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RESUMO 

 

 
Este estudo teve como objetivo explicitar os impactos da formação continuada na prática 
cotidiana de sala de aula dos professores de Língua Portuguesa que atuam no Ensino 
Fundamental do Ciclo II (5ªsérie) da rede estadual de ensino, no município de 
Mirandópolis/SP. Os princípios da pesquisa qualitativa e do referencial sócio-histórico, tendo 
como pilares os pressupostos do materialismo histórico, ofereceram o suporte para a análise 
das informações levantadas junto aos sujeitos que participaram da pesquisa. Os dados obtidos 
foram coletados a partir de entrevistas semi-estruturadas realizadas com três professores de 
duas escolas estaduais que trabalhavam na 5ª série, no ano de 2004. Os resultados da pesquisa 
mostram que: a) A formação continuada não provoca os efeitos desejados na prática de sala 
de aula; b) Há um distanciamento entre a ação docente e os estudos teóricos, aos quais os 
professores são submetidos; c) A qualificação em serviço não deve ser reduzida ao 
oferecimento de cursos, deve sim, auxiliar e embasar a ação reflexiva em momentos 
posteriores à capacitação dentro da escola; d) Há a necessidade de um trabalho compartilhado 
entre a Secretaria de Educação, os especialistas da escola e os professores de modo que estes 
se dêem conta da importância e das implicações dos saberes teóricos e práticos na busca de 
sua autoformação; e) As mudanças na prática pedagógica e efetivam-se de modo diferenciado 
e dependem da subjetividade, dos valores, da singularidade de cada professor.  
 
Palavras-chave: Formação Continuada; Prática Docente; Produção de Textos Escritos. 
 



ABSTRACT 

 

 
The study had as an objective show the impacts of continuous formation on Portuguese 
Teachers classroom daily practice, Fundamental Education cycle II (5º grade) public school in 
Mirandópolis, São Paulo state. The beginning of the qualitative research and social historical 
reference, having as a support the presupposition of historical materialism, offer support to the 
analysis of the showed informations joint with who participated of the research. Based on 
historical material, the instrument used was some information, in a semi-structured interview 
accomplished with three Portuguese’s teachers (5º grade) of two public schools of São Paulo 
state (2004).  The results of the research show that: a) the continuous formation doesn’t cause 
the desire effects on classroom practice; b) there is an estrangement between the teachers 
action and the theoretical study, whose the teachers are submit; c) the work qualification 
doesn’t have to be reduced on course offer, but help on a reflexive action subsequent 
moments of the capacitating at school; d) there is a necessity of a share work among the 
Education General Secretary, school specialists and teachers so that they know the importance 
of the theoretical and practical knowing on your auto formation; e) the changes on 
pedagogical practice realize themselves in a differ way and depend of the subjectivity, values 
and singularity of each teacher. 
 
Key words: Continuous formation; Teachers practice; Writing texts production. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando registro, me busco. 

Quando me busco, registro. 

E monto assim a minha história 

História nascida e escrita com dificuldade, quando 

se foi educada ouvindo uma outra história, 

história do silêncio, da não-expressão, do não 

conflito. 

Por esta razão, repensar, refletir, registrar, é 

também RE-AGIR. Contra essa história irreal, 

contra a mornidão, contra o sono. 

É agir pelo meu sonho que é pensar e transformar 

a realidade. 

Madalena Freire 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos professores e colegas do Curso de Mestrado. 

 

Às professoras participantes da pesquisa. 

 

À professora Alda, orientadora e interlocutora. 



SUMÁRIO 

 

 
RESUMO ..................................................................................................................................4 

ABSTRACT .............................................................................................................................5 

LISTA DE SIGLAS .................................................................................................................9 

LISTA DE ANEXOS .............................................................................................................10 

 

APRESENTAÇÃO  ...............................................................................................................12 

 

CAPÍTULO I - A ESCOLHA METODOLÓGICA E OS PASSOS DA PESQUISA .....21 

1.1 A Escolha Teórico-metodológica ..............................................................................22 

1.2 Continuando o Percurso do Estudo .........................................................................27 

 

CAPÍTULO II - PRÁTICA DOCENTE, REFORMA CURRICULAR 

E A FORMAÇÃO CONTINUADA .....................................................................................32 

2.1 A Prática Docente e a Reforma Curricular .............................................................34 

2.2 A Formação Continuada: a importância do resgate da base reflexiva .................43 

 

CAPÍTULO III – O INCENTIVO À FORMAÇÃO CONTINUADA NO ESTADO  

DE SÃO PAULO E A COMPREENSÃO DO ENSINAR E DO APRENDER A 

PRODUZIR TEXTOS ..........................................................................................................50 

3.1 A Formação Continuada e as Ações da Política Educacional no Estado de 

São Paulo entre 1995 e 2003 .....................................................................................51 

