assim que eu vi alguém que 

ia tentar fazer só que logo eu fui transferida, então eu não vi, o que, como que se deu, se ela 

conseguiu realmente e tudo, mas foi um único lugar, tem quatro anos isso, um único lugar que 

eu vi, assim, uma possibilidade daquilo acontecer, mas de restante mesmo no particular. A gente 

não tem esse acesso, a gente não tem e pronto. 

 
J: Esse assunto não foi tratado nas reuniões pedagógicas? 

P4: Nunca. Não. 

 

J: Quanto a formação continuada, fale a respeito (nas reuniões pedagógicas, etc). 

P4: Não. De vez em quando trazem algum texto para gente ler. Para gente discutir, eu acho 

muito bobo porque não tem começo, meio e fim ou o porquê daquilo. A maioria do HTPCs são 

para passar informação. E só. E os professores gostam porque quando não é, eles reclamam. 

Nessa escola nova que eu estou agora, os últimos esses antes do recesso, eles foram bem legais! 

Eu acho, eu, elas estavam treinando assim porque a equipe mudou muito né? Então eu acho que 
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elas queriam aproximar a equipe, então muitas dinâmicas de grupo, essas coisas, mas não é 

formação em si, mas foi a coisa mais diferente que eu vi num HTPC, lá na prefeitura a gente 

também tem HTPI que é um horário nosso, que a gente pode até pedir algum curso, alguma 

coisa, mas não tem. 

 

J: É possível desenvolver seu trabalho buscando a Educação de qualidade?  Explique 

P4: Não sei. Eu tento, mas acho que poderia ser melhor. Não sei se estou sendo clara. Eu não 

gosto de falar que a educação não é de qualidade porque eu vejo que muita gente que está 

tentando fazer o melhor possível dentro da situação que tem, mas poderia ser muito melhor. 

Então, hoje em dia eu não encaro como uma qualidade total, a gente está muito aquém disso, 

muito longe. Eu acho que seria possível, mas seriam muitas mudanças. Mudanças bruscas que 

começam de cima mesmo, na própria LDB que precisa ser revista algumas coisas e tudo isso. 

 

J: Sobre a LDB o que você acha que precisa ser revisto? 

P4: Algumas coisas precisam ser revistas, ser atualizadas, às vezes termos próprios que deixam 

aberto para coisas que não deveriam. Então acho que começa daí,  ela é bastante antiga para o 

tipo de educação que a gente tem, então o que foi sendo feito que foram colocando dentro dela, 

esqueci como se fala, quando você não muda a lei, mas você acrescenta. Tem um termo para 

isso. 

 

J:Emenda? 

P4: Isso. Foram feitas emendas, mas às vezes as próprias emendas batem com alguns artigos, 

então quando você fala da formação infantil, por exemplo, e de quem é a responsabilidade 

daquilo entre estado e prefeitura, não, é quase como se não fosse de ninguém porque fica ali, 

não é fechadinho, não certinho, direitinho e quando você vem para isso, você tem as divisões de 

Estado, não tem aquela base comum totalmente e aí você tem todas essas subdivisões, o que eu 

acho legal, porque um Estado não é igual ao outro. Mas aí que você vê algumas coisas que, o 

que, por exemplo, e Estado de SP, o que o meu currículo pede, muitas vezes, não é o que a LDB 

pede. Um não conversa com o outro. E seu entro no PCN, então, (risos) meu currículo do 

Estado, é como se fosse oposto a ele. E, embora pareça que se complemente, mas na prática não 

é o que acontece. Tem que começar daí porque tem algumas coisas que são gritantes, absurdos! 

E aí dentro disso, ainda, de todas essas mudanças, tem a mudança da prática, do professor, 

precisa mudar muita coisa, precisa melhorar a situação para o professor, mas o professor e o 

compromisso dele o que ele quer fazer, a formação em si. É muito complicado, eu tenho 30 

anos, eu trabalho com professores que têm 70, é muito difícil! É outra realidade, então às vezes 

coisinhas simples que não causam a indisciplina, ao meu ver, causam no outro professor, aí nós 

temos atritos, que são coisa que se tiver, por exemplo o PPP, e aquilo tivesse combinado na 

escola, não iria existir. E aí vai começa tudo isso.  A postura do próprio aluno, como a educação 

é vista no Brasil. Porque a gente já tomou para gente que a nossa educação é ruim e pronto. É 

como se aquilo não tivesse solução,  é o lema de todas as eleições, de todas as coisas, mas a 

gente já progrediu muito. Eu vejo isso, eu acredito que a gente passou por um período no país 

que eu gostaria de ter vivido porque eu queria muito ter ido fazer o Ciências sem fronteiras e 

todas as outras coisas, então acredito que estava melhorando ou está, não sei exatamente. Então, 

houve melhoras, mas a gente é muito atrasado em algumas coisas, aí eu tenho um pensamento 

que eu não sei se é correto. Mas nós sempre baseamos, o que nós vamos fazer em outros países, 

a gente busca de lá. E não dá para fazer isso no Brasil, o sistema atual é baseado no sistema 

espanhol que é um país do tamanho de SP, praticamente, não tem a menor condição da gente. 

Eu acredito no copiar o bom, o que dá certo, mas a gente tinha que sentar educadores tinham 

que sentar e pensar assim: “o que a gente vai fazer aqui”, “o que nós vamos formar por nosso 

país, nós que somos daqui, que conhecemos, nós que estamos na sala, de vários Estados, monta 
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uma reunião, “como que a gente pode fazer? Como vai ser o nosso plano atual ?” Porque aí 

quando você vai para uma formação, você fica estudando o cara lá de lá não sei da onde, que é 

muito bom, não estou desvalorizando, mas que muitas vezes não vai dar certo aqui, gente, então 

assim como hoje eu vou falar assim, eu vou chegar no Brasil, num tempo em que os alunos 

serão avaliados por portfólio, não vamos porque a gente ingressa na faculdade por vestibular. 

Não vai, não está preparado. Uma coisa não conversa com outra porque você tem escola que é 

especializada ainda em fazer que nem no modelo americano e a gente já está no modelo 

espanhol há dez anos. Então, como é que... porque não muda, cada um vai falando ali a sua 

língua no seu quadrado e pronto, então não vai. 

 

J: Na atuação do professor como pode contribuir para o sucesso da aprendizagem e motivação 

do aluno? 

P4: Olha, eu acho que a primeira coisa de tudo é o relacionamento. O professor tem que se 

relacionar com seu aluno, esse negócio de “aí, eu não tenho que gostar do meu aluno, eu não 

tenho que ser amigo do meu aluno” “eu chego na aula e dou minha aula e pronto, é isso que eu 

tenho que dar pra ele, não é, porque já foi mais do que comprovado que você ter um 

relacionamento com o aluno. Ter empatia aquilo muda como ele está vendo a sua matéria, mas 

eu acho que começa daí,  a gente tem que ter esse cuidado. Não é se tornar mãe e pai do aluno 

porque às vezes parece que vai ser e às vezes tem essa cobrança tanto da sociedade como do 

governo em cima de nós, vamos suprir essa carência familiar que existe, não dá pra fazer isso, 

então não é disso que seu estou falando. Mas é de você ouvir o seu aluno ouvir qual é a 

necessidade dele porque se você conhece a sua sala você consegue preparar aula melhor porque 

mesmo que a matéria seja a mesma, como a turma vai receber, não é a mesma coisa pra isso eu 

precisaria de mais tempo. Teria que ter menos turma para eu conseguir fazer tudo isso, para eu 

conseguir me dedicar. Mas eu acho que começa daí. Acho que a primeira coisa que o professor 

precisa mudar, é isso. Porque se você entra numa sala dos professores, é desanimador, às vezes! 

É muita reclamação, são umas coisas, às vezes, que você nem acredita que está ouvindo que é 

triste, que você entende que seu colega já está estafado, tal e tudo. Mas que não é por aí. Senão, 

não vai mudar nunca. Nunca, nunca. 

 
 

J: Você exerce a docência considerando as especificidades da faixa etária? Fale sobre o trabalho 

com os alunos adolescentes. 

P4: Sim. Eu acredito que sim. Primeiro porque eu gosto de trabalhar com adolescentes. Eu 

acredito que tem que se levar em consideração todas as coisas que estão acontecendo com eles 

dentro da cabeça deles, a gente tem que conhecer o mundo deles, então eu tento me atualizar é 

mesmo às vezes coisas simples, o que está passando ali na novela, qual é a música. Ainda mais 

se eu quiser trabalhar com isso, não adianta eu levar uma música que é a música que eu gosto 

porque eles só vão ouvir o que eu gosto quando eles perceberem que eu respeito o que eles 

gostam também, então eu tento trazer eles pra mim, numa linguagem simples, para depois eu 

tentar cobrar a outra. É não julga-los, não colocar, assim, coisas neles, a gente teve uma situação 

bem chata num Conselho porque teve uma professora que deu nota vermelha para aluna, deu 

não não é? A aluna...  bem, eu acho que ela deu mesmo, de verdade a nota para aluna e aí ela 

falou assim que ela não merece uma nota azul porque ela é muito “safada”. E aí eu falei assim: 

“o que é que isso tem a  ver”, também não vou falar a palavra, mas se ela gosta ou se ela não 

gosta. “Ela faz na sala? Ela faz na sua frente? Ela te desrespeita?” A professora disse que não, 

mas que a menina tem que ter... Então essas coisas elas se confundem e não pode porque o 

adolescente é outra pessoa, então às vezes, o adolescente chega na sala com o cabelo colorido e, 

nossa é maloqueiro! Não gente, é o que ele vive hoje. Então eu tento relevar algumas coisas, 

chamá-los pará mim e todas as coisas que a gente estuda, também de como está acontecendo a 
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questão dos hormônios dentro deles, o que eles podem pensar, as dúvidas. Lembrar que a gente 

também já foi adolescente (risos). Eu tento fazer. Mas eu confesso que às vezes é difícil, quando 

eu estou cansada, quando não estou com muito saco, não é sempre que estou me achando o 

máximo, mas vai. 

 

J: Você tem em seus objetivos de trabalho o estreitamento com as famílias dos alunos? Fale a 

respeito 

P4: Eu acho que não. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que não. Porque eu 

tenho pouco contato com eles. Essa escola que eu estou há seis meses eu nem considero tanto 

porque eu estou conhecendo, mas a escola que estou há três anos eu conheço poucos pais assim 

que eu tenho um relacionamento, então eu acho que não. Eu sempre achei que sim, que eu 

achava que eles queriam que eles participassem, mas eu não consigo lembrar, por exemplo, de 

nenhuma ação que eu tive para...  a não ser nas reuniões, procuro não faltar, procuro saber quem 

é, o pai de quem e tudo, mas dizer assim que eu pensei: “ ah, olha vamos propor uma palestra”. 

Não tive isso, então eu acho que não. 

 

 
J: Você teve algum professor que o influenciou?  Fale a respeito. 

P4: Ah sim, tive. O meu professor de História, ele era espetacular! Do ensino médio. Eu sempre 

gostei da escola, então eu brincava de escolinha, essas coisas. Então eu consigo lembrar o nome 

da professora da primeira série, Irene, em que ela mandava a gente na lousa ler e tal e eu 

adorava. Mas assim professores que me marcaram, marcaram mesmo que me fizeram perceber 

o quanto era importante o que eles faziam, o quanto era legal aquilo foi o professor de História 

eu adorava, adorava. E a professora de Português. Teve assim uma atuação fenomenal na minha 

vida. De me levar num contexto fora da escola porque ela sabia que eu não podia, sabia da 

minha situação em casa, tudo. Ela se dispôr mesmo de um tempo que não era o tempo ali da 

escola, mas eu vou te levar ali, vou te ajudar, eu vou investir. E eu não tenho condições de fazer 

uma faculdade. Mas você estuda e aí quando veio o Estado, ele costuma mandar cinco 

inscrições para as universidades públicas porque elas costumam ser caras, aí eu fui fazer a da 

que veio lá para a escola eu passei, fui aprovada, só que aí eu não consegui lugar para morar. E 

aí eu não consegui fazer a faculdade, eu não tinha quem me mantesse lá, e aí foi bastante 

frustrante eu não tinha como pagar. E eu percebi que a professora de português fez uma 

movimentação na escola, foi na época que saiu o projeto escola da família. E aí a diretora que 

hoje é a minha diretora. A diretora junto com ela, fizeram uma cartinha para mandar para 

secretaria de educação, eles me orientaram quais eram os documentos onde eu tinha que levar, 

onde eu tinha que ir no meu histórico, fizeram as cartas para que eu tentasse a bolsa e tudo. 

Então eles trouxeram pra mim, ela professora de Português e o professor de História, eles 

trouxeram,  João, o nome dele, eles trouxeram para mim um conhecimento que eu não tinha 

para procurar uma bolsa, poderia ser letras que eu fosse fazer ou Psicologia, que na época, 

“então a gente vai procurar uma bolsa você quer, quer mesmo?” “Eu quero!” , então a gente vai 

procurar e eles saíam nas faculdades porque eles eram novos, tanto que a professora Regina que 

hoje trabalha comigo. Eu tenho os terceiros e ela tem os segundos.  Eles trouxeram para mim 

“tem aqui, se inscreve aqui, procura ali” Muito além da sala de aula, então, eles mudaram a 

minha vida porque, provavelmente, eu não faria faculdade porque ninguém na minha casa tinha 

esse conhecimento do que a gente poderia fazer, minha mãe ficou até assustada, no começo. 

Ficou 

preocupada, se teria de pagar alguma coisa, “Não mãe eu ganhei, é uma bolsa”, eu dizia. Eu 

nunca paguei nem uma parcela. Está lá no papel e tal, mas pra concorrer a bolsa você tem de 

fazer o vestibular e a matrícula, e aí os próprios alunos da sala fizeram vaquinha, se reuniram 

para fazer a minha matrícula para eu poder concorrer a bolsa, então eles me marcaram assim 
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demais.  Por isso que eu tinha muita vontade, tinha muita vontade de trabalhar no Estado porque 

eu queria ser assim, eu queria fazer isso para eles porque eles mudaram minha vida. Minha mãe 

é super grata, ela tem contato com eles porque eu fiz escola da família e então já fui direto 

trabalhar com eles nessa escola. E a minha mãe assim... maior bonitinho de ver! ( se emociona) 

 

J: Como você considera o relacionamento com os demais professores? Há troca de experiências 

com que frequência? 

P4: Há sim. Troca de experiências tem. Sinto falta das experiências mais positivas. Mas tem 

bastante, os professores conversam muito em sala de aula em HTPC. Por watsapp, ultimamente, 

eles, bombam, e é para falar de aluno, de sala de aula e de tudo isso. Eu acho muito legal, às 

vezes quando eu não sei algumas coisas eu falo que não tenho uma ideia, eu posso contar isso 

eu sinto nas duas escolas que eu posso perguntar. “Você tem alguma ideia ?” Numa escola mais 

do que na outra porque tenho duas escolas de perfis muito diferentes, a minha escola que estou a 

menos tempo, o pessoal é muito engajado, tipo então todo mundo quer se ajudar. Os resultados 

são bons. Mas mesmo na outra tem um grupo que apoia, tem um grupo que não, tem um pessoal 

que quer se aposentar e a conversa deles é essa e eu entendo porquê, né? E tem um pessoalzinho 

que não... então, a gente estava em replanejamento e é assim muitas das falas são assim “eu só 

quero que acabe os quatro meses, eu vou pensar na minha aula e pronto, não quero montar 

nenhum projeto, não quero nada”. Então isso acontece, mas no geral têm sim., professores que 

você pode contar, que tem uma troca, que te ajudam,  professores mesmo da sua matéria. Eu não 

sinto competição, nunca senti isso. Em nenhuma escola. 

 

J: Destaque, pelo menos, dois pontos positivos de ser professor. 

P4: Bem, eu amo ser professora, então pra mim todos os pontos são positivos! (risos) Mas eu 

acho que dois pontos positivos de ser professora é a influência que a gente tem na formação da 

pessoa, acho que esse é o ponto mais importante e... além disso é você perpetuar o 

conhecimento assim. Isso é muito legal! Saber que você explicou uma coisa e se ele entendeu, 

ele vai explicar aquilo, mesmo que não seja um professor, ele vai explicar para os filhos dele, 

para os netos dele e aí aquilo vai ter uma continuidade e o conhecimento não vai se perder, eu 

tenho muito medo disso assim não é? Não que eu ache que as pessoas vão abrir mão e tal, mas 

eu dou valor assim para isso, quando eu percebo que um aluno entendeu. É muito legal, muito 

legal mesmo! 

 

J: Quais as maiores dificuldades da docência? 

P4: Falta de recurso. A falta de recurso me mata. É desanimador! Quando a minha impressora 

quebra, eu tenho vontade de chorar porque eu não tenho para onde correr e aí eu não tenho 

material em outro lugar, então é muito desanimador saber que 10% do meu salário é pro meu 

próprio trabalho e eu compro porque se não, eu não consigo dar uma aula de qualidade, eu não 

consigo. E aí eu também não fico bem porque eu não consigo passar o ano, “eu vou com o que 

tem”, é muito triste, eu não consigo viver assim, então eu prefiro.... essa  falta de recurso é 

muito ruim! A segunda coisa é essa falta de permanência, essa falta de permanência no mesmo 

lugar, permanência numa escola, permanência da equipe porque isso faz muita diferença, tanto 

nos vínculos que são criados com os alunos, mas nos vínculos que são criados na equipe. No 

amar aquela escola, os novos que chegam são acolhidos e tudo isso. É muita mudança. A gente 

é um número que vai funcionar melhor em determinado lugar. E não tem, você não cria todos os 

vínculos, não dá tempo para isso. Isso é muito ruim. E aí isso é muito ruim. Eu acredito que têm 

pessoas nas equipes e não só na equipe escolar, mas na equipe SEDUC despreparadas pra estar 

lá, às vezes mudanças de coisas simples não acontecem por causa disso porque quem está lá não 

entende que aquilo é necessário ou que o processo daquilo e isso é ruim, isso é muito ruim! 
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J: Como os cursos de formação podem colaborar para o preparo do professor no enfrentamento 

dessas dificuldades citadas? 

P4: Olha, primeiro: o curso nos dá ideias. Isso é verdade, com o pouco que tem o que você pode 

fazer. Porque às vezes a ideia não vem. Curso traz isso, tem muitos cursos que trazem isso. 

Acho que por isso que eu gostei tanto da pós porque ela trouxe isso pra mim. Ela me ensinou a 

me virar, mas não me virar só ali na sala de aula, a colocar aquilo no papel, a mostrar dá para ser 

sempre, a trazer esse recurso porque às vezes, nós professores, a gente tem o conhecimento do 

que pode ser feito e tudo, mas a gente não sabe fazer isso de uma forma ficar registrado que vá 

trazer mudanças para escola porque é só falando, não tem o registro, não tem a pesquisa, essas 

coisas não têm, então eu acho que a formação traz isso. Fora isso, eu tenho muito trabalho, 

muita dificuldade com meus alunos inclusos e eu sei que a gente teve um período para se 

preparar, quando eu fui para pós em psicopedagogia, eu fui pensando nisso, eu vou receber 

esses alunos, eu tenho que entender esses alunos, por isso que eu falo que gostei muito, mesmo 

não tendo concluído porque eu tenho muitos alunos inclusos, mas às vezes eu não sei o que 

fazer no dia a dia ali. Como é que eu adapto minha aula, minha atividade? Porque não tem 

muitos recursos, então esse ano para mim, acho que foi o mais desafiador porque tenho alunos 

surdos, e às vezes eu não sei o que fazer e também não quero prejudicar os outros alunos, me 

concentrando só nesses. Então eu acredito que, tinha que centrar, eles estão lá é uma realidade. 

Não podemos dizer, ah, eles vêm aqui só para socializar, não. Se eles vão sair de lá com um 

diploma, eles têm de aprender. Eles têm de aprender por eles para eles saberem, para eles 

mudarem, para eles crescerem e eu acredito que a formação teria de vir aí, se nos HTPCs, HTIs 

a gente discutisse isso, olha, eu tenho um ATP de inglês, quando ele vai lá eu pergunto o que eu 

faço? Ele também não sabe. Porque a gente chegou nessa realidade e não tem assim muito 

estudo ou não tem material eu não sei direito o que falta. Então acho que a formação poderia 

contribuir para isso, um curso de formação pra isso. Está vendo a necessidade, eu falei para ele: 

“você tem que me mandar para algum lugar para eu aprender fazer LIBRAS em Inglês, que não 

é LIBRAS o nome, porque eu tenho que ensinar alguma coisa para eles, mas não tem para onde 

me mandar porque não tem o curso de formação. Quando eu entrei na rede municipal tiveram 

muitos cursos, mas todos para a área de alfabetização, que não é o que eu trabalho, quase não 

tem curso de formação para as áreas específicas, quase não tem, tem para Português e 

Matemática, para as outras matérias quase não tem. Aí às vezes, cursos de Inglês, escolas de 

Inglês, cultura inglesa, eles oferecem uns cursos, mas aí é para aquela realidade deles. Aí para 

mim não faz muita diferença. Eu já fui uma vez fazer porque tudo bem que eu tenho algumas 

estratégias de aula e isso é legal! Mas isso a gente consegue, às vezes vendo na internet e essas 

coisas assim. Eu acredito que contribuiria muito mesmo, se investisse nisso e especialmente 

com os alunos inclusos porque às vezes eu não sei o que fazer e não é porque eu não quero, eu 

não sei mesmo. 

 
J: Você concorda que há um perfil adequado para o professor? Que perfil seria? Você se 

enquadra? Percebe que há necessidade de ajustes em sua atuação? Quais? 

P4: Eu acho que tem sim, um pefil, para ser professor. Eu não gosto da palavra dom porque 

mais a pessoa tem que ter o interesse, ela tem que gostar, ela não pode ir para sala de aula só 

porque era o único curso que dava para ela pagar. Porque ela vai prejudicar todo mundo desde 

os outros professores até os alunos. Então eu acho que o perfil é esse você saber que você quer 

ser professor. Você ser informada assim: vai ter essa, essa, essa dificuldade porque isso não é 

falado. Vai ter essa, essa, essa dificuldade e mesmo assim você escolhe aquilo, que abraça 

sabendo das dificuldades, você já estava sabendo. Mesmo sendo difícil, acho que todo mundo 

tem o direito de reclamar, mas você já está sabendo. Agora você já sabe, abraça aí onde você 

está. Então eu acho que tem um perfil nesse sentido, sem contar que tem que ser uma pessoa que 
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goste de estudar, de se aperfeiçoar, de fazer curso porque isso não vai parar nunca. E está em 

constante mudança, tanto os alunos como as questões educacionais, então você tem que gostar 

de fazer isso. Eu acho que poderia melhorar, eu penso que eu já fui mais dedicada, me preparar 

mais para aula o mesmo preparar melhor às vezes as minha avaliações. Eu já estou há um tempo 

sem fazer formação, então, acho que tem uns dois nos que não faço curso nenhum. Então eu sei 

que tenho de voltar fazer um curso. Então, eu acho que eu poderia melhorar sim. Melhorar 

nisso. E às vezes eu me sinto conformada com algumas coisas, então isso eu gostaria de evitar, 

embora seja difícil porque às vezes eu me sinto um pouco cansada. Eu sei que eu preciso, se não 

eu vou chegar aos quarenta anos igual aos colegas que eu olho hoje e penso “ah, eu não quero 

ser assim”. Sei que eu vou chegar lá assim, então acredito que eu tenha que melhorar nisso, 

porque não é sempre que eu estou na disposição de insistir e precisa ser sempre. 

 
J: Você escolheria outra profissão? 

P4: Não. Eu acho que não. De vez em quando eu acho que sim (risos). Mas depois eu me 

arrependo. Mas quando eu penso assim, se eu for ter uma outra profissão, eu não sei 

nem...talvez a Psicologia. Talvez por fruição mesmo, não porque tenho vontade de... exercer 

nem nada, e eu acho também que para trabalhar na área da educação, trabalhar com meus alunos 

que têm dificuldades, então, porque tudo que eu penso, eu penso voltado para essa área, quando 

penso em fazer pós-graduação eu penso em fazer História, em fazer coisas assim. Então não 

corro muito ali das... não consigo correr da sala de aula, dessa questão escolar, tudo que eu 

penso acaba caindo lá, coisas que eu tinha vontade de fazer porque mudar mesmo de profissão 

eu não tenho. Mas se eu tiver que fazer outra graduação eu vou para esse lado, não penso muito 

distante. 

 

J: Você, gostaria de falar mais alguma coisa? 

P4: Não. 

 

J: Eu agradeço muito de você ter aceitado o convite. De você  ter ficado esse tempo todo aqui 

comigo pra responder as questões e com certeza contribuir muito para nossa pesquisa. Tá? 

 

P4: Imagina. Obrigada eu. 

 

J: Obrigada! 
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APÊNDICE XV 

 

RESULTADOS DAS ENTREVISTAS DE APROFUNDAMENTO 

 

Dimensão Perfil socioeducacional 

 

Quadro 79 -  Perfil Socioeducacional  

PERFIL Professor 1 Professor 2 Professor 3 Professor 4 

Idade 49 anos 40 anos 60 anos 30 anos 

Área de 

formação 

Licenciatura 

Matemática Ciências 
Biológicas 

Letras Letras 

Em que ano 

concluiu? 

1989 2000 1982 2008 

Há quanto 

tempo atua na 

educação 

(como 

docente)? 

27 anos 23 anos 31 anos 12 anos 

Há quanto 

tempo atua na 

escola atual? 

13 anos 04 anos 03 anos e meio 06 meses/03 

anos (atua em 
duas escolas) 

 

 

 

Resultados dimensão perfil socioeducacional: 
  

 03 dos professores concluíram a licenciatura anteriormente à 2001 quando 

aprovada as diretrizes curriculares para formação do professor da educação 

básica 
 Todos têm experiência de mais de 10 anos na docência. 

 03 dos professores atuam na escola atual há menos de 05 anos. 

 

 

Dimensão Formação 
 

Quadro 80 – Opção pela docência 

Por que optou pela docência? 

Professor 1 Pela facilidade de ensinar os colegas e descobrir que poderia ganhar 

dinheiro lecionado comecei aos quatorze anos. E aí foi.  

Professor 2 Eu acho que é porque eu sou da escola mesmo, né? Eu nunca saí da escola. 

Eu nunca tive um outro trabalho. Então, eu saí, tive toda a minha formação, 
né? Fiz magistério, um magistério mais especial por conta, do período 

integral (tosse), dali era para fazer estágio na escola, né? E não, não puxei 

para uma outra situação, mesmo porque escola é muito dinâmica, tem a 
criança, o desenvolvimento é muito importante. Eu acho fascinante, eles 

aprenderem. Ah, eles aprenderem. É muito legal, né? Então, eu sou da 

escola, não tive, não tive oportunidade não. Eu não fui para outro caminho. 
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Então, eu gosto do ambiente, não é? Escrevia lição na lousa paras minhas 

professoras, adorava ver elas fazendo chamada. Hoje em dia, não é tão legal 
assim, não é? (rimos). Porque é muito, muito, muito, mas isso me 

conquistou, e não... vai ser a escola. Foi esse mais ou menos o caminho. 

Professor 3 Porque eu gosto da troca de conhecimentos e a docência tem isso não é?  

Com os alunos, com os pares, com a família. É uma troca e todos 

interagem. 

Professor 4 Não sei se eu sei, totalmente, eu sei que eu sempre achei que ia fazer 

psicologia, eu passei o colegial inteiro achando que ia fazer isso, me 

dedicando a tentar conseguir alguma bolsa de estudo, alguma coisa nessa 

área. Eu tive professores excelentes no ensino médio, mesmo eu estudando 

em escola pública. Eles foram muito bons. Eu tive um professor de História, 

em particular, que eu adorava as aulas dele, eu adorava, então ele me fez 

entender, perceber muitas coisas no cenário político e tudo isso, como era 

importante tanto o nosso papel como aluno, como o papel dele como 

professor, papel de cidadão e era uma época que eu tinha muitas 

dificuldades, assim, na vida e os professores me ajudavam bastante. E eu 

gostava muito de literatura de ler e aí minha professora de Português 

Regina, eu trabalho com ela hoje, perguntou se eu não queria assistir uma 

aula com ela na faculdade porque ela estava na faculdade, aí eu pedi para 

minha mãe, ela falou que tudo bem, aí eu fui com uma outra amiga. E eu 

adorei, eu não consegui, indo para faculdade, fazer outra coisa, eu queria 

estudar, ver aquelas coisas que ela estava vendo, eu adorei, eu amei aquilo. 

Eu confesso que, incialmente, quando eu entrei no curso de Letras, o meu 

alvo não era ser professora, professora. Eu queria trabalhar em Editora, 

essas coisas assim, mas o meu curso era bem voltado para  licenciatura e 

tinha muitos  professores e os professores, eles traziam, os professores da 

faculdade, não os meus colegas professores, eles traziam muitas 

experiências das salas de aula. Contavam muitas coisas para gente e eu 

comecei a gostar daquilo e aí nessa mesma época e, eu comecei a dar o 

curso de Inglês em escolas de Idioma e eu gostei muito daquilo, aí quando 

eu cheguei no segundo ano eu percebi que era professora. Foi uma 

constatação mesmo, que eu não ia mais consegui ir pra lugar nenhum e nem 

nada, não por falta de opção, mas eu já estava inserida naquilo. Aquilo já 

era o meu mundo, eu não conseguia mais imaginar fazer outra coisa. Eu 

acho que eu seria capaz e tudo, mas eu não tive essa vontade, eu quis ir pra 

sala de aula mesmo. Eu quis até sair desse universo de escola de idioma 

porque eu queria ir para uma escola. Uma escola de ensino fundamental, 

uma escola que a gente conhece, eu queria fazer isso e, aí, foi assim. 
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Quadro 81 – Trajetória de Formação 1 

Fale como foi a trajetória de sua formação 

Professor 1 Estudei ensino fundamental na rede estadual,  ensino médio técnico em 

química na rede municipal, comecei a faculdade  bacharelado em 

matemática, quando descobri que não estaria habilitada para dar aula, aí 

mudei para licenciatura. E mais tarde eu fiz outros cursos, mas na 

graduação foi até aí. Na graduação no curso de matemática, me formei em 

1989. 

Professor 2 Eu fiz é... eu tenho que falar que eu tive probleminha de entrar na pré-

escola. Eu era uma criança muito grudada na minha mãe e não era no 

mesmo bairro. A gente tinha que tomar ônibus, era um pouquinho diferente. 
E eu não fiquei na escola, na pré-escola. Lá, naquele ano, porque eu tinha 

uma sensação que ela não ia me buscar. Então, essa minha primeira pré-

escola foi assim difícil. Minha adaptação também foi muito difícil, mas 
quando eu entrei na.....eu consegui ficar, participei de todas as atividades. 

Minha almazinha se acalmou, não, eu não saí mais. Eu fiz todo o ensino 

fundamental numa escola perto da casa dos meus pais, lá em Itanhaém e, na 

sequência, eu fiz o CEFAN, que naquele momento, era no bairro, no mesmo 
bairro na frente da escola que eu tinha estudado o Fundamental I. E os dois 

primeiros anos foram lá e os dois últimos anos foram em outro prédio mais 

afastado, mas que até hoje está lá, inclusive, hoje, é a ETC de Itanhaém e 
tudo mais. Depois que saí do magistério, eu tive uma super sorte de cair 

numa escola particular que era construtivista, não é? Chamava “Viver” e a 

gente tinha um grupo de pessoas muito envolvidas na educação. Foi lá que 
eu aprendi a fazer os projetos, não é? Fiz lá que, é, eu tinha muito, assim 

muitas dificuldades de fazer. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma retaguarda 

muito capaz e muito assim, as correções eram muito positivas, não é? E 

trabalhei nesta escola por quatro anos. É.. então aos 19 anos, eu me formei. 
Mas fui para a faculdade aos 22, porque, é... eu gostava muito do ambiente 

dos pequenos, não é? Eu trabalhei com crianças de 03 anos e  eles são 

fantásticos na aprendizagem, não é? Aqueles lá que ninguém gosta, eu 
adoro até hoje (risos). Mas eu achava que eu tinha que me especializar, e aí 

foi outra situação difícil para mim, porque eu era bem em Matemática, eu 

era bem em Português, era bem em História, eu ia muito bem, eu era uma 

boa aluna, agora escolher qual? Não é? Qual? O que é que eu tinha que 
fazer? Aí, eu falei assim, é... eu tinha uma inclinação muito grande por 

Língua Portuguesa, eu gosto da nossa língua. Mas, aí, fiquei pensando, e se 

um dia não quiser mais ser professora. Não é? Eu achei muito restrito. Foi 
este pensamento mesmo que eu tive. Aí, eu falei: “Não, antes de você 

prestar, vamos fazer um teste de orientação vocacional, abriu, sempre 

quando tem um problema assim pipocando, sempre aparece uma, uma 
possibilidade, não é? Aí apareceu essa psicóloga, ela... tinha acabado de 

chegar em Itanhaém. Ela foi lá na Escola Viver, matriculou a filha dela e aí 

começou.. deixou um cartão, não é? Entre a... lá no cartãozinho dela estava 

dizendo: Orientação Vocacional. Aí eu falei assim para ver, conversar. Aí, 
ela aplicou uns testes, foram todos para área biológica, foi muito engraçado, 

eu lembro como hoje. E, mas ainda assim, eu prestei para Letras, mas só em 

uma Universidade. Aí, todas as Universidades que eu prestei, eu passei nas, 
de Ciências. Eu passei em todas, e eu também prestei para Psicologia, não 

é? Eu passe em Psicologia também , mas a faculdade demorou para chamar. 

Eu já tinha começado a Biologia. Foi muito bom eu ter feito Biologia, 

porque eu tinha terminado com o namorado.. (risos). Se eu tivesse ido para 
Psicologia, eu acho que eu tinha “pirado o cabeção”, porque eu gostava 
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muito dele, foi uma separação muito difícil pra mim, não é? E, mas 

voltando pra parte da formação, eu fiz o curso de Biologia. Morava em 
Itanhaém e estudei em Santos. Viajava todo o dia de segunda a sábado, não 

era de segunda a sexta, não é? Todos os dias e... eu gostei muito, porque é 

uma área muito... que me fascina. A gente, o curso, que eu fiz ainda tem 

mais a possibilidade da Biologia Marinha. Então, é fascinante, o universo 
marinho é muito convidativo, não é? Então, essa é minha formação até o 

curso me dá a licenciatura e a graduação, e, depois de um pouquinho de 

tempo, terminei os quatro anos. E, dois anos ou três anos, depois eu fiz uma 
pós-graduação, não é? Mas era uma pós-graduação, porque eu já estava 

pensando: eu não vou ficar na educação, isso daqui é muito trabalhoso. Isso 

aqui está mudando demais, os alunos são, não são mais os que eu conheci, 

não é? Eu não estudei para isso, eu não aprendi isso lá na faculdade, como é 
que eu vou lidar com isso? Teve uma, um momento assim, eu falei: eu 

quero ver outras possibilidades, aí fui fazer Gestão Ambiental. Fiz uma 

graduação, uma pós-graduação de Gestão Ambiental e... o que eu consegui 
perceber é que vai mexer na natureza, vai detonar a natureza. E eu vou ter 

que colocar meu nome lá, por conta de dinheiro, não porque mexer num 

ambiente natural vai ser melhor para o curso da água ou para o vento 
circular melhor, pro bem comum, muito pelo contrário. Eu não sei lidar 

com, com esse lado, não é? Também, não tinha essa formação, para mim, 

era uma coisa muito difícil, de ficar na competição. Que trabalho que eu 

vou fazer? E eu vou ter que assinar aquele arrimo, aquele documento, é, 
completamente errado, não é? Ferindo meus princípios, detonando a 

natureza, que não é nada interessante. Cada vez mais a gente tem sofrido 

por causa das mudanças climáticas. A gente sabe disso e tem, eu tive 
oportunidade de ver lá, na pós- graduação, focada, para esse assunto, que as 

pessoas procuram ser ética. Mas tem determinados momentos, que elas são 

encurraladas, e se não fizerem, um grupo maior quiser, ou uma carga 
grande de dinheiro envolvido, ela vai perder a vida. Aí, eu pensei: “não, 

isso não é para mim, não é? Aí, voltei a pensar em tudo que eu aprendi os 

meus sentimentos, porque eu gosto de criança, não é? Gosto muito, gosto 

dos adolescentes. Acho que gosto mais dos adolescentes do que de criança 
(risos), mas é.. não deixa de ser uma fase do desenvolvimento, não é? Ali, 

eu tinha um certo domínio, talvez mais preparada para atuar melhor do que 

nesse outro seguimento, não é?  Então, é isso, depois eu ainda tentei uma 
pós-graduação, mas, é, mais recentemente, mas eu fui bem covarde, eu 

acabei desistindo dela, não é? É, até ontem, inclusive, o meu amigo? Prof. 

Jorge, lá da escola, professor de Português, eu incentivei tanto ele, vamos 

Jorge, vamos, eu te ajudo, você me ajuda. E estava vinculada a Juiz de Fora, 
não é? Ele falou assim: “Ana, estou te mostrando o diploma. Eu: Ah, 

parabéns meu querido, você não desistiu, não é? A sua amiga “vira-lata” 

desistiu, mas você não desistiu. Muito bom! “E já faz algum tempinho, 
então, essa é minha formação. Já faz algum tempinho que eu preciso é...já 

faz algum tempo que eu ando, é... percebendo que eu tenho que voltar a 

estudar, não é? Principalmente, nos últimos 5 ou 6 anos por conta da 
questão da Indisciplina, não é? Ela é uma questão muito séria, não é? E a 

gente tem que ter algumas ações mais efetivas mesmo, não é? A gente em 

conjunto pensa, ajeita, ajeita, ajeita, mas dura determinado tempo, depois 

tem que estudar de novo para pensar de novo que aquelas ações não dão 
certo mais. Então, é isso, é uma coisa que me preocupa e que se eu voltar 

mesmo a estudar, esse aí será foco primeiro. 

Professor 3 Eu fiz o primário na minha época entrava com sete anos e depois eu fiz 

admissão era o científico, eu fui pro científico depois, aí eu fui para 
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faculdade de Enfermagem, migrei para a faculdade de Ciências e não 

terminei Ciências parei no terceiro ano porque a faculdade foi vendida e 

depois eu fiz Pedagogia e Letras e depois eu continuei fiz pós em literatura 

e depois fiz pós em metodologia e Diddática do Ensino Superior. Fiz 

primeiro Letras e depois Pedagogia. Em 1982 terminei letras e 1991 

Pedagogia 

Professor 4 Eu sempre estudei em escola pública, nunca estudei em escola particular, 

não, minto, eu estudei em escola particular na creche, quando eu tinha de 

dois a quatro anos eu ficava nessas escolinhas, mas depois eu estudei em 

escola pública. Eu mudei muito de escola. Eu acredito que isso não foi bom, 

eu estudei em Cubatão um período, depois estudei em São Bernardo um 

período, depois a gente voltou pra cá e aí eu voltei a estudar aqui, eu estava 

no sexto para o sétimo ano que hoje é sexto e sétimo ano. Eu tive muitos 

problemas de adpatação na escola, eu brigava e aí eu fui comvidada a me 

retirar. Aí eu fui estudar num bairro bem diferente do que eu estava 

acostumada, mas foi muito bom para mim e aí eu estudei por dois anos e eu 

estudei na escola que hoje eu dou aula. E eu adorei porque eu fiz o ensino 

médio todo na mesma escola, acho que foi o período maior que eu fiquei 

numa escola, por três anos na mesma escola. Eu fiz o ensino médio regular 

eu não fiz nenhum curso técnico. A única coisa que eu fiz ao mesmo tempo 

em que eu estudava foram cursos de idiomas, então eu estudei Inglês e 

Espanhol e esses cursinhos assim de adaptação, como secretariado, 

informática, contabilidade, umas coisas assim, mas o que eu me dediquei 

mesmo foi o curso de idiomas. Então com 17 anos eu já tinha tirado o 

Toffel, essas coisas todase aí depois eu fui para faculdade fazer o curso de 

Letras. Foi assim. 

 

 

 

Quadro 82 – Trajetória de Formação 2 

Continuou os estudos, se positivo quais os cursos que realizou? 

Professor 1 Me formei em 1989 na graduação 

Mais tarde eu fiz Pedagogia com ênfase em administração escolar, fiz 

vários cursos como Teia do Saber que era do Estado, Gestar que era do 

MEC e outros de atualização e prática pedagógica do SESI. 

Professor 2 Gestão Ambiental, pós. Ah, Fez as Ciências Biológicas, fez o segundo grau, 

ensino médio, no CEFAN, Magistério, Ciências Biológicas e a pós-

graduação em Gestão Ambiental, e outra pós que não concluiu.  

Professor 3 Eu fiz pós, eu fiz vários cursos não é? De formação pelo Estado. O Estado 

tinha vários cursos desses que a gente fazia de formação e agora estou 

fazendo o Mestrado Profissional Práticas Docentes do Ensino Fundamental. 

Professor 4 Fiz pós graduação na área de Filosofia que eu gostava mais voltada para 

área de educação e depois mais voltada para área de sociologia, eu tinha 

muita dificuldade em lidar, assim, com aluno, queria entender algumas 

coisas, mas foi de formação, curso de extensão só, depois eu inciei uma pós 

em Psicopedagogia, que eu não terminei, fiz as matérias, mas eu não 

entreguei o TCC, então, não concluí aí no finalzinho dessa, mesmo período, 

eu fiz a pós de Ética, Saúde e Cidadania na área da educação que eu amei. 

Achei que mudou completamante, a minha visão de  como fazer algumas 
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coisas em questão de experiência, de trazer algumas coisas para sala de aula 

, de experimentar, me deu uma base melhor. 

 

 

 

Quadro 83 – Onde aprendeu dar aulas? 

Onde aprendeu dar aulas? 

Professor 1 Além de em casa, né? Com alunos particulares, no meu estágio numa escola 

municipal. É, ao invés da professora ficar comigo na sala de aula, ela saia e 

me deixava sozinha. Fora isso fui inspetora de alunos durante 04 anos e na 

falta de professor, eu ficava cuidando da classe e aproveitava para ajudar os 

alunos nas dificuldades deles em matemáica, então, quando eu fui, 

realmente, dar aula, formalmente, eu já estava treinada, embora fosse 

tentativa e erro. 

Professor 2 Ah, foi na escola, porque eu nunca saí da escola, não é? Mas eu tive bons 

professores também. Tanto na minha própria formação, não é? Lembrando 

das tias na pré-escola, lembrando das minhas professoras, de primeira à 

quarta e de quinta ao oitavo ano também, não é? Eu sempre tive sorte de 
fazer parte de bons grupos, tanto na minha área, tanto profissionalmente, 

quanto na minha própria formação. Então, eu tive uma ótima professora de 

Didática no Magistério, eu tive oportunidade de fazer muitas horas de 
estágio. E está me vindo agora na cabeça uma professora de primeira, de 

primeiro ano. Ela chamava Itailde. Como ela contribuiu para minha 

formação! Na parte das crianças entenderem e serem participativas na sua 

própria construção do conhecimento. Ela (tosse) comprou um monte de 
carta de baralho, um monte, porque as salas eram cheias (tosse) 30... tra lá 

lá, não é? Eu dizia, assim, só vocês para darem contas de tantos alunos 

assim, né... (risos) e ela, numa das aulas que fui assistir, eu falei assim: 
Posso ajudar você a separar?, ela: Pode, tire para mim os Jockers, os ... 

como chama? Coringa, tire os coringas e os de todos. Eu falei:  Tá bom! Aí, 

era trabalho em grupo, não é? Ela fez uma pergunta e eu ia dar a carta. Ela: 
Não, nesse momento, não dê a carta, deixe que um deles dê a carta. Então, 

ela me podou, mas não era, não. Foi num momento certo, mas para me 

ajudar, quando eu estivesse essa situação, porque era uma situação de 

aprendizagem ou alguma coisa parecida, que eu naquele momento não era 
para eu falar, era para deixar as crianças falarem que é assim que ia vir a 

construção do conceito de número, do conteúdo que está sendo aplicado ali, 

não é? Para eu não interferir, para eu primeiro escutar os alunos, tem que 
considerar o que eles sabem, não é? Então, ela é uma pessoa muito 

importante na minha formação de professora também. E depois que acabava 

a aula, ela tinha que correr para casa muito rápido, ela tinha três meninas. 
Mas ela ainda separava uns dez minutinhos para falar, para ajudar, para 

contribuir, para pedir alguma coisa para eu fazer, porque a gente podia fazer 

muitas coisas. E, jogos, muitas coisas para os professores que a gente 

(tosse), é, fazia estágio, foi uma relação bem bacana. Então, ela é uma 
pessoa bem marcante para me ajudar a dar aulas. 

Professor 3 Eu acho que aprendi a dar aulas na sala de aula, estou aprendendo ainda né? 

Então é na sala de aula e a cada dia a gente vai modificando e vendo o que 

tem que dar, o que tem que rever. Aprender, aprender, eu mesmo ainda não 

aprendi, mas estou indo. 

Professor 4 Na escola. Assim, eu não posso reclamar da faculdade, eu acho que existe 

um preconceito entre você se formar numa universidade particular, numa 
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universidade pública tudo isso. Mas eu tive um curso bom. Eu percebo isso. 

Às vezes tenho colegas novos chegando da mesma área e percebo que 

quando cheguei eu sabia algumas coisas que eles vêm sem nem ter noção. 

Então eu tive algumas aulas de didática muito boas. A professora cobrava 

da gente: “_vamos aprender a montar um plano de aula, monta sua aula, 

vamos dar aqui, aula para mim aqui na sala”. Eu tive essa vivência, mas é 

diferente. Eu não fiz o estágio, propriamente dito, porque como eu comecei 

a dar aula com 18 anos por causa do Inglês, a escola onde tabalhava, ela já 

assinou meu estágio porque eu já estava lá, então com 18 anos eu já estava 

numa escola, então as professoras, em especial as PEB I, as PEB II não 

muito, mas elas me acolheram e me explicaram coisas básicas, desde o 

preenchimento do diário porque, a primeira vez que eu peguei aquilo: “O 

que é isso? Como fazer ?” Até o preparar a aula, conhecer o aluno, às vezes 

me indicar algumas literaturas “ah, vamos fazer esse projeto aqui juntas”. 

Então trabalhava numa escola pequena, uma escola particular pequena e 

como eu dava aula de inglês, eu tinha esse relacionamento com elas, eu 

tinha alunos pequenos e foram elas que me ensinaram. Nessa escola ao pé 

da letra mesmo foi ali na prática, algumas coisas eu errei. Talvez se eu 

pudesse voltar, hoje às vezes nem acredito: “Fiz assim!” Mas foi assim 

porque se eu tivesse saído da faculdade sem ter passado por ali, e eu tivesse 

chegado na prefeitura ou no Estado logo de cara, eu ia ter muita dificuldade. 

 

 

Quadro 84 – Contribuições do curso de formação inicial 

Quanto ao curso de formação para o professor dos anos finais do ensino 

fundamental, cite quais as contribuições para atuação como docente 

Professor 1 É só a parte especialista mesmo, nas matérias de Matemática, de Ciências, 

Física e biológias eu vejo que contribuiu bastante. Na parte pedagógica 
deixou muito a desejar. Fui aperfeiçoar depois com os cursos pós faculdade, 

então assim, essa Teia do Saber, o Gestar que o MEC proporcionou foram 

muito bons, muito úteis. 

Professor 2 (Silêncio) Então, na minha formação na faculdade, é, ela foi difícil. Vou 
dizer que ela quase nem existiu, porque era uma professora que deixava 

muito os alunos prepararem as aulas como eles queriam,  sem orientação. 

Ela pouco dava orientação. Ela estipulava os temas para as pessoas 

preparem. Tinha duas semanas para preparar. Era uma turma longa, às 
vezes deixava individual, às vezes, deixava fazer até quatro pessoas. Era 

uma logística que precisava fazer por conta do número de alunos que tinha. 

E, aí, quando o aluno expunha, eu digo assim: dava uma aula show, não é? 
Mas não é aula show, é... usava bastante recursos, daí contribui bastante 

para aula, não é? Aí, ela dizia: “que estava tudo bem, que aquele era o 

caminho, que era assim mesmo”. Mais ia pelo ego do que dava orientação 
mesmo, né? Eu acho que ela poderia falar os pontos positivos, mas também 

poderia contribuir, poderia sugerir, não é? É: “vocês também poderiam 

fazer tais e tais coisas com o tema que vocês escolheram. Então, na 

contribuição, não é? E quando a aula não era tão boa assim, ela fazia uma 
careta, não é? E menosprezava o tempo que o aluno fez e não dava as 

correções, não contribuía para dizer o que precisava fazer: “Você poderia 

fazer isso”, não é? Na contribuição da melhoria mesmo. Então, acho que foi 
uma (pausa) É uma contribuição falha, que acho que também continua 

existindo isso até hoje, não é? 
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Professor 3 Olha eu acho que a... contribui na apropriação dos conhecimentos, dos 

conteúdos que eu estou abordando, acho que a minha graduação contribuiu 

muito. Ficou falha na parte didática, eles não ensinam a gente ser professor, 

saber lidar com as adversidades que acontecem em sala de aula. Você lidar 

com a indisciplina, com a realidade da sala de aula e isso fica uma lacuna a 

gente não aprende. E outra lacuna que fica é a legislação, eles também não 

preparam a gente para legislação pra estar atuando na sala de aula também. 

Quanto ao conteúdo eles contribuíram. 

Professor 4 Não, assim eu aprendi os conteúdos, se eu pensar nessas coisas sim. Aí eu 

tive um bom professor de sociologia e uma boa professora de didática, mas 

em algumas outras coisas não. E aí, por exemplo, coisas simples como ver 

um diário, ou “_olha tem o PPP na escola” Eu não, se eu tive, eu não tenho 

essa recordação, eu não aprendi, se alguém me ensinou, eu não aprendi 

porque eu não recordo de ter visto e... embora o curso foi bom, assim, foi 

bom no geral, não tenho muito como avaliar porque nunca fiz outra 

graduação também, mas eu senti falta de algumas coisas. Eu acredito que 

têm algumas coisas que não são contadas para gente na graduação, o que 

acontece e tudo e tem que tomar muito cuidado porque meus primeiros anos 

na prefeitura foram desanimadores. Eu pensei em desistir porque o sistema 

me engoliu, foi decepcionante! Eu não conseguia acreditar que algumas 

coisas aconteciam na escola e que ninguém ia fazer nada a respeito e que 

não dá para falar com ninguém, você vai cobrar de quem? Onde é que eu 

tenho que ir? Onde é que eu tenho que cobrar? O professor que chega novo, 

ele é engolido por isso e muitas vezes enganado e todas essas coisas sem 

contar as dificuldades que vão acontecendo na sala de aula porque é você 

por você quase, não tem material. É do seu dinheiro, se você vai para o 

particular você tem uma outra vivência, mas aí você tem outras decepções, 

“mas os pais do alunos estão pagando” e aí, é um pouco utópico o que a 

gente vê na faculdade e eu acho que a gente perde bastante tempo vendo o 

conteúdo específico que é fácil de aprender porque a maioria das matérias 

são voltadas para isso, mas a gente não discute essas coisas. E eu penso que 

muitos os problemas da educação são esses porque nós temos profissionais 

da área que falam, perdão, profissionais que não são da área e que falam 

bastante de educação e eles nos ajudam, mas a gente tem poucos 

profissionais da área que fazem isso. Nós não temos essa coisa do 

pesquisar, ”eu vou publicar meu trabalho”, então eu vou fazer, então eu vou 

mostrar, onde é que tenho que recorrer, “_olha existe isso daqui”. Então, eu 

vi pouco LDB, para eu ter o conhecimento, que também não é grande que 

eu tenho hoje, eu fui fazer um curso porque eu não saí preparada para isso, 

eu não compreendia como funcionava tudo assim. Eu lembro que tive aulas 

sobre isso, mas foi pouco porque a gente não conseguia discutir e foi um 

semestre só e eu acho pouco.  
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Quadro 85 – Matérias Pedagógicas na licenciatura  

Como você considera as matérias pedagógicas na graduação? 

Professor 1 Como eu disse na formação de graduação em especialista foi satisfatória, 

porém nas pedagógicas foram muito insatisfatórias, eram aos sábados, as 

aulas de Psicologia, de práticas pedagógicas eram todas no sábado. Eu era 

muito jovem, sexta-feira saía a noite, sábado eu não conseguia ficar todo o 

dia, era das 7h às 15h, eu não conseguia ficar, então, lógico, que parte da 

responsabilidade foi minha da má formação, mas foi uma má formação. 

Professor 2 Então, eu fiz um curso noturno, não é? E a gente tinha sempre aulas duplas, 

não é? Mesmo porque os professores na faculdade vão menos vezes, não é? 

Na faculdade. Então, é ... eu não acho que foi ruim nem a divisão da grade 
curricular, e também não achava ruim ser duas aulas, porque, normalmente, 

eles faziam uma parte teórica e a outra parte prática ou então duas aulas 

teóricas e, na outra semana, aula prática.  Da parte pedagógica era, por 
exemplo, no terceiro ano, a professora de se não estou enganada de 

Metodologia, ela, essa professora de Metodologia em um bimestre, ela deu 

um conteúdo que era para gente: “formas de dar aula, não é”? Ela dividiu 

aqueles 120 alunos em não sei quantos grupos, não é? E estipulou que cada 
um fizesse um tipo de dar aula, aula expositiva; aula objetiva, aula com 

recursos, como chamava? Recursos o quê? (meu Deus) 

Professor 3 Eu considero as matérias pedagógicas ainda muito restritas. Acho que eles 

deviam, a parte pedagógica devia ser mais, é, pra gente ter o conhecimento 

melhor porque a parte dos conteúdos, a gente vai na Internet, a gente vai 

nos livros, a gente consegue ir se atualizando. A parte pedagógica, eu acho 

que deveria ser mais, ãn, os teóricos deveriam ser abordados com mais 

intensidade, então a gente vê  pouquíssimos teóricos da parte pedagógica e 

isso é falho. Tinha um dia da semana que tinha, por exemplo, aula de 

didática, aí a professora dava aquela aula de didática, mas era uma didática 

que não me preparou para didáica em sala de aula, era uma teoria sem 

prática e aí não acontecia, a prática foi o dia a dia mesmo em sala de aula. 

Professor 4 Elas foram divididas, mas cada uma com um semestre só, sem muita 

continuidade, a que teve mais continuidade foi a de sociologia, foi uma das 

que eu senti melhor a gente teve quatro semestres, mas psicologia, por 

exemplo, a gente teve um semestre só. Essa questão das leis e tudo: um 

semestre só e aí não dá tempo da  gente ver isso. E aí eu fiquei os quatro 

anos, eu fiz o curso de quatro anos, não fiz o curso de três anos, e a gente 

estudou latim, a gente estudou grego que é ótimo pra minha formação! Eu 

gosto de estudar, eu achei demais! Mas é que a verdade é que na prática, na 

prática eu não uso tanto. Porque dificilmente eu vou explicar para o meu 

aluno de sexto ao nono ano, uma formação da palavra que vem do grego ou 

do latim porque isso é para especialista. Então eu acho importante que eu 

tenha isso na graduação, mas talvez a gente tenha que aumentar o tempo, 

então da graduação ou alguma coisa assim, para que tivesse como, desse 

para na grade colocar tudo de uma forma que fique claro tudo porque sinto 

falta disso. E os próprios professores percebem isso porque quando eu fui 

fazer o curso, eu fiz com professor da faculdade, ele próprio deu o curso, 

ele disse: “Eu dou esse curso aqui. Você não quer fazer ?”  Eu disse: 

“_Quero”  E eu fui fazer porque se você não tem interesse, não tem porquê, 

não ia ter nenhum concurso na época nem nada. Mas eu tinha vontade de 

saber porque eu sabia que eu queria prestar um concurso, eu sabia que 

queria entrar na rede e aí fui atrás. Eu tive mais no terceiro e no quarto ano, 
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no primeiro e no segundo ano eu não tive nenhuma, eu só vi gramática, 

literatura, linguística do conteúdo específico. Então foi mais do terceiro e 

no quarto no ano. Especialmente, no quarto ano, é, achei que foi pouco, 

como eu já disse, corrido, eu não tenho nem muitas recordações delas, das 

aulas, assim em si. Então acho que não gostei. 

 
 

Quadro 86 – Experiências positivas no curso de formação inicial 

Quais foram as suas experiências positivas no contexto da formação? 

Professor 1  Tive bons professores especialistas em cálculo, álgebra que me prepararam 

muito para os concursos que fiz pra entrar na docência, concursos do 

Estado, SESI, prefeitura. É, realmente, eles tiveram uma contribuição 

grande para isso. 

Professor 2 - Então, no Magistério, eu diria que 90% foi positivo, nós recebíamos uma 
bolsa, não é? Que ela era destinada, é... aos materiais para gente formar as 

nossas aulas, naquele momento, a gente fazia muito jogo, não é? E em 

papéis coloridos, canetinhas coloridas, é... papéis que tinham desenhos de 
bichinhos e tudo o mais, a gente sabe que papelaria é um pouco mais caro, 

não é? É para comprar livros, não é? Que nossa geração é uma geração de 

livros, não é? Não tinha acesso à internet como a gente tem, não tinha 

acesso muito à internet como a gente tem. Então, isso acabou ajudando 
bastante. Lá, na graduação, eu acho que os professores deixavam sempre 

muito assim: a gente está te dando a teoria, é, apresenta um trabalho em 

cima do que estou te dando e a nota vai valer de tal a tal, e ficava muito 
nesse círculo que não é legal. É legal ter discussão, ter projeto, ter ideia para 

serem discutidas para melhorar cada vez mais. E não foi legal, nem na pós-

graduação, não é? Eram grupos de pessoas muito diferentes de áreas 
diferentes que vinham falar de assuntos que eram correlatos, não é? Então, 

eles vinham e expunham como eles atuavam, não é? E, no final, a gente 

teve que fazer um projeto. Mas aí, no final?!! Não. A gente tinha que bolar 

o projeto, não é? Tentar viabilizar todas as etapas que a gente bolou, aí, sim, 
pra eles, enquanto profissionais, né? Olharem e dizerem: Olha, não é viável 

por conta de... sei lá, uma interferência da natureza, ou não tem dinheiro, 

precisa ser... Isso aqui é muito caro, esse material tem que ser, tem que 
baratear. A gente não teve essa formação, não é? É, eu estava vendo uma 

professora (eu nem sei se eu posso falar muito, (risos) eu estou falando 

muito), ah, uma professora que foi fazer uma pós-graduação dela, ou 

doutorado lá, em Harvard, e ela comentou: É, em determinada situação que 
um dos professores havia falado assim: “Não se preocupe, você, investiu 

muito dinheiro para estar aqui, mas esse dinheiro, que você investiu, vai 

voltar para você, não é”? E ela foi estudar Filosofia da... da parte de 
jurisdição, não é? Parte jurídica, como lhe dar bem com a ética, com a parte 

filosófica da área lá da Justiça. Aí, o professor, no decorrer da aula, falou 

assim que não era para eles, cabeças pensantes, se preocuparem com mais 
de terceiro mundo (não, né?) de países em desenvolvimento, porque... é... 

não era para aquele público que eles estavam sendo formados. Aí, ela 

levantou a mão e falou assim: Eu sou brasileira, não é? E a gente sabe que 

desde que você. Há muitos anos é assim, é sempre quem tem muito, e 
sempre quem tem pouco, está na hora da gente arrumar uma terceira opção, 

não é?  Para que (gestos com as mãos) isso aqui seja menos e isso aqui seja 

mais, essa terceira opção de acesso a outras... até um outro jeito de se 
viver”. E um outro americano pegou e falou assim: “nós, americanos, 

aprendemos a fazer network no primeiro ano que nós entramos na escola”, 
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né? É uma coisa que a gente não sabe fazer, a gente se promover enquanto 

profissional, não que a gente tenha que fazer network. Mas a gente procura 
dentro do que a gente paga, não é? Eu paguei para me formar na graduação, 

na licenciatura, mas que eles, enquanto profissionais que ali estão que eles 

nos alimentem para que a gente se torne um bom profissional. E, aí sim, 

enquanto profissional, a gente atuar na nossa área com capacidade, com 
condições de... condições cognitivas de formação. A gente sabe que tem 

outras dificuldades, mas, nas conversas, a gente acaba conseguindo 

material, outro material. Isso é de menos, mas essa formação, que a gente 
tem que ter, para dar conta de alunos que são seres em desenvolvimento. 

Ela é muito séria!! Ela não pode ser ... continuar sendo tratada assim dessa 

forma. 

Professor 3 Acho que a apropriação dos conteúdos mesmo né? Foi positivo. A parte 

literária foi positiva, foi maravilhoso! Então na minha formação, acho que 

eles enriqueceram muito a parte de literatura, então isso foi muito bom. A 

parte gramatical foi bom, é, eu entrei em sala de aula com algum 

conhecimento, não fui muito perdida não. Então, entrei meio segura nessa 

parte, então de conteúdo foi bom! A parte negativa está pedindo? Não, não 

é? Só positiva né? (risos)  

Professor 4 Do conteúdo específico. Eu acho assim, eu tive professores maravilhosos! E 

até estranho eu falar da matéria e tudo porque parece..., mas eu tinha 

professores maravilhosos! Quando eu tinha dúvida eles atendiam, eles 

tentavam fazer o melhor possível, mas esses professores que davam 

sequência, sempre nos acompanharam os quatro anos. Então isso, isso era 

muito bom. Eu achei que tive uma formação que percebo que pessoas que 

se formam na mesma universidade não têm, porque o período do curso 

mudou, saíram matérias que foram importantes, eu acho sim que tem que 

estudar linguística, que tem que estudar tudo isso porque  você consegue 

explicar aos alunos melhor, você consegue pensar em como explicar de uma 

maneira mais fácil porque você sabe o processo de formação da Língua 

porque às vezes você tem um professor de Inglês, um professor de 

Português que não sabe o processo de formação da Língua que às vezes, ele 

precisa dar uma aula e aquela aula é fonética, mas ele não sabe os fonemas! 

E eu não estou falando do básico que o aluno vê. Eu estou falando do todo 

para você poder explicar aquele básico que o alunos precisam ter. Então a 

gente precisa ter essa carga. Então isso, eu achei muito legal ter essa 

preocupação, por isso eu acho que o curso deveria ter cinco anos porque eu 

faria numa boa, eu acho que todo mundo tinha que passar na área da 

educação, das matérias diversas. A gente poderia pegar exemplo de alguns 

países, então, nos primeiros dois anos, a gente vai estudar aqui ó, a parte 

pedagógica, depois a gente se aprofunda, então no específico. Ou, ao 

contrário, alguma coisa assim porque, eu que sou de Letras, ainda percebo 

que eu tive mais do que outros professores, porque você pega os professores 

de matemática e, eles não sabem quase nada e a gente vai trocando 

figurinha. Eu tenho muitas professoras, eu tenho amigas que são professoras 

de matemática, mais chegadas e a gente vai trocando figurinhas. Vai 

trocando e algumas coisas eu sei mais do que elas e eu aprendi na 

graduação mesmo sendo pouco. Em relação as questões das matérias 

pedagógicas, que elas pedem ajuda. 
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Quadro 87– Formação continuada nas reuniões pedagógicas 

Quanto à formação continuada, fale a respeito (nas reuniões pedagógicas etc.). 

Professor 1  É, atualmente, temos como diretor um coordenador pedagógico desviado 

de função que busca provocar em nós, o desejo de inovar, o respeito ao 
tempo de aprendizagem de cada aluno e da formação global. Ele tem usado 

muitos filmes, é, até mesmo, é... como é que vou dizer? Igual a gente tem é, 

aulas é... fora da escola com os alunos, ele também faz com que nos HTPs a 
gente saia da escola, vá visitar a comunidade e isso tem sido legal, tem sido, 

é, diferente pra gente, então tem sido uma proposta bastante provocativa pra 

gente. 

Professor 2 Ah é, esse ano a gente começou a estudar. Por conta de ter muitos 
problemas em todas as salas e nas duas salas de 6º anos. É, esse tema da 

indisciplina, não é? Então, eu achei muito legal, a coordenadora buscou 

textos, buscou psicóloga que fala desse assunto. É não estou lembrando, 
agora, os nomes técnicos, mas ela nos passou um vídeo, onde uma 

psicóloga pede para gente que explique duas situações diferentes. Eu não 

me lembro exatamente o nome agora e, depois, ela separa três casos e pede 

para gente classificar, não é? Na aula, depois, a gente ouvindo aquilo, a 
gente fez a mesma coisa para as nossas salas, não é? Como que é o perfil de 

uma é, da outra e da outra? Você acha que a gente pode usar essa 

intervenção nessa? Eu achei muito legal. Ai, eu saí da aula e perguntei para 
dois professores, não é? Falei: “nossa que legal eu adorei!” “Mas não se 

ilude não, que isso é uma coisa que é, uma coisa elas que estão lá no 

gabinete. Outra coisa é a gente aqui no dia a dia, vai tentar aplicar isso na 
sala de aula... Aí, falei assim: “É não é fácil, mas eu não vou me deixar 

contaminar por você. (risos). Não vou me deixar contaminar 

Professor 3 Ainda não ocorre essa formação. As reuniões pedagógicas são reuniões para 

recados não é? Então vai acontecer isso, recebemos email daquilo. A parte 

pedagógica não está acontecendo. 

Professor 4 Não. De vez em quando trazem algum texto para gente ler. Para gente 

discutir, eu acho muito bobo porque não tem começo, meio e fim ou o 

porquê daquilo. A maioria do HTPCs são para passar informação. E só. E 

os professores gostam porque quando não é, eles reclamam. Nessa escola 

nova que eu estou agora, os últimos esses antes do recesso, eles foram bem 

legais! Eu acho, eu, elas estavam treinando assim porque a equipe mudou 

muito né? Então eu acho que elas queriam aproximar a equipe, então muitas 

dinâmicas de grupo, essas coisas, mas não é formação em si, mas foi a coisa 

mais diferente que eu vi num HTPC, lá na prefeitura a gente também tem 

HTPI que é um horário nosso, que a gente pode até pedir algum curso, 

alguma coisa, mas não tem. 

 

 



274 
 

Quadro 88– Professor que influenciou 

Você teve algum professor que o influenciou?  Fale a respeito. 

Professor 1  Sim. Tive uma professora de Português que me lembro até hoje, era 

cheirosa, com um avental branquinho, muito bem passado. Ela nunca 

gritava e ela transformava o meu sarcasmo pela matéria dela que era Língua 

Portuguesa e eu gostava só das exatas, mas ela transformava isso em amor 

pela leitura. Eu me lembro que uma vez, eu estava conversando na aula dela 

e ela tava lendo a poesia, é... eu não sei se era Juca Pirama, uma poesia 

indígena. Ela parou a leitura e falou: “_Samara, leia”. E eu fui ler com 

muito sarcasmo, eu lembro que fui ler assim de qualquer jeito e conforme 

eu fui lendo ela começou bater na mesa com rítmo e quando eu vi, eu tava 

lendo a poesia no ritmo do tambor indígena, eu nunca vou esquecer isso! E, 

ela é viva e mora na mesma cidade que eu, e eu encontro com ela e falo: 

“ainda não consigo ser como você. (risos) É maravilhosa! 

Professor 2 Eu lembro, assim, da minha professora de Educação Artística, que ela era 

uma pessoa muito dinâmica e eu gostava muito que ela punha os  

“cesinhos” (C) no diário: Eu dizia: “Eu vou fazer isso também” (risos). Eu 

acho isso legal, porque ela põe o conteúdo; depois, põe a nota ali, logo para 
gente ver mesmo, não é? E, depois, fechava a média. Eu achava aquilo 

fantástico na minha quinta série, não é? Ela é uma pessoa que eu tenho 

contato até hoje. Já se aposentou. Ela foi muito importante na minha vida de 
professora, a gente é amiga pessoal até hoje, não é? Ela é uma das 

professoras que sim. É, lá no Magistério, ah, eu tive minha professora de 

Ciências que eu amava ela, eu amava ela (risos). Eu amava ela, mas 

também amava minha professora de Português. Gostava como elas 
ensinavam, sabe? Era uma admiração muito grande! Lá, no Magistério 

minha professora de Biologia era um sargentão! Ninguém... todo mundo 

tinha medo de perguntar alguma coisa sobre a matéria. Mas eu não tinha, 
ela nunca foi ríspida comigo e todo mundo tinha medo de tomar essa 

rispidez. Eu tive muitos bons professores, de Geografia, tive bons 

professores de tudo, de História. Esse professor de História, quando eu, no 
primeiro ano, que dei aula na escola que ele trabalhava, na primeira reunião, 

assim, ele pediu licença para a diretora, disse que eu tinha sido aluna dele e 

era excelente aluna e eu estava contribuindo para aquele grupo, sabe? Ele 

me acolheu, ele exagerou um pouco sabe? Era meio da natureza dele fazer 
assim (risos), mas ele me acolheu. E eu, também, tenho assim a primeira 

diretora aqui em Santos. Ela me envolveu no grupo, as outras também. 

Gosto muito das minhas diretoras. Eu acho que o nosso ponto, assim, foi 
naquele texto que a senhora deu lá para eles de um sociólogo. Eu adorei 

aquele texto e a gente conversou a respeito, não é? Não é só professor que 

foi importante, diretores também foram importantes, vice-diretores, 
coordenadores. Eu tive ótimos coordenadores, na minha vida, é que nem eu 

falei, eu tive sorte de participar de bons grupos. 

Professor 3 Tive uma professora de língua Portuguesa, profª. Manuela, foi até depois 

minha supervisora no Estado e, eu me espelhei nela. Ela era muito boa, eu 

aprendi Língua Portuguesa com ela, eu consegui entender com o jeito dela 

ensinar, aí eu fui copiando. 

Professor 4 Ah sim, tive. O meu professor de História, ele era espetacular! Do ensino 

médio. Eu sempre gostei da escola, então eu brincava de escolinha, essas 

coisas. Então eu consigo lembrar o nome da professora da primeira série, 

Irene, em que ela mandava a gente na lousa ler e tal e eu adorava. Mas 

assim professores que me marcaram, marcaram mesmo que me fizeram 
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perceber o quanto era importante o que eles faziam, o quanto era legal 

aquilo foi o professor de História eu adorava, adorava. E a professora de 

Português. Teve assim uma atuação fenomenal na minha vida. De me levar 

num contexto fora da escola porque ela sabia que eu não podia, sabia da 

minha situação em casa, tudo. Ela se dispôr mesmo de um tempo que não 

era o tempo ali da escola, mas eu vou te levar ali, vou te ajudar, eu vou 

investir. E eu não tenho condições de fazer uma faculdade. Mas você estuda 

e aí quando veio o Estado, ele costuma mandar cinco inscrições para as 

universidades públicas porque elas costumam ser caras, aí eu fui fazer a da 

que veio lá para a escola eu passei, fui aprovada, só que aí eu não consegui 

lugar para morar. E aí eu não consegui fazer a faculdade, eu não tinha quem 

me mantesse lá, e aí foi bastante frustrante eu não tinha como pagar. E eu 

percebi que a professora de português fez uma movimentação na escola, foi 

na época que saiu o projeto escola da família. E aí a diretora que hoje é a 

minha diretora. A diretora junto com ela, fizeram uma cartinha para mandar 

para secretaria de educação, eles me orientaram quais eram os documentos 

onde eu tinha que levar, onde eu tinha que ir no meu histórico, fizeram as 

cartas para que eu tentasse a bolsa e tudo. Então eles trouxeram pra mim, 

ela professora de Português e o professor de História, eles trouxeram,  João, 

o nome dele, eles trouxeram para mim um conhecimento que eu não tinha 

para procurar uma bolsa, poderia ser letras que eu fosse fazer ou Psicologia, 

que na época, “então a gente vai procurar uma bolsa você quer, quer 

mesmo?” “Eu quero!” , então a gente vai procurar e eles saíam nas 

faculdades porque eles eram novos, tanto que a professora Regina que hoje 

trabalha comigo. Eu tenho os terceiros e ela tem os segundos.  Eles 

trouxeram para mim “tem aqui, se inscreve aqui, procura ali” Muito além da 

sala de aula, então, eles mudaram a minha vida porque, provavelmente, eu 

não faria faculdade porque ninguém na minha casa tinha esse conhecimento 

do que a gente poderia fazer, minha mãe ficou até assustada, no começo. 

Ficou 

preocupada, se teria de pagar alguma coisa, “Não mãe eu ganhei, é uma 

bolsa”, eu dizia. Eu nunca paguei nem uma parcela. Está lá no papel e tal, 

mas pra concorrer a bolsa você tem de fazer o vestibular e a matrícula, e aí 

os próprios alunos da sala fizeram vaquinha, se reuniram para fazer a minha 

matrícula para eu poder concorrer a bolsa, então eles me marcaram assim 

demais.  Por isso que eu tinha muita vontade, tinha muita vontade de 

trabalhar no Estado porque eu queria ser assim, eu queria fazer isso para 

eles porque eles mudaram minha vida. Minha mãe é super grata, ela tem 

contato com eles porque eu fiz escola da família e então já fui direto 

trabalhar com eles nessa escola. E a minha mãe assim... maior bonitinho de 

ver! ( se emociona). 
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Quadro 89– Troca de experiências com os pares 

Como você considera o relacionamento com os demais professores? Há troca de 

experiências com que frequência? 

Professor 1  Eu considero muito bom meu relacionamento com os outros os colegas de 

trabalho e a nossa troca é diária e informal. Acontece nos HTIs que é hora 

de atividade individual, mas calha de ter mais de um professor cumprindo 

esse horário, fazendo atividades e a gente troca, hora de intervalo. Professor 

é um bicho meio esquisito mesmo, a gente sai para tomar chá e daqui a 

pouco o assunto é escola. Então, acontece sempre isso. 

Professor 2 Então, do ponto de vista pessoal, a gente se dá muito bem. Mas são poucos 

os professores que, quando eu tenho alguma dúvida, que eu sinto que tira a 
dúvida, assim com, sem nenhum problema. Às vezes, eu já escutei, de 

algum professor, que não ia ajudar, é... Eu entendi que eu estava enchendo o 

saco. Para ele, nunca mais pedi nada e esse foi um só. Ele me marcou. 
Agora, isso não é uma coisa comum, na nossa profissão. Eu não tenho 

problemas de perguntar, por exemplo, para professora de Inglês, uma coisa 

que quero lembrar, que não lembro mais. Ela me perguntar: Parece que as 

pessoas se sentem que eu estou desafiando. Eu não estou desafiando. Eu 
estou querendo que me ajude a sanar uma dúvida no momento, não é? 

Então, quando eu pergunto uma coisa assim, a pessoa tem essa sensação. Eu 

procuro não continuar fazendo isso, porque foi tão desagradável! Qualquer 
pessoa que vem me perguntar de qualquer coisa que eu sei, eu falo tão, 

sossegadamente, com prazer, para ampliar, para ajudar. É sempre para 

ajudar não é para desmerecer ninguém ou dizer que é mais ou menos que 
ninguém, mas eu não sinto isso na nossa profissão não. Isso vem até 

acontecer em momentos pontuais, às vezes, até fora da escola, quando você 

se reúne em grupo, não é? Vários professores, por conta de alguma reunião 

de SEDUC, e vamos dizer assim de órgão maior, mas não que isso seja 
alguma coisa espontânea no dia a dia, não é? 

Professor 3 Olha relacionamento com os professores pra mim é bom, é normal. Agora, 

a troca de experiência, ela não acontece porque se a gente quer trocar 

experiência, às vezes, o professor fica meio indeciso em falar sobre o seu 

trabalho ou não aceita o trabalho que você está falando para ele. Eu achava 

que nas reuniões semanais, seria o momento único pra essa troca de 

experiências, mas ainda não está acontecendo. 

Professor 4 Há sim. Troca de experiências tem. Sinto falta das experiências mais 

positivas. Mas tem bastante, os professores conversam muito em sala de 

aula em HTPC. Por watsapp, ultimamente, eles, bombam, e é para falar de 

aluno, de sala de aula e de tudo isso. Eu acho muito legal, às vezes quando 

eu não sei algumas coisas eu falo que não tenho uma ideia, eu posso contar 

isso eu sinto nas duas escolas que eu posso perguntar. “Você tem alguma 

ideia ?” Numa escola mais do que na outra porque tenho duas escolas de 

perfis muito diferentes, a minha escola que estou a menos tempo, o pessoal 

é muito engajado, tipo então todo mundo quer se ajudar. Os resultados são 

bons. Mas mesmo na outra tem um grupo que apoia, tem um grupo que não, 

tem um pessoal que quer se aposentar e a conversa deles é essa e eu entendo 

porquê, né? E tem um pessoalzinho que não... então, a gente estava em 

replanejamento e é assim muitas das falas são assim “eu só quero que acabe 

os quatro meses, eu vou pensar na minha aula e pronto, não quero montar 

nenhum projeto, não quero nada”. Então, isso acontece, mas no geral têm 

sim., professores que você pode contar, que tem uma troca, que te ajudam,  
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professores mesmo da sua matéria. Eu não sinto competição, nunca senti 

isso. Em nenhuma escola. 

 

 

Quadro 90– Contribuições dos cursos de formação  

Como os cursos de formação podem colaborar para o preparo do professor no 

enfrentamento dessas dificuldades citadas? 

Professor 1  Então, eu ainda fico pensando aquilo que eu falei, é, essa fórmula de uma 

escola que esteja dando certo. Uma escola pública que esteja dando certo de 
verdade. A gente vê na televisão às vezes algum projeto, mas a gente não vê 

uma escola, olha aqui, os alunos estudam, os alunos fazem o fundamental I 

e fazem o fundamental II e saem prontos para, além de prosseguir nos 
estudos, mas com qualidade de entrar numa escola técnica em que há 

concurso. Entrar num SENAI que há concurso, é, eu vejo eu não estou 

falando só de conteúdo não, mas eu estou vendo, assim uma coisa... Dá 

certo nos outros países. Por que que a gente não copia? Por que não trazem 
essas experiências para gente? Não é? Eu sei que precisaria uma mudança 

assim em tudo, o governo. Então, eu estou perto de aposentar, quando chega 

um professor novo na escola, formado novo eu digo. É, eu vejo ele 
trabalhando e aquilo me incomoda no sentido de que eu penso, “caramba eu 

já fui assim”. Aí minha primeira vontade é de desmotivar ele, falar assim: 

“Ihhh, isso vai parar”. Aí eu me sinto culpada, ainda posso fazer que nem 
ele, ter esse gás. É muito legal chegar professor recém-formado na escola 

porque ele incomoda e faz a gente sonhar um pouco de novo, mas é sonho. 

Isso me frustra. 

Professor 2  Então tinha que ter melhor estrutura, eu penso que tinha que é... (cachorro 

latindo), toda a instituição voltada para educação tinha que cutucar mesmo, 

MEC, as outras instâncias que dizem respeito à educação, eles tinham que 

cutucar, mexer na lei, se for preciso, toda a parte legislativa, eles 

elaborarem planos né? É... que fossem efetivos e que esses planos 

chegassem para esses professores de curso de formação de nível superior, 

mas é... que dê condições pra eles também de proporcionar essas aulas 

dentro desses cursos. Acho que todas as instâncias, diretoria da própria 

universidade, grupos diferentes de determinada região e vai de lá pra fórum 

de discussões.E na formação continuada também. 

Professor 3 É porque no curso de formação, você tem colegas que passaram por essas 

experiências e conseguiram saná-las de alguma forma, então as experiências 

de um podem ajudar o outro, essa troca é muito importante. Isso a gente tem 

no curso de formação, Nós temos esse epsaço, não é? Só que são poucos os 

cursos de formação, mas eles contribuem. 

Professor 4 Olha, primeiro: o curso nos dá ideias. Isso é verdade, com o pouco que tem 

o que você pode fazer. Porque às vezes a ideia não vem. Curso traz isso, 

tem muitos cursos que trazem isso. Acho que por isso que eu gostei tanto da 

pós porque ela trouxe isso pra mim. Ela me ensinou a me virar, mas não me 

virar só ali na sala de aula, a colocar aquilo no papel, a mostrar dá para ser 

sempre, a trazer esse recurso porque às vezes, nós professores, a gente tem 

o conhecimento do que pode ser feito e tudo, mas a gente não sabe fazer 

isso de uma forma ficar registrado que vá trazer mudanças para escola 

porque é só falando, não tem o registro, não tem a pesquisa, essas coisas 

não têm, então eu acho que a formação traz isso. Fora isso, eu tenho muito 



278 
 

trabalho, muita dificuldade com meus alunos inclusos e eu sei que a gente 

teve um período para se preparar, quando eu fui para pós em 

psicopedagogia, eu fui pensando nisso, eu vou receber esses alunos, eu 

tenho que entender esses alunos, por isso que eu falo que gostei muito, 

mesmo não tendo concluído porque eu tenho muitos alunos inclusos, mas às 

vezes eu não sei o que fazer no dia a dia ali. Como é que eu adapto minha 

aula, minha atividade? Porque não tem muitos recursos, então esse ano para 

mim, acho que foi o mais desafiador porque tenho alunos surdos, e às vezes 

eu não sei o que fazer e também não quero prejudicar os outros alunos, me 

concentrando só nesses. Então eu acredito que, tinha que centrar, eles estão 

lá é uma realidade. Não podemos dizer, ah, eles vêm aqui só para socializar, 

não. Se eles vão sair de lá com um diploma, eles têm de aprender. Eles têm 

de aprender por eles para eles saberem, para eles mudarem, para eles 

crescerem e eu acredito que a formação teria de vir aí, se nos HTPCs, HTIs 

a gente discutisse isso, olha, eu tenho um ATP de inglês, quando ele vai lá 

eu pergunto o que eu faço? Ele também não sabe. Porque a gente chegou 

nessa realidade e não tem assim muito estudo ou não tem material eu não 

sei direito o que falta. Então acho que a formação poderia contribuir para 

isso, um curso de formação pra isso. Está vendo a necessidade, eu falei para 

ele: “você tem que me mandar para algum lugar para eu aprender fazer 

LIBRAS em Inglês, que não é LIBRAS o nome, porque eu tenho que 

ensinar alguma coisa para eles, mas não tem para onde me mandar porque 

não tem o curso de formação. Quando eu entrei na rede municipal tiveram 

muitos cursos, mas todos para a área de alfabetização, que não é o que eu 

trabalho, quase não tem curso de formação para as áreas específicas, quase 

não tem, tem para Português e Matemática, para as outras matérias quase 

não tem. Aí às vezes, cursos de Inglês, escolas de Inglês, cultura inglesa, 

eles oferecem uns cursos, mas aí é para aquela realidade deles. Aí para mim 

não faz muita diferença. Eu já fui uma vez fazer porque tudo bem que eu 

tenho algumas estratégias de aula e isso é legal! Mas isso a gente consegue, 

às vezes vendo na internet e essas coisas assim. Eu acredito que contribuiria 

muito mesmo, se investisse nisso e especialmente com os alunos inclusos 

porque às vezes eu não sei o que fazer e não é porque eu não quero, eu não 

sei mesmo. 

 

Resultados – Dimensão Formação 

 A escolha pela docência foi a consequência de um percurso de vida que envolveu: 
atividades de “dar aulas”,  quando na infância e adolescência, relacionamento com o 

conhecimento e influência de outros professores do ensino fundamental e médio.  

 Todos foram unânimes em considerar que o curso de licenciatura deu ênfase bem maior 
à formação na área de estudo. As matérias pedagógicas foram restritas e insuficientes  

 A Trajetória de Formação (vide Quadro 91 – logo a seguir) mostra que a atuação 

docente foi iniciada com o curso de graduação, logicamente, pela habilitação conferida, 
mas em se tratando da atuação, há pontos de tensão, haja visto que o curso foi 

considerado de ênfase no conhecimento da área, e, sabemos que a prática docente 

envolve outros aspectos à luz das diretrizes que estamos estudando e frente às 

dimensões da atuação docente. A continuidade da formação se deu, por iniciativa do 
professor. Sendo as políticas de formação continuada pouco abrangentes de forma 

efetiva. 
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Quadro 91 - Trajetória de Formação 
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PROFESSOR 4 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 A prática que os ajudou a “aprender” a dar aulas, as matérias pedagógicas na graduação 

não foram suficientes e pouco colaboraram para a atuação em sala de aula. 

MÉDIO 

TÉCNICO EM QUÍMICA 

GRADUAÇÃO  

LICENCIATURA MATEMÁTICA 

 

SEGUNDA LICENCIATURA 

PEDAGOGIA 

CURSOS:  

GESTAR 

 TEIA DO SABER 

GRADUAÇÃO  

LICENCIATURA LETRAS 

 

SEGUNDA LICENCIATURA 

PEDAGOGIA 

CURSOS:  

PELA REDE ESTADUAL 

 

CURSANDO  

MESTRADO PROFISSIONAL 

MÉDIO 

MAGISTÉRIO 

GRADUAÇÃO  

LICENCIATURA CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

 

 

 

PÓS GRADUAÇÃO  

LATU SENSO 

GESTÃO AMBIENTAL 

MÉDIO REGULAR 

GRADUAÇÃO  

LICENCIATURA LETRAS 

 

PÓS GRADUAÇÃO 

LATU SENSO 

ÉTICA, CIDADANIA E SAÚDE 

OUTROS CURSOS:  

GESTAR 
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 A formação continuada está ligada a um plano de ação dos gestores na escola, não 

ocorrendo na maioria das vezes. Os professores entendem a importância dessa formação 
para o enfrentamento das dificuldades na atuação docente. 

 O relacionamento entre os pares é bom, mas não propicia a troca de experiências 

sistematicamente. 

 

 

Dimensão Atuação 

 

Quadro 92 – Atuação considerando a sequencialidade da educação básica 

Você considera no desempenho de seu trabalho a sequencialidade da Educação 

Básica? Percebe o EF II como sequência da educação infantil, primeiros anos do 

fundamental e ao término do fundamental II o ensino médio? 

Professor 1 Sim. Sei que pré-equisitos não adquiridos no fundamental I, precisam ser 

trabalhados no fundamental II pra prosseguimento dos estudos, quanto ao 

preparo para o ensino médio, tem sido difícil preparar alunos menos 

dependentes de mim. Tento buscar fazê-los pesquisar, buscar o próprio 

conhecimento. Mas só consigo com uma minoria, difícil fazer isso. Dele... 

Porque lá no ensino médio eles vão estar mais autônomos, os professores 

não vão, é, não são tão mamães como no fundamental II e eu vejo que isso é 

uma dificuldade. 

Professor 2 É a gente, sim. É.. a gente já conversou um pouquinho. Eu acho que o 

Fundamental II, ele é muito importante, não é? A gente recebe os alunos 

com uma gama de informações, é... que estava vinculada àquela faixa 
etária, àquele nível de desenvolvimento, quando eles chegam para nós no 

Fundamental II, é a turbulência da adolescência né? Mas mesmo assim, tem 

muito mistério neste sequenciamento, a (tosse), ele é muito importante para 
o médio e tão quanto importante para o nível superior, não é? É... existem 

coisas que no fundamental que se fincam, não é? Na formação do indivíduo, 

na formação individual, não é? Que quando ele chega lá, na fase 

universitária, se ele não tem ele vai sofrer muito para voltar atrás, ele vai 
demandar de tempo que vai estar numa fase adulta de correria, de estudo e 

vai ter que voltar atrás para se alimentar, não é? Na parte básica, para aí 

sim, dali para frente, virem os ensinamentos mais complexos, não é? Que 
também vai ter algumas fases fáceis e, também, vai ter fases difíceis, não é? 

Mas muito mais difícil, se for mal feito, malformado, mal feito, não. 

Malformado, porque enquanto ele. É a gente, não é? Mais passivo do que, 
mais passivo não, digo em relação à responsabilidade. O encaminhamento é 

todo do professor, se ele deixa de dar um conteúdo, não é? Muito 

importante para área do conhecimento, ao qual ele vai na fase adulta, vai 

fazer muita diferença, não é? Eu tenho um exemplo muito simples de duas 
coisas, que eu acho muito importante; inclusive, é com minha irmã. Eu vou 

dar este exemplo. Mas aconteceram vários outros também com aluno, 

alunos mesmo que a gente tem oportunidade de ver. Ah, a importância do 
professor de Educação Física e também de Física nesta situação, a minha 

irmã, a mais nova, não consegue fazer baliza, porque ela não consegue 

dimensionar internamente, quando ela entra no carro, porque o volume do 

corpo dela, quando ela entra no carro, não é mais o corpo dela: é dela junto 
com o carro, não é? E ela não faz a transcrição mental, quando ela vê um 

espaço, se o que ela tem de espaço encaixa ali, não é? Ai, não tem, é o 

conhecimento físico que é movimento aceleração, tem o breque, não é? Que 
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vai desacelerar, toda essa noção que, aparentemente, vai aprender, quando 

for fazer as aulas de carro. Se ela tivesse bem conceituado, o que é que ´´é 
aceleração, o que que é movimento, é volume, área matemática, o volume, 

o espaço, ela ia conseguir, seria mais fácil, não é? E, também, a parte do... , 

ela inserida em um objeto, então, são coisas pequenas (tosse) que quando 

chega na fase adulta, e,  às vezes, tem gente que não sai do caminho, 
daquele lugar, e vai ter que sempre ter alguém  ajeitando, arrumando, para 

alguém fazer. Não vou deixar o carro lá longe, que esse espaço aqui não 

consigo colocar. É melhor para mim, eu não bato o carro, eu não ralo, sei lá 
o quê, sei lá o quê, que é um exemplo. Bom, não sei se cabe muito para esse 

pedaço, mas a falta do conteúdo na escola acabou prejudicando (entre 

aspas), essa situação simples, cotidiana, do dia a dia, não é? 

Professor 3 Não muito. Há algumas lacunas nessa sequência, algumas coisas acontecem 

porque a gente segue um Plano de ensino e também um Plano, a gente tenta 

dar sequência., mas a gente percebe falha quando vai seguir o Plano a gente 

percebe que houve falhas, então têm algumas coisas que não aconteceram 

antes e algumas coisas que, com certeza, não irão acontecer posteriormente 

porque, por causa dessas lacunas. 

Professor 4 Sim, Eu percebo, mas eu percebo a falta da sequência em si porque ela não 

acontece, realmente, assim ao pé da letra. Acho que são dois fatores: 

primeiro é a realidade da sala de aula em si e muitas vezes do que é possível 

fazer e do que se sonha fazer e o que deveria fazer. E algumas vezes do que 

não é feito. Deveria fazer e não é feito. E aí isso prejudica a sequência 

porque na maioria das vezes a gente faz assim o básico, mas é o círculo da 

vida né? E é suficiente e você não cobra do aluno, você não exige, você não 

puxa dele tudo que ele poderia te dar. E tem cada vez tirado aluno por mais 

baixo assim, mais por baixo. Não é? Isso me incomoda porque aí eu recebo 

no sexto ano, no sétimo ano, alunos que deveriam, eu não estou culpando o 

ensino fundamental I, nem a educação infantil, nem nada disso porque é 

muito maior do que a professora ali da sala. Mas, eu recebo alunos do sexto 

ano que eu não consigo fazer o que deveria fazer no sexto ano porque o 

aluno não tem os pré requisitos para isso, para acompanhar o que deveria e 

aí isso se estende até no médio. Aí você chega no médio que deveria, do 

que eu entendo, ser o ápice de tudo, o aluno vai pegar tudo aquilo que ele 

viu e ele vai usar tudo aquilo na formação cidadã dele, nas críticas, na 

questão ética porque o ensino médio, ele vem pra isso, tanto que vem as 

matérias psicologia, sociologia, filosofia, literatura, mas a gente não 

consegue porque trabalhar a literatura, por exemplo, é quase impossível. É 

muito complicado. E no fundamental II, se a gente for para minha matéria 

que é o Inglês, então é muito difícil, é muito difícil. Funciona melhor 

quando a gente consegue acompanhar o aluno, então por exemplo, teve uma 

escola que eu fiquei, que eu fiquei cinco anos nela, então, eu acompanhei 

uma turma. Era uma turma completamente diferente de outras turmas que 

eu tinha, que já vai ser uma turma completamente diferente nessa escola 

que eu estou agora há seis meses. Eu tenho um sexto ano e um nono ano. Os 

nonos anos que vão se formar, eles só estavam comigo este ano, os sextos 

anos eu vou conseguir acompanhar, mesmo que venha outro professor, eu 

estou ali na escola, aí a gente vai trocando figurinha, mas essas mudanças 

de escola, do professor de escola, faz com que a sequência não exista. Eu 

entendo a importância que tem que ser assim mesmo, mas ela quase não 

existe.  
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Quadro 93 – Possibilidades e limites de atuação na escola 

Quais as possibilidades e limites de atuação na escola em que você trabalha? 

Professor 1  Estou há 11 anos e já passamos por 08 equipes gestoras, isso dificulta 

muito a proposta pedagógica. Por outro lado, os professores gostam da 

escola e trocam experiências. 

Professor 2 A escola, em que eu trabalho, é uma escola que a gente consegue conversar 

bastante, não é? A gente tem uma diretora, uma orientadora pedagógica, 

uma coordenadora, ela é nova agora. Mas é uma pessoa, são pessoas muito 
queridas e muito especiais. Mas especiais, porque elas estão para trabalhar 

na educação, não é? Então, elas têm muito jogo de cintura, tanto com 

alunos, quanto com a gente, professor, nem um momento impossibilitam 

alguma ação, alguma ideia que um professor tenha, a gente pode até pipocar 
determinada ideia e nem acontecer, naquele momento. Mas, num outro 

momento, a gente retoma, a gente fala a respeito. Então, possibilidade a 

gente não tem problema com isso, não é? Agora, é... (gente tá na onze, não 
é?) O limite que eu sinto na escola, que eu acho que a gente tem que falar, 

é, com determinado, o nosso público alvo, não é? Esses meninos e essas 

meninas que estão lá, eles vêm de situações muito difíceis, sociais, não é? E 
é questão da droga, a questão do abandono, é a questão da gravidez na 

adolescência. Eles acabam se relacionando num ambiente muito, é. Eles 

respiram materiais tóxicos, que acabam influenciando. Materiais tóxicos, 

que acabam influenciando na formação do neném que está vindo, quando 
eles se juntam.  A gravidez já é, na adolescência, de uma forma muito 

simples, lá para eles, não é? É, aí, quando o neném se forma, a mãe ainda é 

muito jovem. O corpo dela não se desenvolveu, aí, ela fuma ou ela cheira, 
respira é, uma área de ação portuária. Eu acho que o que eles inalam na 

poluição ali é tão séria, que... não que todas as crianças ou a maioria ali 

tenha problema cognitivo. Mas são problemas que vêm dessa má formação 
por conta do ambiente onde eles estão. Então, o que acontece, a gente não 

tem, na escola, a gente não tem a maioria dos alunos que se desenvolve com 

facilidade, eu sinto isso lá, né? Eu não sei se a senhora concorda muito 

comigo... Mas é, por conta, em locu, não é? É, os problemas sociais que já 
são grandes e tudo mais, a questão da onde eles moram também por conta 

de ser perto do mangue e os recursos sanitários são bem precários. Então, o 

meio, ao qual os alunos estão, é, não que isso seja motivo para que eles não 
aprendam, é, mas que interferem de alguma forma na formação cerebral, no 

desenvolvimento, na aprendizagem deles por conta dessa má formação, 

vamos dizer assim. Então, eu queria falar assim, nessa questão, que limite é 

... a gente tem dos alunos para parte cognitiva e outra coisa que a gente 
pode também considerar aqui, que, infelizmente, nem todo mundo do corpo 

docente também tem essa vontade, não é? Não que lá não tenha bons 

professores. Eu acho que são muito bons professores. Mas é... se pede 
alguma coisa: “Ah eu não vou fazer”. Aí, se um não faz, contamina o outro 

que contamina o outro. E, também, nem é só lá. E de tudo que eu já passei 

na minha vida, lá é menos ainda, mas ainda existe. E não devia existir, 
porque a gente é professor, para atender os alunos e... é isso.  

Professor 3 Limites... eu não digo que tenho limites pra trabalhar porque dentro da sala 

de aula, a professora sou eu, então se há limite, quem limita sou eu mesmo, 

então não há limite. Tenho autonomia pra desenvolver o meu trabalho. As 

possibilidades... tenho todas as possibilidades, nunca fui limitada não. 

Ninguém nunca me inibiu de eu desenvolver qualquer coisa, qualquer 
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conteúdo que fosse paara agregar, para estar somando aos alunos. Nunca fui 

impedida. Não. 

Professor 4 Bem, eu me sinto nas duas escolas, livre pra fazer o que quiser, então eu 

acho que as ideias são bem aceitas. Em uma eu tenho um apoio maior, então 

se eu falar que preciso de algum material, uma cartolina, por exemplo, ou 

quero usar o som, tem uma disponibilidade. Um interesse para isso. Na 

outra, eu tenho que levar de casa, se não, não vai ter. Mesmo tendo o 

material, às vezes na escola. A gente não tem acesso a eles, não sei explicar, 

exatamente, o que acontece porque eu desisti de ficar pedindo e eu 

acostumei levar da minha casa, mesmo que seja um sonzinho, alguma coisa 

assim, eu acostumei a levar. Se eu quiser, então passar alguma coisa, um 

DVD, é como se fosse uma coisa de outro mundo, é uma movimentação na 

escola assim, percebo bastante má vontade e tudo, percebo bastante 

diferença da outra se eu quiser passar algo, tem a TV ali. Outra dificuldade 

que  eu tenho, livro didático essas coisas são muito ruins, de Inglês quase 

não tem e quando tem é totalmente fora da realidade, eu acho que o material 

é ruim, a gente teve escolha de livro agora e foi difícil escolher, a gente fala 

para as editoras, “ vocês precisam vir aqui na escola pública” Não tem 

como fazer um livro para escola particular e escola pública igual. O próprio 

material do Estado que eles mandam o caderninho do aluno e tal, é fora da 

realidade porque eles mandam o caderninho na sequência didática. Os meus 

alunos do terceiro ano, eles não falam inglês fluente, então, eu não consigo 

nem usar o caderninho, vamos fazer o exercício, tal, porque eles vão 

precisar da supervisão o tempo todo porque tudo está em inglês o que seria 

bom, se existisse a sequência didática, não é que o material em si é ruim, 

mas ele é fora da minha realidade completamente, eu quase não consigo 

usar. Então tudo o que eu dar tem que ser muito preparado antes, se eu 

quiser um texto, eu tenho que levar porque não tem, é, não tem nenhum 

material de áudio visual, não tem na escola. Todas as vezes que eu participo 

de conselho de escola, às vezes perguntam para gente sobre a aplicação de 

alguma verba que veio, eu digo eu precisamos de material, mas nunca vem. 

Não é uma prioridade, livro de leitura, às vezes simples mesmo não tem, 

muitas vezes eu compro mesmo, então, ao mesmo tempo que eu me sinto 

livre pra planejar o que eu não sentia no particular, às vezes você quer dar 

uma aula um pouco diferente, não querer escrever no caderno hoje, não dá. 

Eu quero fixar o oral e tudo, lá não tem, mas se precisar de algo, vem. O 

público eu tenho, se eu quiser dar uma aula totalmente oral ou ensaiar uma 

música, eu consigo fazer isso fácil porque não tem muito impedimento, mas 

também não tem muita ajuda. Ou eu tenho tudo pra fazer tudo ou eu não 

consigo ou, às vezes, contar com outro professor; “Posso usar um 

pouquinho da sua aula?”   É muito difícil, cada um no seu quadrado (risos). 
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Quadro 94 – Projeto Político Pedagógico 

Quanto ao Projeto Político Pedagógico, como ele é elaborado, como é a 

participação dos professores? Fale a respeito da concepção epistemológica do 

PPP da sua escola. 

Professor 1  Bom, o PPP é elaborado, geralmente, pelos gestores por alguns professores 

voluntários, não sou um deles. É, e não tem continuidade pelo fato de 

mudança constante de gestores, quando muda, vamos começar outro 
projeto, vamos fazer outro. Então ele tem mais ficado arquivado do que 

praticado 

Professor 2 É... esse documento já foi elaborado. Eu já participei duas vezes lá na 

escola, é por conta de logística nem todo ele a gente ajuda elaborar, não é? 
Mas, na parte que cabe aos professores, a gente procurar colocar as nossas 

reivindicações, os nossos desejos, porque também cabe nesse documento, 

também, essa área e tudo mais. Agora o que é que a gente tem que dizer: 
que isso é pouquinho, também, não é? Esse é um documento muito sério 

que vai reger a escola por dois anos, não é? E ali tem que estar muito bem 

escrito, amarrado, costurado, alinhavado, não é? Todas as ações que a 

gente, enquanto escola, tem que fazer ao longo desses dois anos e, aí, as 
pessoas não se apropriam, não é? A gente entende que o diretor, ele tem 

prazo para entregar toda essa documentação e, às vezes, ele toma um pouco 

mais para ele fazer por conta de logística tudo mais, não é? Mas lá, na 
escola, a gente não tem o problema de saber o que está escrito nele ou se a 

gente pedir, a gente não ter acesso, a gente não tem esse problema, não é? 

Mas é um documento que tinha que estar ali no nosso dia a dia, não é? 
Porque ali, também, tem coisas que também nos resguarda e, também, nos 

motiva a trabalhar melhor no nosso cotidiano. Então, é, assim, a gente tinha 

que atuar mais na elaboração desse documento, não é? Uma hora, a gente 

vai achar um... jeito que vai dar super certo. 

Professor 3 Olha o PPP eu conheci quando eu cheguei na escola. Eu conheci o projeto 

no primeiro ano eu conheci o projeto é, houve reuniões nos HTPCs sobre o 

projeto. Hoje, eu não sei, hoje eu não sei do projeto, eu não participei do 

projeto. A única coisa que eu participei , foi um pedido de projeto que eu 

iria desenvolver, se eu iria desenvolver algum projeto que precisava se 

colocado no projeto político pedagógico, mas eu ainda não conhecço o 

projeto político pedagógico. 

Professor 4 Nunca participei de nenhum. Na verdade, eu nunca vi nenhum. Quando eu 

estava fazendo uma pós eu fui numa escola e pedi para ver, mas nenhuma 

escola que eu trabalhei eu cheguei a ver o PPP, quando eu estava fazendo a 

pós que eu disse que tocava muito nesse assunto e tudo. Eu tentei fazer na 

escola onde eu estava e não estou mais, eu falei assim: “vamos fazer uma 

reunião grande, chamar os pais, explicar e tal” A diretora falou para mim 

que era utopia que eles iam manter aquele projeto. Eu poderia dar uma 

olhada se eu quisesse, mas que isso nunca ia funcionar desse jeito, que não 

ia dar certo e tal. Aqui na minha escola do Estado, eu nem tentei porque o 

pessoal acha que sou um pouco doida. Às vezes eu fico preocupada de 

passar pelo ridículo, eu confesso assim, então eu nunca vi, então todo ano 

tem que mandar, tem que ser feito, tem que ser elaborado. Mas eu nunca 

participei de nenhum, eu nunca vi nenhum aluno também comentando, 

participando nem pai. Quando, teve uma escola que eu trabalhei, a minha 

escola do Estado que a diretora de lá tentou fazer, foi a primeira vez assim 

que eu vi alguém que ia tentar fazer só que logo eu fui transferida, então eu 

não vi, o que, como que se deu, se ela conseguiu realmente e tudo, mas foi 
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um único lugar, tem quatro anos isso, um único lugar que eu vi, assim, uma 

possibilidade daquilo acontecer, mas de restante mesmo no particular. A 

gente não tem esse acesso, a gente não tem e pronto. 

 

 

Quadro 95 – Atuação buscando educação de qualidade 

É possível desenvolver seu trabalho buscando a Educação de qualidade?  Explique. 

Professor 1  Dizem que não há fórmula pronta para educação. Fico pensando: “será que 
ninguém está fazendo certo para que a gente possa imitar? ”Eu acredito que 

sim, que dá pra ter uma educação de qualidade, mas não com essa política 

de promoção automática. Não acho que retenção seja solução, mas para se 

promover um aluno com defasagem de conteúdo, precisa possibilitar as 
paralelas também de qualidade, precisa de outros recursos que a gente não 

tem. Lógico que nós professores, eu, também temos nossa parte de 

responsabilidade no fracasso, assim como família, Estado, é, eu vejo muita 
dificuldade para que isso aconteça, mas alguém deve estar fazendo isso 

certo. Eu queria saber quem é, para gente imitar 

Professor 2 É.. sim, a gente tem muita responsabilidade, não é? E quando a gente 

fraqueja, a gente, não perde essa responsabilidade. Se eles não aprendem o 
que tem que aprender, a culpa é nossa  mesmo. Então, é a gente sabe que 

quanto mais rica uma aula for, não é? Chamar atenção dos nossos alunos, a 

gente vai. Eu, também, entendo que, em alguns momentos, isso não é fácil 
para nós, não é? Mas a gente tem que buscar uma forma de tentar fazer isso, 

mais vezes, das aulas serem melhores, da gente deixar nossa preguiça de 

lado mesmo. Esse lado da acomodação: “Ah, eu vou chegar lá e dar 

qualquer coisa”. Não é qualquer coisa. Os alunos já não são mais como 
outras épocas, mais de obedecer, obedecer mesmo, não é? “Sentem, vamos 

ouvir, está na hora do professor falar, eles ouvirem”, não é? E não estar 

preocupados com uma coisa e outra, a cabeça noutro lugar, eles não 
funcionam mais assim. Então, a gente tem que achar jeito de fazer eles 

aprenderem de alguma forma e quanto melhor essa aula estiver programada, 

eles podem aprender, não é? 

Professor 3 É possível porque o meu trabalho depende de mim. Então eu busco essa 

educação de qualidade eu desenvolvo essa educação, eu acho que é 

possível. 

Professor 4 Não sei. Eu tento, mas acho que poderia ser melhor. Não sei se estou sendo 

clara. Eu não gosto de falar que a educação não é de qualidade porque eu 

vejo que muita gente que está tentando fazer o melhor possível dentro da 

situação que tem, mas poderia ser muito melhor. Então, hoje em dia eu não 

encaro como uma qualidade total, a gente está muito aquém disso, muito 

longe. Eu acho que seria possível, mas seriam muitas mudanças. Mudanças 

bruscas que começam de cima mesmo, na própria LDB que precisa ser 

revista algumas coisas e tudo isso. 
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Quadro 96 – Atuação do professor e sucesso da aprendizagem 

Na atuação do professor como pode contribuir para o sucesso da aprendizagem 

e motivação do aluno? 

Professor 1  Penso que o vínculo afetivo professor/aluno facilita muito a aprendizagem. 

É óbvio que professor não tem a obrigação de ser simpático, ele está ali 

para ajudar o aluno aprender, passar um pouco do que ele sabe sim. É, mas 

o vínculo afetivo facilita muito essa comunicação, eu penso que é por aí o 

caminho. 

Professor 2 Eu acho que é ele estudando, não é? Achando exercícios diferentes para os 

alunos resolverem, botar em discussão, porque aquele grupo achou melhor 
daquela forma. É, ouvindo os alunos também. A gente tem muito professor 

que não ouve o aluno. Chega lá na frente solta, né? Aula que ele já sabe o 

conteúdo há muitos anos. Não escuta os alunos, não têm a devolutiva, não 

têm feedback dos alunos, não é? Então, isso é uma coisa que é muito séria, 
que continua acontecendo no fundamental e precisava ter outras, é ter outras 

formas de isso deixar de acontecer. Então, é muita responsabilidade nossa, 

porque a gente quem tá orientando, não é? 

Professor 3 Sendo professora (risos). Tendo compromisso com meu aluno não é? Eu 

acho que eu posso contribuir 70%. A contribuição para essa aprendizagem é 

minha. Porque eu que tenho que saber, se meu aluno se apropriou ou não 

desse conhecimento, se não se apropriou eu vou rever esses meus métodos, 

vou a busca de métodos para pode fazer com que ele aprenda, tenho que  

estar em constantes mudanças para alcançar ao conhecimento do meu 

aluno. Os outros 30% se referem ao meu aluno com a motivação familiar e 

tudo mais. Eu acho que o aluno, esse conhecimento do aluno, esse 

aprendizado está entre professor e aluno. Acho que não requer mais nada. 

Professor 4 Olha, eu acho que a primeira coisa de tudo é o relacionamento. O professor 

tem que se relacionar com seu aluno, esse negócio de “aí, eu não tenho que 

gostar do meu aluno, eu não tenho que ser amigo do meu aluno” “eu chego 

na aula e dou minha aula e pronto, é isso que eu tenho que dar pra ele, não 

é, porque já foi mais do que comprovado que você ter um relacionamento 

com o aluno. Ter empatia aquilo muda como ele está vendo a sua matéria, 

mas eu acho que começa daí,  a gente tem que ter esse cuidado. Não é se 

tornar mãe e pai do aluno porque às vezes parece que vai ser e às vezes tem 

essa cobrança tanto da sociedade como do governo em cima de nós, vamos 

suprir essa carência familiar que existe, não dá pra fazer isso, então não é 

disso que seu estou falando. Mas é de você ouvir o seu aluno ouvir qual é a 

necessidade dele porque se você conhece a sua sala você consegue preparar 

aula melhor porque mesmo que a matéria seja a mesma, como a turma vai 

receber, não é a mesma coisa pra isso eu precisaria de mais tempo. Teria 

que ter menos turma para eu conseguir fazer tudo isso, para eu conseguir 

me dedicar. Mas eu acho que começa daí. Acho que a primeira coisa que o 

professor precisa mudar, é isso. Porque se você entra numa sala dos 

professores, é desanimador, às vezes! É muita reclamação, são umas coisas, 

às vezes, que você nem acredita que está ouvindo que é triste, que você 

entende que seu colega já está estafado, tal e tudo. Mas que não é por aí. 

Senão, não vai mudar nunca. Nunca, nunca. 
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Quadro 97– Atuação do professor e as especificidades da faixa etária 

Você exerce a docência considerando as especificidades da faixa etária? Fale 

sobre o trabalho com os alunos adolescentes. 

Professor 1  Trabalho com adolescentes há muito tempo, tenho afinidade com esta faixa 

etária, a comunicação flui mais facilmente, quando, porém, pego os anos 

iniciais do fundamental II tenho muita dificuldade na comunicação com eles 

no trato, é, e a minha escola respeita isso e me oferece sempre os anos finais 

do fundamental II. Seria muito bom se os gestores pensassem nisso porque 

a gente tem perfil para determinada faixa etária e isso facilita tanto o 

trabalho do professor quanto a aprendizagem do aluno. Eu vejo, por 

exemplo, assim além desse aluno do sexto ano estar mais dependente do 

professor, é muito novo para ele, a mudança de aulas, vários professores 

dando diversas disciplinas isso é difícil, mas aí eu vejo neste caso, particular 

meu, eu vejo a minha falha na formação pedagógica porque precisa que 

haja uma metodologia muito definida para eles. Eu me lembro uma vez, que 

acabou o giz branco e eu peguei o giz vermelho pra continuar, é, a 

explicação na lousa, eles estavam copiando e eu ouvi barulho de canetas na 

mesa, todos eles pegaram caneta vermelha para copiar. Nesse dia eu percebi 

que eu precisava melhorar a apresentação da minha matéria, até no visual 

da lousa, eu precisava ter mais cuidado com a minha letra e eu vejo que isso 

é difícil para mim. Já com os adolescentes das séries finais, eles já sabem 

que não é para mudar a caneta, já estão mais independentes. Ainda não. 

Ainda não há projeto que ajude ou colabore nesse processo e transição. 

Professor 2 Ah, eu falei do sono, não é? Naquela hora, do sono. Eu vou registrar o sono 

e uma outra coisa que acabou de vir na minha cabeça. Eu acho que quando 

a gente está lá com os pequenos, a gente considera é que eles vão até 
determinada faixa etária por conta do desenvolvimento cerebral, cognição. 

Eu acho que isso é mais fácil para os pequenos porque eles crescem rápido. 

Mas acho que isso é mais pautado também, não é? Quando chega na 
adolescência, que vem a mudança fisiológica brusca, não é? Muito 

hormônio, o desenvolvimento do corpo todo e o danado do sono que eu 

queria falar. O sono é, ele é muito importante no desenvolvimento do osso, 

do quanto ele vai crescer, do próprio ajustamento da coluna vertebral e, 
principalmente, por conta do desenvolvimento do cérebro. Se esse cérebro 

não estiver bem desenvolvido, ele não vai conseguir aprender com 

eficiência, com qualidade que ele tem que aprender. E a gente tem esse 
problema lá na escola, eu, a gente já falou disso também. É, de... de onde 

eles vêm, não é? Porque são formados assim. Agora, voltando lá para 

pergunta, eu queria falar do sono, não é? Ah, era da parte da cognição. Os 
alunos que vêm para os sextos anos, eles têm ainda muita energia, quando 

eles passam para o segundo semestre. Já têm uma certa, começa a se 

equilibrar, não é aquela coisa infantil demasiado, ainda tem, mas não é em 

demasia. Quando eles estão lá no sétimo ano, oitavo ano e, principalmente, 
nono ano tem o... é muito engraçado isso, é muito forte a parte, não é? Que 

quero enfatizar o sono e está muito relacionado com esse hormônio que está 

muito forte em quantidade. As mudanças. E, então, acho que é o que mais 
interfere, quer dizer não é o que mais... isso é o que está me vindo na cabeça 

agora. Que me vem forte é a questão do sono. Nesse período da 

adolescência, ela é muito séria, é importante, mas é séria! E a gente 

precisava da ajuda dos pais para botar eles para dormirem na hora certa 
porque vai acabar formando um adulto estressado facilmente, não é? Da 

parte filosófica. Agora, outra coisa que me vem, para fase deles de 
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cognição. Eu acho que não é muito fácil falar disso, porque eu acho que tem 

tanto aluno que aprende com facilidade no sexto, no sétimo, no oitavo e no 
nono. Mas aí é muito pessoal, é muito individual. Eu acho que não está 

muito vinculado se tem, bom, tem a fase deles se desenvolver. Mas acho 

que vou contribuir pouco para essa resposta. 

Professor 3 Se exerço, eu ainda não sei, mas eu tento. Eles também estão sempre 

mudando de um ano para o outro. Os interesses são outros. Então, estão 

sempre mudando, agora se eu exerço, realmente, dentro da faixa etária, eu 

não sei. Até porque dentro da sala de aula, as idades são muito diferentes, 

tem aluno com doze e tem alunos com dezessete num sexto ano, então fica 

meio difícil de você estar lidando com esses alunos, então ficam alunos de 

dezessete junto com alunos de onze e doze é muito gritante essa diferença. 

Então a gente dança um pouquinho, mas eu tento. 

Professor 4 Sim. Eu acredito que sim. Primeiro porque eu gosto de trabalhar com 

adolescentes. Eu acredito que tem que se levar em consideração todas as 

coisas que estão acontecendo com eles dentro da cabeça deles, a gente tem 

que conhecer o mundo deles, então eu tento me atualizar é mesmo às vezes 

coisas simples, o que está passando ali na novela, qual é a música. Ainda 

mais se eu quiser trabalhar com isso, não adianta eu levar uma música que é 

a música que eu gosto porque eles só vão ouvir o que eu gosto quando eles 

perceberem que eu respeito o que eles gostam também, então eu tento trazer 

eles pra mim, numa linguagem simples, para depois eu tentar cobrar a outra. 

É não julga-los, não colocar, assim, coisas neles, a gente teve uma situação 

bem chata num Conselho porque teve uma professora que deu nota 

vermelha para aluna, deu não não é? A aluna...  bem, eu acho que ela deu 

mesmo, de verdade a nota para aluna e aí ela falou assim que ela não 

merece uma nota azul porque ela é muito “safada”. E aí eu falei assim: “o 

que é que isso tem a  ver”, também não vou falar a palavra, mas se ela gosta 

ou se ela não gosta. “Ela faz na sala? Ela faz na sua frente? Ela te 

desrespeita?” A professora disse que não, mas que a menina tem que ter... 

Então essas coisas elas se confundem e não pode porque o adolescente é 

outra pessoa, então às vezes, o adolescente chega na sala com o cabelo 

colorido e, nossa é maloqueiro! Não gente, é o que ele vive hoje. Então eu 

tento relevar algumas coisas, chamá-los pará mim e todas as coisas que a 

gente estuda, também de como está acontecendo a questão dos hormônios 

dentro deles, o que eles podem pensar, as dúvidas. Lembrar que a gente 

também já foi adolescente (risos). Eu tento fazer. Mas eu confesso que às 

vezes é difícil, quando eu estou cansada, quando não estou com muito saco, 

não é sempre que estou me achando o máximo, mas vai. 
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Quadro 98– Atuação do professor e o estreitamento com as famílias 

Você tem em seus objetivos de trabalho o estreitamento com as famílias dos 

alunos? Fale a respeito 

Professor 1 Não. Eu desisti de chamar família para parceria, hoje em dia eu faço 

reunião de pais informativa mesmo, pra dar nota, tirar dúvida dos pais, mas 

eu já desisti dessa parceria. É com o passar do... eu sempre dei aula em 

escola de periferia né? E com o passar do tempo a gente vê que só tem a 

gente e os alunos mesmos porque a família, é, em sua maioria, tem as 

exceções de família mais parceiras, as exceções, mas a grande maioria... a 

escola é depósito de aluno mesmo, enquanto, é, os pais vão trabalhar, é, vão 

fazer as atividades deles, os filhos ficam seguros com a gente. Eu brinco 

que é, somos babás de nível universitário, é, eu sei que está muito em moda, 

eu sei que tem a parte de verdade que somos educadore. É, eu gosto de ser 

professora de matemática. Toda vez que eu paro para ensinar valores, ei sei 

que tenho que fazer isso, se não, não consigo dar aula. Mas toda vez que 

paro para ensinar valores para os meus alunos, eu deixo de dar aula de 

matemática. Se a família tivesse nessa parceria, a educação global dele seria 

melhor. A família ensinaria os valores e eu ensinaria matemática. Eu penso 

assim, falo isso nas reuniões, e nada muda. 

Professor 2 É, eu costumo chamar a família só quando a gente tem problema do aluno 
dentro da sala de aula, mas é um problema que está destoando muito. No 

mais, eu lembro que fiz um curso, em 2007. Fiz um curso preparatório lá 

em São Paulo para prestar à Prefeitura de SP e o professor que estava dando 

aula disse: “Professora, você vai na comunidade, a qual você trabalha, sua 
escola está inserida?” “Eu nunca dei uma volta, vira e mexe, eu pergunto 

para eles como que é que funciona, não é? Eu ainda não entendi, onde que é 

o beco que eles tanto falam: Vila Siri, Vila dos Pescadores... Mas é erro 
meu, que não sentei como um adulto que conhece ali para me falar, não é? 

Então, eu escuto eles falando, eu mais ou menos é, imagino. Mas não fui. 

Eu preciso dar uma volta lá. Então o estreitamento é, na verdade, o contato 
com a família se dá, quando se tem um problema de indisciplina. 

Professor 3 Sim, atendendo-os sempre em meu horário de HTI, e chamando-os para 

participarem do meu projeto de leitura. 

Professor 4 Eu acho que não. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que 

não. Porque eu tenho pouco contato com eles. Essa escola que eu estou há 

seis meses eu nem considero tanto porque eu estou conhecendo, mas a 

escola que estou há três anos eu conheço poucos pais assim que eu tenho 

um relacionamento, então eu acho que não. Eu sempre achei que sim, que 

eu achava que eles queriam que eles participassem, mas eu não consigo 

lembrar, por exemplo, de nenhuma ação que eu tive para...  a não ser nas 

reuniões, procuro não faltar, procuro saber quem é, o pai de quem e tudo, 

mas dizer assim que eu pensei: “ ah, olha vamos propor uma palestra”. Não 

tive isso; então, eu acho que não. 
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Quadro 99– Pontos positivos de ser professor 

Destaque, pelo menos, dois pontos positivos de ser professor. 

Professor 1  Sentir-se útil, de verdade na vida de alguém e sentir-se amada. Eu gosto 

desse negócio dos alunos falarem que gostam de mim. Engraçado isso. 

Carência! (risos) 

Professor 2 A gente contribui para formação de várias pessoas, né? Não é uma só, às 
vezes queridas, às vezes não tão queridos, mas a gente contribui, né? É... eu 

ainda acho que professor, eu nunca pus os rótulos, que é sacerdócio, não 

nunca pús esses rótulos todos que a gente escuta falar bastante, mas é 
prazeroso para mim, dar aula, é gostoso separar um conteúdo. Não que o 

tempo todo eu seja, eu penso no... não tem hora que eu não sou certinha de 

tudo. Né? Mas é tão prazeroso ensinar um assunto que eles não sabem, né? 

Nunca nem viram, célula, por exemplo, é um assunto tão longe do dia a dia 
e ter a possibilidade de levar um microscópio, eles vêem aquelas coisas 

tudo pequeninha... é um outro mundo, né? Eu acho isso fantástico, a gente 

dar possibilidade, é... dos alunos conhecerem coisas que não estão ali no dia 
a dia, né? Eu acho isso fantástico, eu tenho muito prazer de estar ali e, eu 

tenho mais prazer quando eles me escutam (risos) e mais ainda quando eles 

entendem e quando eles interagem é muito bom! Eu falo de vez em quando, 
nem devia falar, mas eu falo assim: _ gente, que tesão! Que tesão! Aí eles 

dão risada ou então abaixam assim, né? Ficam com vergonha, tipo: “ a 

professora falando essa palavra”, falo assim, mas é um tesão, no sentido: 

que gostoso que você está aprendendo, é isso mesmo não é? Agora você já 
sabe e daqui pra frente você vai ter mais dúvidas e mais dúvidas , vai buscar 

mais coisas, vai buscar mais coisas”. Eu acho que isso que é o mais gostoso 

da nossa profissão não é? Às vezes a gente nem tem uma resposta imediata, 
mas passa dois, três, dez anos, aquela virou... deu super certo! Está fazendo 

o que quer. A gente contribuiu de alguma forma para o sucesso dele não é? 

Professor 3 Há tem vários, a gente se realiza. É gostoso ver o adolescente chegar para 

você sem aquele conhecimento e depois chega no final do ano e o aluno 

está desenvolvendo, está seguro, está falando sobre o conteúdo ou sobre o 

livro. Sobre uma história, então, é muito bom. Então esses são os pontos 

positivos. Você pegar o adolescente assim “crú” e ele sair assim com algum 

conhecimento. Isso é muito bom! É gratificante! 

Professor 4 Bem, eu amo ser professora, então pra mim todos os pontos são positivos! 

(risos) Mas eu acho que dois pontos positivos de ser professora é a 

influência que a gente tem na formação da pessoa, acho que esse é o ponto 

mais importante e... além disso é você perpetuar o conhecimento assim. Isso 

é muito legal! Saber que você explicou uma coisa e se ele entendeu, ele vai 

explicar aquilo, mesmo que não seja um professor, ele vai explicar para os 

filhos dele, para os netos dele e aí aquilo vai ter uma continuidade e o 

conhecimento não vai se perder, eu tenho muito medo disso assim não é? 

Não que eu ache que as pessoas vão abrir mão e tal, mas eu dou valor assim 

para isso, quando eu percebo que um aluno entendeu. É muito legal, muito 

legal mesmo! 
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Quadro 100– Dificuldades da docência 

Quais as maiores dificuldades da docência? 

Professor 1  Ansiedade pra que os alunos aprendam naquele momento. É salário baixo. 

A gente fala de reconhecimento, mas até em infraestrutura também. Essas 

são as maiores dificuldades, às vezes tem um dia que você não tem. 

Mudaram a lousa de quadro de giz pra quadro branco e você não ter caneta 

para escrever na lousa e aí você tem que ir na sala do lado pra pedir caneta 

para o colega paara no dia seguinte você comprar a caneta para escrever na 

lousa. É absurdo isso. 

Professor 2 Ai... A gente tem várias dificuldades não é? A gente lutar contra as nossas, 

os nossos desmazelos... desmazelos? Desmazelos. A gente lutar é uma 

dificuldade! A gente é... na sala de aula levar um assunto novo e não ter 
nem um interesse inicial, não é? Porque a gente tem tempo para dar as 

coisas, isso é uma coisa que também é difícil! É difícil professor não ter, 

dentro da unidade escolar que ele trabalha, acesso aos materiais que ele é 
por direito ter porque aquilo é serviço público. E a gente sabe que em 

algumas escolas isso ocorre, isso é bastante difícil, é... é... é difícil, é... a 

gente não conseguir dentro do diálogo, né? As coisas em comuns. Eu 
preciso de tal coisa, mas você não pode me dar tudo, mas vamos chegar 

num meio termo, não é? Para gente ter, isso que também isso é muito 

difícil, que às vezes o professor quer do jeito dele e se não tiver também não 

quer mais, eu acho que isso também não é legal, né? E às vezes do outro 
lado: “eu não vou te dar porque é você”, eu já vi muitos professores 

falarem: ”ah, é pra você eu dou, porque você é assim, assim. Você não. Para 

você não dou porque você é assim, assim”. Isso eu acho que é difícil. 
Ultimamente, no nosso dia a dia, muito difícil é a indisciplina, né? É muito 

difícil por conta de todo um contexto que a gente vive, né? As famílias não 

são mais as mesmas, não é? A gente tem vários tipos de famílias agora, é... 
às vezes vive só com o pai ou vive só com a mãe ou só com a avó ou não é? 

Com uma outra pessoa que adotou. A gente tem bastante aluno, não lá, não 

só lá. Lá a gente tem aluno adotado, adotivo, mas a gente tem é... outros 

amigos também esta experiência, não é? O que é difícil também é... esse 
jeito novo de família, eles deixarem de cuidar do principal que é a criança, 

não é? Enquanto ela é criança porque teve a separação lá na relação do 

casamento, mas o filho é em comum. Se ele é em comum penso que tanto 
um quanto o outro tem que lutar para o bem daquela criança (desculpa) se 

desenvolver bem, não é? E quanto as crianças sofrem, não é? Porque não 

tem pai, não tem afeto de um, não tem afeto de outro, não tem orientação. 

Chega na sala de aula, acha que é não tem limite também, né? Nunca ouviu 
“não”. “O quê ?” E quando escuta do professor: Acha que é ele que não 

presta e o pior é a violência na sala com professor, não é? Que às vezes a 

gente vê que o professor saiu agredido, machucado por conta dessa 
complexidade toda. Então a gente vive momentos difíceis, de é... da gente 

estar bem dentro de um ambiente difícil, não é? E... isso é bastante sério 

porque compromete o nosso trabalho e o desenvolvimento das crianças que 
é importante. 

Professor 3 Eu acho que as maiores dificuldades são materiais, a gente tem poucos 

recursos, então a gente perde muito tempo procurando alternativas para 

alcançar, não é? O aluno. Essa dificuldade é terrível! A educação, ainda é 

muito arcaica. Não se atualizou. Precisa se atualizar um pouco, a parte 

material. A indisciplina está muito grande, mas não tanto por conta do 

adolescente, mas do meio onde ele vive, não é? Então, ele vive no meio de 

conflitos, não é? A família está quase inexistente. O resto é só atualização. 
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Por exemplo, é... notório, a internet está aí, o computador está aí. Está tudo 

aí e nós ainda estamos com giz e quadro negro, não é? Então, isso não é a 

realidade do nosso aluno, é a minha realidade, não é? Era isso que eu tinha 

quando eu estudava, mas hoje o aluno tem tanta opção, não é? Via internet e 

ele chega falando para mim: ”professora, mas é isso, usa esse programa” e 

você não tem isso em sala de aula, né? Ainda é giz e lousa, ainda está muito 

aquém. 

Professor 4 Falta de recurso. A falta de recurso me mata. É desanimador! Quando a 

minha impressora quebra, eu tenho vontade de chorar porque eu não tenho 

para onde correr e aí eu não tenho material em outro lugar, então é muito 

desanimador saber que 10% do meu salário é pro meu próprio trabalho e eu 

compro porque se não, eu não consigo dar uma aula de qualidade, eu não 

consigo. E aí eu também não fico bem porque eu não consigo passar o ano, 

“eu vou com o que tem”, é muito triste, eu não consigo viver assim, então 

eu prefiro.... essa  falta de recurso é muito ruim! A segunda coisa é essa 

falta de permanência, essa falta de permanência no mesmo lugar, 

permanência numa escola, permanência da equipe porque isso faz muita 

diferença, tanto nos vínculos que são criados com os alunos, mas nos 

vínculos que são criados na equipe. No amar aquela escola, os novos que 

chegam são acolhidos e tudo isso. É muita mudança. A gente é um número 

que vai funcionar melhor em determinado lugar. E não tem, você não cria 

todos os vínculos, não dá tempo para isso. Isso é muito ruim. E aí isso é 

muito ruim. Eu acredito que têm pessoas nas equipes e não só na equipe 

escolar, mas na equipe SEDUC despreparadas pra estar lá, às vezes 

mudanças de coisas simples não acontecem por causa disso porque quem 

está lá não entende que aquilo é necessário ou que o processo daquilo e isso 

é ruim, isso é muito ruim! 

 

 
 

Quadro 101– Pefil para ser professor? 

Você concorda que há um perfil adequado para o professor? Que perfil seria? Você se 

enquadra? Percebe que há necessidade de ajustes em sua atuação? Quais? 

Professor 1  Sim, há perfil. Tem gente que a gente fala: “meu, como é que ele é 

professor ?” Tem que gostar de estudar, tem que ser alguém paciente, tem 

que ser alguém resiliente, é, tem que ser conselheiro, tem que ser 

conhecedor da sua disciplina, é, e tem que ser sensível. Tenho muito que 

melhorar, é, dessa coisa mesmo de voltar a achar que dá certo. Eu estou 

muito conformada e isso é ruim porque se eu tenho um feedback da classe 

de que ela quer mais eu dou mais. Se ela está desmotivada eu acabo 

entrando no ritmo dela de ir para o básico e isso é ruim, muito ruim. 

Professor 2 É, eu penso assim: é... eu já vi tanto professor porra-louca dar tanta aula 

legal, né? E ele estava dando aquela aula legal por conta dele ser um ser 

assim, não é? Assim como a gente já viu, a senhora talvez já tenha visto já, 

professores com essa formação acadêmica e é um professor que não é legal, 

não é? Então, se tem um perfil, eu acho que tem que ser é... professor não 

pode ter corpo mole. Ele não pode, por mais que ele precise ter corpo mole 

não porque é muita criança na responsabilidade dele, não é? Mas ele tem 

que ter algumas coisas, ele tem que saber o que vai falar, tem que ter 

propriedade (cachorro latindo), como ele vai conseguir isso, eu não sei. É, 
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estudando, estudando logicamente, não  é? Mas é, não sei se tem que ter um 

perfil, não quero ser pragmática a ponto de falar assim: “Não. Ele tem que 

passar pelo magistério” Que é importante! “Ele tem que passar pela 

universidade” Que tem que ser reestruturada, ele tem, eu acho que tem que 

ter o título mesmo, né? Não pode vir o... Eu fiquei brava um período que 

engenheiro podia dar aula de matemática. Logo que eu comecei a dar aula. 

Por que ele pode invadir a minha área e eu não posso invadir a área dele? 

Não é? Nesse sentido assim eu fico brava. É, mas o perfil que eu entendi, é 

dele ser. Tem que estudar o assunto que ele tem que dar. Se ele vai de Drag, 

se ele vai careca, eu não sei como ele vai, mas ele tem que dar conta do que 

vai fazer e saber falar isso da melhor forma que ele puder, isso que é o 

jeitão. Mas, eu também acho que é mportante a formação, eu acho que são 

importantes os títulos, mas eu também acho que é importante que esse 

títulos venham , que sejam bons esses cursos e não por conta do título. Só 

de ter o título, a gente sabe várias é... pessoas que tem por aí que fazem isso 

né? Outro dia minha irmã falou assim: “_ Por que você não faz uma EAD?” 

Eu falei assim: “Porque meu magistério foi muito bom!” Não é ? Eu 

entendo que tiveram mudanças, tem muitas coisas na Pedagogia, agora que 

é mais para área de gestão né? Isso a gente não teve. A minha, meu 

magistério foi muito para parte pedagógica mesmo, então para parte de leis, 

legislação, mas legislação da época não é? Eu já sou formada há sei lá, na 

Biologia 16 anos, no magistério há 24 anos, dou aula há 23 anos. Então 

muita coisa mudou, muita coisa nova! É, então quanto mais a gente sabe, 

melhor a gente está preparado para resolver as situações que vêm, que são 

danadas. Mas a senhora me perguntou isso, eu pensei hoje me veio na 

cabeça: um professor drag queem, um professor todo maluco, a gente pensa 

assim: “que é vai sair daí não é?” (risos) ai o homem abre a boca e arrasa! 

Foi mais ou menos assim que eu pensei. Mas é importante a formação não 

é? A gente tem que procurar melhorar sempre, não é? Sempre porque a 

educação é dinâmica, não é? Esses meninos vêm com muitas coisas. A 

minha sobrinha de três anos: pegou o celular, “_vamos fazer um video” 

(risos) Coisa que a gente não sabe não é? Apanha um pouquinho, demora 

mais, eles vão rapidinho, fazem o vídeo. E num outro momento ela... agora 

é Frozen, tudo é Frozen, aí vamos achar a Frozen ela vai com o dedinho e já 

sabe o que é que ela quer (porque têm vários não é?), ela sobe e volta 

porque olha algum que passou e Tchum... uma criança de três anos fazendo 

com tanta habilidade isso, não é? Eu acho fantástico! (risos) Tanta 

facilidade sem limite, não é? 

Professor 3 Nossa, um perfil adequado? Não sei se há um perfil, não é? Porque é ser 

humano. Então, eu acho que a gente tem em toda e qualquer profissão você 

tem que fazer com amor, então é isso é um regra básica, você gostar do que 

você faz e fazer com amor não por amor, mas você desenvolver seu 

trabalho com amor. Eu acho que é uma regra básica. Se eu me enquadro 

nesse perfil? Não sei se eu estaria sendo tão assim... mas acho que me 

enquadro porque eu faço com muito amor, eu faço porque gosto. Então eu 

me enquadro. Mas há a necessidade de ajustes na minha atuação com 

certeza absoluta. A gente tem muito que caminhar pra ser professor com 

excelência mesmo não é? Tem muito o que caminhar. O amor já diz tudo. 

Professor 4 Eu acho que tem sim, um pefil, para ser professor. Eu não gosto da palavra 

dom porque mais a pessoa tem que ter o interesse, ela tem que gostar, ela 
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não pode ir para sala de aula só porque era o único curso que dava para ela 

pagar. Porque ela vai prejudicar todo mundo desde os outros professores até 

os alunos. Então eu acho que o perfil é esse você saber que você quer ser 

professor. Você ser informada assim: vai ter essa, essa, essa dificuldade 

porque isso não é falado. Vai ter essa, essa, essa dificuldade e mesmo assim 

você escolhe aquilo, que abraça sabendo das dificuldades, você já estava 

sabendo. Mesmo sendo difícil, acho que todo mundo tem o direito de 

reclamar, mas você já está sabendo. Agora você já sabe, abraça aí onde 

você está. Então eu acho que tem um perfil nesse sentido, sem contar que 

tem que ser uma pessoa que goste de estudar, de se aperfeiçoar, de fazer 

curso porque isso não vai parar nunca. E está em constante mudança, tanto 

os alunos como as questões educacionais, então você tem que gostar de 

fazer isso. Eu acho que poderia melhorar, eu penso que eu já fui mais 

dedicada, me preparar mais para aula o mesmo preparar melhor às vezes as 

minha avaliações. Eu já estou há um tempo sem fazer formação, então, acho 

que tem uns dois nos que não faço curso nenhum. Então eu sei que tenho de 

voltar fazer um curso. Então, eu acho que eu poderia melhorar sim. 

Melhorar nisso. E às vezes eu me sinto conformada com algumas coisas, 

então isso eu gostaria de evitar, embora seja difícil porque às vezes eu me 

sinto um pouco cansada. Eu sei que eu preciso, se não eu vou chegar aos 

quarenta anos igual aos colegas que eu olho hoje e penso “ah, eu não quero 

ser assim”. Sei que eu vou chegar lá assim, então acredito que eu tenha que 

melhorar nisso, porque não é sempre que eu estou na disposição de insistir e 

precisa ser sempre. 

 

 

 

Quadro 102– Escolha de outra profissão 

Você escolheria outra profissão? 

Professor 1  (risos) Não, Só sei fazer isso. Não. Já pensei nisso. Quando eu ouço os 

professores falano assim “ah, aproveita” com os recém chegados, “é 

aproveita que você é jovem e muda de profissão” E eu fico pensando o que 
eu seria. Eu nunca fui outra coisa, é eu não gosto de fazer outra coisa. Eu 

poderia ser professor de outra disciplina, mas eu seria professor. Eu gosto 

de ser professora. Mas às vezes penso, se é porque eu só sei fazer isso, é, 

mas eu só sei fazer isso porque eu só quis aprender fazer isso. Então eu 
gosto. 

Professor 2 Não. Eu vou ser professora de novo na outra encarnação (risos), falei isso lá 

na minha casa para o  meu pai. Eu falei assim, mas que quero dar aula num 

país de primeiro mundo, aí meu primo falou assim, não faz mal daqui que 

você encarne de novo, o Brasil já virou um país de primeiro mundo, (risos) 

eu achei bem legal isso também, não é? Como a gente já conversou um 

pouquimnho disso, eu gosto da sala de aula mesmo porque nunca saí da sala 

de aula, eu nunca trabalhei em outro lugar que não fosse a escola, não é? Eu 

acho que tem coisas que a gente que precisam ser melhoradas para nós não 

é? Salário, as condições, eu acho que cuidar da estrutura de uma escola é 

importante, imaguina se lá nossa escola tivesse mais salas, tivesse o lugar 

do parque das crianças pequenas irem, né?  A caixa de areia, é, um ateliê 

para professora de educação artística, de arte, um laboratório, não um 

laboratório, um espaço para o professor de ciências, enfim, é uma sala lá 

para o professor de educação física guardar todos os seus instrumentos de 
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trabalho,  seria ótmo que a escola fosse um centro né? De, de  coisas 

diversas, a estrutura  eu eu digo é nesse sentido. A gente ia conseguir muito 

mais coisas, então. 

Professor 3 Em hipótese alguma, de jeito nenhum. Eu acho que nasci para ser 

professora Fui migrando de uma profissão a outra até me encontrar. Não me 

vejo em outra profissão 

Professor 4 Não. Eu acho que não. De vez em quando eu acho que sim (risos). Mas 

depois eu me arrependo. Mas quando eu penso assim, se eu for ter uma 

outra profissão, eu não sei nem...talvez a Psicologia. Talvez por fruição 

mesmo, não porque tenho vontade de... exercer nem nada, e eu acho 

também que para trabalhar na área da educação, trabalhar com meus alunos 

que têm dificuldades, então, porque tudo que eu penso, eu penso voltado 

para essa área, quando penso em fazer pós-graduação eu penso em fazer 

História, em fazer coisas assim. Então não corro muito ali das... não consigo 

correr da sala de aula, dessa questão escolar, tudo que eu penso acaba 

caindo lá, coisas que eu tinha vontade de fazer porque mudar mesmo de 

profissão eu não tenho. Mas se eu tiver que fazer outra graduação eu vou 

para esse lado, não penso muito distante. 

 

 

Resultados – Dimensão Atuação 
 

 A sequencialidade da educação básica é um ponto de tensão, pois a atuação docente está 
desarticulada entre as fases, e ciclos. A organização do plano de curso se baseia num 

“retrato” estático, o que causa certa angústia no professor que não consegue avançar 

pelo fato do aluno não ter apresentado desenvolvimento satisfatório na fase anterior a 

que está cursando. A questão do sexto ano foi citada por todos os professores, pelo fato 
de necessitarem de adaptação nesta fase final do ensino fundamental, em meio às 

mudanças no fim da infância que impacta o físico, emocional, cognitivo e social. 

 Todos os professores sentem-se livres e têm autonomia na sala de aula, os limites são 
em relação às situações de infraestrutura e escassez de materiais e pouco acessíveis 

pelos professores. 

 O Projeto Político Pedagógico não é compreendido como de fundamental importância a 
participação docente, pelos próprios professores é visto como um documento distante de 

sua realidade, a condução dos gestores não incentiva a participação e não apresenta 

coordenação com objetivos com base no conhecimento a respeito da realidade escolar.  

 A busca pela qualidade está associada às condições materiais e compromisso do 
professor para que haja sucesso e aprendizagem efetiva. 

 O lidar dos professores com a faixa etária adolescente é também tensa, há situações de 

enfrentamento de problemas sociais, de desenvolvimento físico, emocional e cognitivo.  
 No relacionamento com as famílias, apenas um professor afirma desenvolver parceria, 

os demais só convocam pais quando diante de uma situação de mal comportamento do 

aluno. O estreitamento da escola e comunidade não é uma prática planejada pelos 
professores. O momento, mais comum, em que pode haver um contato é na reunião de 

pais e mestres, mas como um passar informações apenas. 

 Todos afirmam que poder transmitir conhecimentos é um ponto positivo de ser 

professor. 
 As dificuldades da docência estão atreladas às situações de indisciplina dos alunos, 

pouca participação das famílias, falta de condições de trabalho, como falta de materiais 

adequados e a questão da formação continuada, por exemplo, sobre inclusão de alunos 
com deficiência. 
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 Todos acreditam que há um perfil para ser professor e não está ligado a um tipo físico, 

mas à disposição de estudar, capacidade de domínio do conhecimento da área de 
atuação, amar e ter relacionamentos de afetividade com os alunos. 

 Todos foram unânimes em declarar que não teriam outra profissão, gostam de ser 

professores. 
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APÊNDICE XVI 

 

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

Quadro 103 -  Relação de obras consultadas (aproximidade tem 

Título Criatividade na Formação 

Continuada de Professores 

do Ensino Fundamental: um 
desafio na 

contemporaneidade 

 

 Esta Dissertação tem como tema a 

criatividade na formação continuada de 

professores do ensino fundamental e como 

objetivo geral analisar a formação 

continuada dos professores do ensino 

fundamental da Escola Municipal de 

Tempo Integral Daniel Batista a partir dos 

indicadores do Instrumento de 

Identificação do Desenvolvimento Criativo 
de Instituições de Ensino (Vadecrie). A 

pesquisa apoiou-se na abordagem de 

natureza qualitativa exploratória e no 

estudo de caso e utilizou como 

procedimentos de coleta de dados a 

pesquisa documental, a observação direta 

em campo ─ apoiada no uso do 

questionário Vadecrie ─ e as entrevistas 

semiestruturadas. Fundamentaram 

teoricamente a investigação: Alarcão 

(2001); Alencar, Faria e Fleith (2010); 

Araújo (2009); Freire (1996); García 
(1999); Imbernón (2011); Suanno, J. 

(2013); Marin (2000); Nóvoa (1992, 1999, 

2009); Rajadell (2012); Tardif (2012); 

Torre (2005, 2008, 2009a, 2009b, 2012a, 

2012b); Wechsler e Sousa (2011); 

Zwierewicz (2012); dentre outros. As 

bases teóricas sobre criatividade revelam a 

necessidade de essa temática ser assumida 

primeiramente na educação, 

principalmente pelos professores, para 

haver mudanças no pensar, no 
dimensionar, no compreender e no 

interpretar a realidade em que se vive. O 

desafio que se coloca é que a formação 

não se restrinja apenas a ofertas pontuais 

ou a exigências operativas da Secretaria da 

Educação, mas sim aconteça no espaço 

escolar para os professores, no intuito da 

transformação permanente das práticas 

educativas. Os dados revelam que a 

formação continuada da Escola Municipal 

de Tempo Integral Daniel Batista ocorre a 

partir dos problemas da instituição, sendo 
os professores protagonistas de sua 

formação. Portanto, esses resultados 

possibilitam à instituição aperfeiçoar suas 

potencialidades, bem como superar suas 

adversidades, além de contribuir com uma 

prática criativa e transformadora das 

Autor Maria Jose da Silva Morais 

 
Fundacao Universidade Federal 

do Tocantins 

 

Dissertação/Tese Dissertação Mestrado 

Ano 2015 
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realidades educacionais. Conclui-se que a 

formação continuada no âmbito escolar é 

parte viva do projeto educativo dessa 

Unidade de Ensino. Esta possui indícios de 

criatividade ao oportunizar um constante 

planejar e ressignificar de suas 

necessidades formativas, manifestando 
forte presença dos indicadores: Liderança 

estimulante e criativa, Professorado 

criativo e Visão transdisciplinar e 

transformadora 

 

Título O professor em situação 

social de aprendizagem: 
autoctonia e formação 

docente 

 

 Este trabalho tem como objetivo principal 

compreender, no contexto da formação 

docente – sobretudo na formação 

continuada –, como o sujeito docente 

produz o sentimento de pertencimento em 

relação ao processo de (re)organização 
conjunta do trabalho docente e em relação 

ao contexto em que o trabalho pedagógico 

é planejado-realizado e como isso se 

coloca na perspectiva da qualificação 

profissional e do desenvolvimento 

humano. Assim, podemos dizer que a 

simples participação do docente em grupo 

não garante que essa participação terá 

valor subjetivo para ele, uma vez que é o 

próprio docente-aprendiz que produz esse 

sentimento. Nesse sentido, analisa-se o 
processo de produção do sentimento de 

pertencimento de docentes integrantes de 

dois grupos que se reúnem voluntária e 

periodicamente para (re)organizar o 

trabalho pedagógico, na perspectiva da 

produção intelectual intrínseca à atividade 

docente e à qualificação profissional. 

Sendo assim, analisa-se também a 

possibilidade da formação contínua no 

exercício colaborativo de reflexão crítica e 

conjunta sobre a própria prática 

pedagógica, na constituição da autonomia 
e na possibilidade de autotransformação. 

Para se ter visão holística e processual do 

fenômeno estudado, o corpo teórico não 

foi definido por completo a priori. Dessa 

forma, os conceitos iniciais foram sendo 

paulatinamente construídos e 

reconstruídos, à medida que as demandas 

da pesquisa exigiam e, por sua vez, as 

ações investigativas eram reorientadas 

conforme o corpo teórico ia sendo 

delineado, em um movimento contínuo e 
dialético. Para isso, foram utilizados os 

princípios norteadores da perspectiva 

histórico-cultural da subjetividade 

desenvolvida por González Rey. Ademais, 

desenvolvemos uma jornada metodológica 

qualitativa em linha com a Epistemologia 

Qualitativa. A fim de ganhar subsídios 

Autor  
Elias Batista dos Santos 

 

Universidade de Brasília 

 

Dissertação/Tese Tese 

Ano 2013 
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empíricos para ancorar nossa tese, 

estudamos dois grupos de docentes, em 

duas escolas públicas diferentes, fazendo 

uso de alguns instrumentos para ajudar na 

produção de informações, tais como: 

completamento de frases, jogo da livre 

associação, produção de texto em 
conjunto, imagem e formação, observação 

participante, conversas informais e 

entrevista reflexiva para ajudar os 

participantes na produção de informações. 

A análise construtivo-interpretativa 

desenvolvida nos permitiu fundamentar a 

tese de que, no contexto da formação 

docente, a produção pelo docente-aprendiz 

do sentimento de pertencimento ou não em 

relação ao trabalho conjunto está 

imbricada com o exercício da autonomia, a 
constituição do sujeito e pode, de maneira 

dialética e recursiva, alavancar a 

possibilidade de um processo 

transformador e autotransformador de 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

Ao focar nossa atenção no processo de 

produção do sentimento de pertencimento 

pelo sujeito docente foi possível superar a 

aparente dicotomia entre formação no 

local de trabalho e formação fora do local 

de trabalho, pois o docente pode ou não 

produzir um sentimento de pertencimento 
tanto em relação à formação que acontece 

no interior da escola quanto àquela que 

acontece fora do ambiente escolar, já que 

esta produção é complexa, subjetiva e 

multideterminada. Dessa forma, os 

conhecimentos gerados em nossa pesquisa 

podem ajudar na compreensão do papel do 

sujeito, do contexto e do trabalho 

pedagógico no processo de qualificação 

profissional do docente. 

 

Título PROFISSÃO DOCENTE: A 

produção do discurso da 

possibilidade de valorização 

do professor por ele 

Esta dissertação teve como objetivo 

analisar a relação que docentes do ensino 

fundamental da rede pública municipal de 

ensino de Pelotas/RS estabelecem entre os 

conhecimentos teórico-pedagógicos, a 

autoridade e a valorização profissional. Os 

dados empíricos foram produzidos pelas 

respostas às perguntas feitas em entrevistas 

semi-estruturadas cujos sujeitos estavam 

divididos entre os que cursaram somente a 

graduação e os que possuíam pós-
graduação. A metodologia adotada para 

análise dos dados foi a análise de 

conteúdo, que mostrou haver uma 

aproximação entre o domínio de um 

conhecimento teórico-pedagógico e a 

percepção de valorização e afirmação da 

autoridade docente. Através de uma 

Autor Arthur da Silva Katrein 

Universidade federal de 

pelotas 
 

Dissertação/Tese Dissertação Mestrado 

Ano 2013 
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caracterização do contexto escolar, que 

envolve o professor de 5ª a 8ª séries, e de 

diferentes abordagens teóricas que 

discutem profissão docente, conhecimento 

teórico-pedagógico e a autoridade pode ser 

confirmado que, ao articular estes 

elementos, é possível ao professor 
produzir um discurso de valorização 

profissional por ele mesmo. E mais, uma 

atuação docente referenciada pelo 

conhecimento teórico-pedagógico 

fortalece o professor a enfrentar as 

vicissitudes do cotidiano escolar 

possibilitando o seu reconhecimento neste 

espaço e fora. 

 

Título Qualidade em Educação  Este artigo discute o tema “qualidade da 

educação”, considerando as suas 
dimensões filosófica e legal. Aborda-se 

ainda a relação entre qualidade e avaliação 

enfatizando-se a ligação entre 

ambas e o fato de que as avaliações 

realizadas tem apresentado resultados 

preocupantes, que indicam ausências, 

falhas e distorções nos conteúdos (não) 

alcançados nas formas de aprendizagem. 

Para apontar caminhos para a superação 

desta situação, trabalha-se a questão do 

direito ao saber e o papel dos professores, 
assim como pontos referentes ao 

financiamento da educação. Por fim, ao 

delinear 

caminhos para efetivar o direito à 

qualidade, aponta-se a importância de uma 

Lei de Responsabilidade 

Educacional, entre outros pontos. 

Autor Cury, Carlos Roberto Jamil  

Dissertação/Tese Doutor em Educação 

Ano 2010 

 

Título “... ser professor” O artigo provém de pesquisa que parte 

da compreensão de que assumimos e 

modificamos padrões que nos chegam de 

diversas formas e por meio de diferentes 

interlocuções na produção ordinária de 

nossos modos de compreender e “Ser 

professor” (Certeau, Maffesoli, Pais, 

Pereira). Trabalhamos com essa ideia 

para dialogar com as políticas de 
formação docente, nos textos que as 

definem e nos sentidos que assumem nos 

diferentes cotidianos de formação. O 

objetivo é compreender como se tecem 

diferentes formas de compreensão do 

“Ser professor”, presentes nas políticas 

nacionais e locais, seus diversos matizes 

específicos a esses contextos e as 

produções individuais de certa 

professoralidade, tecendo culturas de 

“Ser professor” produzidas nos e por 
esses diversos contextos. Para tanto, 

Autor Garcia,Alexandra 

Oliveira, Inês Barbosa de 

Dissertação/Tese Doutoranda em Educação; 
Professora adjunta da Faculdade 

de Educação e do Programa de 

Pós‐graduação em Educação da 
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membro do GT Currículo da 

ANPEd. 
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recorremos às contribuições de Ball 

(2001) acerca das políticas globais 

e suas relações com as políticas locais, 

bem como ao conceito do ciclo de 

políticas (BALL e BOWE, 2002). O uso 

do termo cultura apoia‐se em Cevasco 
(2001), que o expressa com base 

nos trabalhos de Raymond Williams. A 

pesquisa desenvolve‐se em cursos de 

licenciatura:  Pedagogia, na 

Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro e Artes Visuais e História, em 

uma universidade privada do estado 

(RJ). 

 

Título A Qualidade da Educação 

Perspectivas e desafios 

O presente texto problematiza e 

analisa o conceito de qualidade da 

educação, considerando suas 

múltiplas significações 

e dimensões. Para tanto, apresenta o 

horizonte teórico-conceitual da 

temática, desenvolve a perspectiva 
de uma escola de qualidade 

socialmente referenciada e 

apresenta dimensões intra e 

extraescolares fundamentais para a 

construção de uma educação de 

qualidade para todos, no contexto 

histórico, político, econômico 

e cultural da educação brasileira. 

Autor Luiz Fernandes Dourado 
João Ferreira de Oliveira 

Dissertação/Tese Doutor em Educação 

Doutor em Educação 
UFG 

Ano 2009 

 

Título A reforma do Ensino Superior 

no campo da 

formação dos profissionais da 
educação básica: as 

políticas educacionais e o 

movimento dos educadores 

O presente trabalho apresenta as 

discussões que têm orientado o 

debate acerca da formação dos 

profissionais da educação, 

recuperando a trajetória do 

movimento dos educadores na luta 

pela sua formação e pela 

profissionalização do magistério – 
representada na atualidade pela 

Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da 

Educação (Anfope) – nos últimos 

20 anos. A construção 

coletiva em torno da base comum 

nacional, em oposição às políticas 

de formação, e a proposta de escola 

única de formação, que 

materializa os princípios da Anfope 

para a reorganização dos cursos de 
formação dos profissionais da 

educação nas universidades, vêm 

orientando o debate atual na 

resistência às políticas oficiais de 

aligeiramento e fragmentação da 

formação profissional. 

Autor Helena Costa Lopes de Freitas 

UNICAMP 

Dissertação/Tese Professora da Faculdade de 

Educação 

Ano 1999 
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Título O pensamento de Paulo Freire 

na educação brasileira: análise 
de sistemas de ensino a partir 

de 1990 

 O presente artigo apresenta a 

pesquisa que se desenvolve no 

âmbito da Cátedra Paulo Freire da 

PUC/SP, espaço acadêmico para 

estudar, pesquisar e reinventar o 

legado freireano. A Cátedra vem 

desenvolvendo uma pesquisa 
intitulada “O pensamento de Paulo 

Freire na educação brasileira: 

análise de sistemas públicos de 

ensino a partir da década de 1990”, 

integrando pesquisadores que 

atuam em Programas de Pós-

Graduação em Educação em sete 

estados da Federação. A pesquisa 

tem o objetivo de identificar e 

analisar a influência de Paulo Freire 

em sistemas públicos de ensino, 
com a intenção de adensar a massa 

crítica de informações que possam 

subsidiar a criação/recriação de 

políticas e práticas curriculares na 

perspectiva crítico-emancipadora. 

Os resultados têm demonstrado que 

a construção da escola pública 

popular e democrática é um 

paradigma inspirador de políticas 

de educação de várias redes de 

ensino pesquisadas. As evidências 

apontam, também, a possibilidade e 
o valor de trabalhar com uma nova 

lógica na concepção e prática de 

políticas de currículo, rompendo 

com aquelas que definem o 

currículo ‘de cima para baixo’, 

relegando às escolas a aplicação de 

políticas centralmente traçadas, 

assumindo uma nova práxis que 

reconhece a escola em seu papel 

legítimo de conceptora de currículo, 

na construção de um currículo 
crítico. 

Autor Ana Maria Saul  

PUC-SP 
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Título O sentido do trabalho docente 
e a profissionalização: 

Representações Sociais dos 

professores formadores 

Este estudo pretende, 

fundamentando-se em Moscovici 

(1978,1988) e Bourdieu 

(1997,1998), identificar elementos 
para compreender as representações 

sociais de professores formadores a 

respeito do trabalho docente frente 

ao processo de profissionalização. 

A pesquisa se desenvolve em uma 

universidade da baixada santista, 

tendo como sujeitos professores de 

diferentes Cursos de 

Licenciatura.Como procedimentos 

metodológicos, utilizamos, em uma 

1ª fase, um questionário composto 

Autor Maria de Fátima Barbosa 
Abdalla 

Relatório Final de  

pós doutorado 

PUC/SP 

Ano 2008 
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por questões fechadas, abertas e de 

evocação. A 2ª fase deu origem ao 

grupo focal constituído por nove 

professores, envolvidos por 

questões relativas à temática. Na 3ª 

fase, realizaram-se entrevistas 

semi-estruturadas com sete destes 
professores. Como resultados 

parciais, configurou-se um espaço 

diferenciado de sentidos, analisados 

em duas dimensões: na 

(re)construção da identidade 

profissional e na lógica da 

“resistência” e/ou da “inovação”, 

enfatizando os limites da formação 

para a mudança dos sujeitos e suas 

intenções/tensões quanto ao 

processo de profissionalização. 
Percebese, assim, que os discursos 

dos professores formadores são 

“duplamente determinados”, ora 

por uma estrutura estruturada, ora 

pela possibilidade de uma estrutura 

estruturante. 

 

Título O tema da formação de 

professores: trajetórias e 

tendências do campo na 
pesquisa  

 O conhecimento dos movimentos 

epistemológicos, culturais e 

políticos que definiu, em uma 

perspectiva histórica, a 

compreensão do campo da 

formação de professores, pode ser 

uma significativa contribuição para 

a prática da formação. Entender 

esse processo na sua dimensão 

evolutiva favorece o entendimento 
da complexidade desse campo de 

conhecimento e as múltiplas 

influências que se estabelecem 

sobre ele. O objetivo deste trabalho, 

portanto, é mapear e estudar as 

tendências teórico-práticas que 

marcaram a compreensão da 

docência no Brasil, 

preferencialmente no período que 

se inicia na segunda metade do 

século XX. O trabalho reconhece 

sua condição aleatória e não 
pretende exclusividade a respeito 

do tema. A partir do mapeamento 

realizado, conclui-se que as 

diferentes tendências teórico-

práticas para a docência tiveram 
significativos impactos nas 

pesquisas educacionais e essas, por 

sua vez, também exerceram um 

papel de protagonismo nas 

mudanças paradigmáticas que 

atingiram a formação de 

Autor Maria Isabel da Cunha 
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Nacional de Desenvolvimento 
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professores. Na medida em que o 

paradigma da racionalidade técnica 

foi dando lugar à compreensão do 

fenômeno educativo como 

produzido social e culturalmente, 

houve significativas mudanças nas 

formas de produzir conhecimento 
na área da educação. Todas as fases 

que marcam as tendências dos 

estudos a respeito da formação de 

professores produziram conceitos e 

se apresentaram como produtos e 

produtoras das ações formativas, 

influenciando e sendo influenciadas 

pelas políticas, legislações e 

culturas. 

 

Título A reforma do Ensino Superior 

no campo da 
formação dos profissionais da 

educação básica: as 

políticas educacionais e o 

movimento dos educadores 

O texto objetiva discutir questões 

epistemológicas e metodológicas 

relacionadas à pesquisa em 

educação. Argumenta, inicialmente, 

que  há um interesse geral dos 

pesquisadores da área de educação 

de encontrar critérios para avaliar a 
qualidade da pesquisa em educação. 

A preocupação decorre do grande 

crescimento da produção científica 

nos últimos 20 anos, acompanhada 

de muitas mudanças nos temas, 

enfoques, metodologias e contextos 

das pesquisas. Destaca questões 

referentes à natureza dos 

conhecimentos produzidos, aos 

critérios utilizados para julgar a 

pesquisa e aos pressupostos dos 
métodos quantitativos e 

qualitativos. Conclui mostrando as 

precárias condições de produção do 

trabalho científico tanto para os 

discentes quanto para os docentes e 

enumera alguns desafios a serem 

enfrentados. 

Autor Marli André 

Pontifícia Universidade 

Católica de  
São Paulo 
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Título Pesquisa, educação e pós-

modernidade: confrontos e 

dilemas 

Este artigo discute as 

contraposições de autores no que se 

refere à produção do conhecimento 

e sua disseminação em contextos 

caracterizados como modernos ou 

pós-modernos, trazendo uma 

reflexão sobre questões ligadas aos 

saberes e à pesquisa em educação. 

Mostra que o emprego dos termos 
pós-modernidade e pós-moderno 

não encontra consenso entre os que 

se preocupam com a compreensão 

do momento histórico 

contemporâneo em suas diferentes 

Autor Bernadetti A.Gatti 
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manifestações. A posição assumida 

nessa discussão é a de que se está 

em transição: não se saiu totalmente 

das asas da modernidade e nem se 

está integralmente em outra era. 

Discute-se, então, a presença, na 

reflexão e na pesquisa em 
educação, de algumas 

perplexidades diante de 

movimentos sociais complexos que 

têm sido historicamente 

construídos, debatendo-se sobre o 

que conservar na educação, que 

modismos evitar, quais valores, 

práticas e identidades são, em 

princípio, dignos de respeito e por 

que, entre tantas questões. Mostra-

se que a forma de tratar os 
problemas e analisá-los tem 

mudado. Num período de transição, 

em que estruturações e 

desestruturações, normatizações e 

transgressões imbricam-se 

dialeticamente, colocam-se desafios 

consideráveis à pesquisa em 

educação, para que se compreeenda 

a tessitura das relações no ensinar e 

no aprender, bem como a 

heterogeneidade contextual em que 
tais relações ocorrem. 

 

Título Pesquisa em Educação: 

buscando rigor e qualidade 

O texto aborda a questão do rigor 

na pesquisa em educação. Mostra 

que as mudanças nos referenciais, 

nos contextos e nas 

metodologiasdos estudos, nos 

últimos anos, suscitaram 

questionamentos sobre a natureza 

dos conhecimentos produzidos, 

sobre os critérios de julgamento dos 

trabalhos científicos e sobre os 

pressupostos dos métodos e 
técnicas.Além disso,analisa as 

condições reais que os 

pesquisadores enfrentam na 

produção de conhecimento 

científicoe conclui pela necessidade 

de lutas pela melhorias dessas 

condições. 

Autor Marli André 

Dissertação/Tese Faculdade de Educação feusp 
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em Psicologia da Educação 
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Título A Disciplina “Pesquisa em 

Educação”: Exercício teórico 

para um exercício prático 

Nos currículos dos cursos dos 

Programas de Pós-graduação em 

Educação, é possível encontrar uma 

disciplina que objetiva a formação 

para a pesquisa no campo do 

conhecimento em educação. 

Considerando essa disciplina, o 

Autor Siomara Borba leite 

Dissertação/Tese UERJ 
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objetivo desse texto é discutir uma 

proposta de programa que parta do 

pressuposto de que a realidade 

científica é uma construção teórica, 

sem argumentar que essa proposta é 

a única e a ideal para a formação do 

pesquisador. O texto está 
organizado em torno de três 

tópicos: um rápido histórico do 

processo de consolidação 

institucional da pesquisa como 

atividade a ser aprendida; o 

conteúdo da disciplina “Pesquisa 

em Educação” e uma proposta de 

programa para a disciplina 

“Pesquisa em Educação” centrada 

na defesa do argumento da 

construção teórica do objeto.  

 

Título Pesquisa qualitativa: reflexões 

sobre o trabalho de campo 

Este trabalho discute algumas das 

dificuldades mais freqüentemente 

enfrentadas por pesquisadores em 

trabalhos de campo, no que diz 

respeito ao uso de metodologias de 
base qualitativa. Procura-se 

apresentar, no decorrer do texto, 

problemas que envolvem, por 

exemplo, a delimitação do universo 

de pesquisa, a definição de critérios 

para a seleção dos sujeitos a serem 

entrevistados, elaboração de 

roteiros de entrevistas e sua 

realização, organização e análise de 

dados qualitativos, entre outros, 

visando contribuir com as 
discussões relativas à adoção desse 

tipo de metodologia no campo 

educacional.  
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Título Qualidade social e produção 
do conhecimento 

Este trabalho resulta de pesquisa 
desenvolvida sobre a produção 

acadêmica de sete instituições 

organizadas em Rede. Neste artigo 

apresentamos um recorte referente 

aos dados das pesquisas sobre 

professores que se filiaram à 

abordagem dialética, do Programa 

de Pós-Graduação em Educação, da 

Faculdade de Educação, 

Universidade Federal de Goiás, 

período de 20082009. Trata-se de 

uma “pesquisa sobre pesquisas” 
realizada na perspectiva dialética. 

Desenvolveu-se uma meta-análise 

da produção, colocando em foco a 

questão da qualidade, a partir de 

sua perspectiva epistemológica e 
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histórica. O grupo busca 

compreender se e como a produção 

manifesta a concepção de 

qualidade; se promove a qualidade 

mercadológica para a educação, 

sustentando o pensamento 

hegemônico e o consenso ativo, ou 
se promove qualidade social frente 

às políticas educacionais 

neoliberais, estruturando o 

pensamento contra-hegemônico. 

Articulam-se duas categorias na 

análise: método e ideário 

pedagógico. Concluímos que uma 

parcela dos trabalhos filiados ao 

materialismo histórico-dialético 

desenvolve adequadamente o 

método e o ideário pedagógico, 
postura que traduz a perspectiva da 

emancipação. São estudos 

propositivos, assumem a pesquisa 

acadêmica como práxis, situam-se 

contra o consenso ativo e a 

constituição da hegemonia. Outra 

parte do recorte analisado apresenta 

problemas epistemológicos, mesmo 

sendo os trabalhos filiados à base 

epistemológica crítica, por não 

desenvolverem adequadamente o 

método e construírem o ideário 
pedagógico na perspectiva 

neoliberal, o que sustenta a 

perspectiva hegemônica e o 

consenso ativo na produção do 

conhecimento. 

 

Título Formação de professores das 

disciplinas específicas da 
educação básica: panorama 

das pesquisas sobre 

licenciaturas no Brasil pós-LD 

Busca-se conhecer as tendências 

das pesquisas sobre formação de 

professores para lecionar as 

disciplinas específicas da educação 

básica. Trata-se de uma pesquisa de 

estado-da-arte, cujos resultados 
apontam que o Encontro Nacional 

de Didática e Prática de Ensino 

(ENDIPE) é um dos principais 

fóruns de divulgação de trabalhos 

sobre a formação nas licenciaturas. 

Demonstram, também, ampliação 

da quantidade de teses e sobre a 

temática no período em análise. 

Entre as temáticas, destacam-se 

estudos sobre estágios e currículo, 

focando, sobremaneira, as 
licenciaturas de modo geral, sem se 

concentrar em um curso específico. 

Matemática, Educação Física e 

Ciências Biológicas sobressaem-se 

como as licenciaturas mais 
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estudadas. As análises demonstram 

a necessidade de maior visibilidade 

e legitimidade às pesquisas sobre a 

temática, bem como de maior 

estreitamento de relações entre a 

área da educação e as áreas 

específicas de formação dos 
licenciandos. 

 

Título Trabalho, carreira, 
desenvolvimento docente e 

mudança na prática educativa 

O artigo propõe-se a discutir 

algumas questões encontradas na 

literatura recente sobre a profissão 
docente, nas condições de trabalho 

do professor, no desenvolvimento 

profissional, na carreira e na 

mudança na prática educativa. 

Esses pontos são tomados como 

basilares para a análise da melhoria 

e da mudança na escola, tanto no 

que diz respeito à melhoria da 

qualidade da aprendizagem pelos 

estudantes da educação básica 

quanto em relação aos aspectos 

relevantes para o decorrente avanço 
social que tais estudantes possam 

apresentar em face daquilo que 

aprenderam na educação básica. O 

texto defende uma maior 

articulação entre políticas públicas 

educacionais e trabalho docente, de 

modo que o professor não seja 

responsabilizado pelo fracasso ou 

sucesso da aprendizagem dos 

estudantes. Tal defesa decorre do 

entendimento de que as mudanças 
por que vêm passando as 

sociedades fazem com que haja a 

necessidade de uma escola cada vez 

mais atenta para as demandas de 

seu tempo, com desenvolvimento 

profissional do professor e com 

qualidade das condições de 

exercício da docência. 
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Título A autoavaliação pode fazer 

diferença na qualidade da 

educação: conversando com 
John MacBeath 

Em uma época em que se tornam 

avassaladoras as influências das 

avaliações externas de escolas 

sobre os sistemas nacionais de 

educação, a escola pública e a 

qualidade da educação, é premente 

ouvir um conceituado e autorizado 

investigador que defende a 
necessidade de investir crítica e 

implicadamente em processos de 

autoavaliação. John MacBeath, 

professor emérito da Universidade 

de Cambridge, e consultor de 
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III- Universidade de São Paulo diversos organismos internacionais, 

designadamente, Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), Organização 

das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) e Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), 

tem vasta experiência de trabalho e 

pesquisa em avaliação de escolas e 

estudos sobre eficácia e melhoria da 

escola. Na entrevista, John 

MacBeath refere-se ao projeto 

europeu desenvolvido no quadro do 

Programa Sócrates, denominado 

Avaliação da qualidade na 

educação escolar, que levou à 

construção de um instrumento de 
autoavaliação, o Perfil de 

Autoavaliação da Escola (PAVE). 

A sua defesa da relevância e 

imprescindibilidade da 

autoavaliação reside na convicção 

de que qualquer avaliação tem de 

ser capaz de compreender a cultura 

da escola, escutar as vozes dos seus 

protagonistas – os pais, os alunos e 

os professores –, dar conta de 

consonâncias e de discordâncias, o 

que exige um tempo que um 
visitante/inspetor externo não tem. 

Para MacBeath, a escola apenas 

pode promover a sua melhoria a 

partir do seu interior, pelo trabalho 

reflexivo e crítico de todos os seus 

membros. Não menos importante é 

a sua referência aos efeitos que o 

Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (PISA) tem 

provocado, já que em vez de ajudar 

a diluir as distâncias entre os países, 
inspirou a competição e exacerbou 

as desigualdades, criando uma 

legião de alunos sem esperança. 
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Título Formação de profissionais da 
educação: Visão crítica e 

perspectiva de mudança 

Trata-se de um estudo que teve por 

objetivo discutir as implicações e 
repercussões das pesquisas acerca 

do knowlwdge base para a 

formação inicial de professores. 

Esse campo de pesquisa surge em 

âmbito internacional na década de 

1980 e vem apresentando 

expressiva profusão e multiplicação 

dos estudos na área. A importância 

desses estudos é atribuída, em 

grande parte, ao seu potencial no 

desenvolvimento de ações 
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formativas que vão além de uma 

abordagem acadêmica, envolvendo 

as dimensões pessoal, profissional e 

organizacional da profissão 

docente. Foram analisadas obras de 

autores de referência na área como 

Tardif, Gauthier e Shulman. A 
análise das produções deu-se a 

partir de dois enfoques: primeiro, 

buscou-se apreender como definem 

saberes docentes numa perspectiva 

conceitual e tipológica e, depois, 

identificou-se indícios de 

alternativas de natureza teórica e 

prática para a formação inicial de 

professores. O estudo revela que a 

elaboração de um repertório de 

conhecimentos para o ensino, tendo 
como referência os saberes 

profissionais dos professores tais 

como estes os mobilizam e utilizam 

em diversos contextos do trabalho 

cotidiano, permite a introdução de 

dispositivos de formação que visem 

habituar os futuros educadores à 

prática profissional. Destaca-se a 

necessidade de garantir que as 

formações cultural, científica, 

pedagógica e disciplinar estejam 

vinculadas à formação prática, 
consolidando, assim, uma Teoria do 

Ensino. 

 

Título Na contramão da lógica do 
controle em contextos de 

avaliação: por uma educação 

democrática e emancipatória 

O presente texto põe em questão 

duas ideias-força: avaliação 
educacional e qualidade da 

educação. Por vezes, a relação entre 

essas duas ideias é assumida 

linearmente, como se a avaliação, 

de per se, pudesse gerar a melhoria 

da qualidade da educação. O texto 

propõe-se a analisar uma posição 

hegemônica em nossa sociedade – 

na qual a avaliação, sob a lógica do 

controle, tem direcionado uma 

educação que se anuncia como de 

qualidade –, e desvela as 
consequências dessa lógica da 

avaliação para a escola, o currículo 

e a formação de educadores. Em 

contraposição, apresenta e defende 

uma matriz contra-hegemônica 

como referência para a qualidade da 

educação, em uma perspectiva 

democrática e emancipatória, 

concretizada na  política, teoria e 

prática de Paulo Freire, em sua 

gestão, como Secretário da 
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Educação da cidade de São Paulo, 

no período 1989-1992. Esse 

período teve como proposta de 

política educacional a construção 

da educação pública, popular e 

democrática. Para Freire (1997, p. 

131): “[...] a questão que se coloca 
a nós é lutar em favor da 

compreensão e da prática da 

avaliação enquanto instrumento de 

apreciação do quefazer de sujeitos 

críticos a serviço, por isso mesmo, 

da libertação e não da 

domesticação”. 

 

 

 