3.2 A Qualificação em Serviço e a Possibilidade de Mudanças na Prática da 

Produção de Textos Escritos .....................................................................................64 

3.2.1 As mudanças no conceito da aprendizagem da escrita ......................................65 

3.2.2 Aprendizagem e ensino da língua escrita: redação/produção de textos ............69 

 

CAPÍTULO IV – PRÁTICA DOCENTE E FORMAÇÃO CONTINUADA: 

UMA INTERPRETAÇÃO DA FALA DAS PROFESSORAS ...........................................72 

4.1 A Formação Inicial das Professoras Pesquisadas ....................................................73 

4.2 A Prática e a Formação Continuada .........................................................................77 



4.3 O Ensino da Produção de Textos Escrito ................................................................84 

4.4 Os Impactos da Formação Continuada na Prática Docente .................................88 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................92 

 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................95 

ANEXOS ..............................................................................................................................100 



LISTA DE SIGLAS 
 

 

CAPE – Centro de Apoio Pedagógico especializado 
CEI – Coordenadoria de |Ensino do Interior 

CEL(s) – Centro de Estudos de Línguas 

CENP – Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 

CENPEC – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária  

COGSP – Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo 

CTE – Cooperativa Técnico-Educacional 

FAEP-Mogi – Fundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa da Universidade de Mogi das 

Cruzes  

FEBEM – Fundação Estadual do Bem Estar do Menor 

FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

HTPC – Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

NRTE(s) – Núcleos de Tecnologia Educacional  

MEC – Ministério da Educação 

OFA – Ocupante de Função Atividade 

PCN(s) – Plano Curriculares Nacionais 

PEC – Programa de Educação Continuada 

PUC – Pontifícia Universidade Católica 

SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica 

SARESP – Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

SEE/SP – Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo 

SEEC – Serviço de Estatística da Educação e Cultura 

TIC - Tecnologia, Informática e Comunicação 

UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos  

UNESCO – Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

UNESP – Universidade Estadual Paulista 

UNICAMP – Universidade de Campinas 

UNITAU – Instituto Paulo Freire, Megatrends e Universidade de Taubaté 

USP – Universidade de São Paulo 



LISTA DE ANEXOS 

 

 
ANEXO 1 - Termo de Consentimento livre e esclarecido ...................................... ...............100 

ANEXO 2 - Roteiro da Entrevista........................................................................... ...............104 

ANEXO 3 - Entrevistas ........................................................................................... ...............106 



APRESENTAÇÃO 

 

O ensino é uma atividade determinada pelo contexto escolar, pelo contexto cultural, 
pelo contexto individual, pelo contexto econômico, enfim, o ensino é uma atividade 
determinada por diversos contextos. (PIMENTA, 2002, p. 17). 

 

No bojo das reformas educacionais, com a implantação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Lei Nº 9.394/96, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a 

partir de 1997, desencadeou várias “inovações”, entre elas: sala ambiente; progressão 

continuada; projeto “Escola de Cara Nova”; implantação de ciclos; recuperação de férias; 

projetos de reforço com recuperação paralela. Nunca foram convocados tantos professores e 

especialistas para diferentes capacitações na rede pública do Estado de São Paulo. Tornou-se 

corrente também o uso dos termos “descentralização”, “gestão participativa”, “gestão 

democrática”, “autonomia” (pedagógica e financeira), programa de educação continuada.  

Mediante as várias alternativas de inovações ou propostas, como diretora de escola e 

professora de Língua Portuguesa na rede estadual, chamou-me a atenção a forma como 

ocorriam os cursos de capacitação. Daí o interesse em aprofundar os estudos e refletir sobre o 

processo de educação continuada dos professores de Língua Portuguesa do ciclo II, da rede 

pública, no contexto das grandes mudanças exigidas pela política educacional implantada na 

rede de ensino do Estado de São Paulo e verificar os impactos dessa formação na prática 

pedagógica, no tocante ao ensino de produção de textos escritos. 

A função primeira da escola é a construção do conhecimento pelo aluno. Desse 

modo, a produção de textos escritos representa um dos pontos cruciais no desenvolvimento do 

processo ensino e aprendizagem e na formação de sujeitos leitores e autores. Não pretendi 

tratar sobre os processos cognitivos da produção de textos escritos, nem aprofundar a 

discussão em torno das questões sociais que envolvem o ato de ler e escrever, embora essas 

sejam significativas no desenvolvimento da leitura e da escrita, e nem dissertar sobre a 

construção de conhecimento pela leitura e escrita. Isso porque as reclamações mais comuns 

dos profissionais da educação, e que mais têm se intensificado nos últimos anos, é a de que 

“os alunos não sabem ler e escrever”, não só na etapa de escolarização básica, mas nos níveis 

de ensino subseqüentes. 
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Paradoxalmente, a produção de textos (orais ou escritos) é o ponto de partida de todo 

o processo de ensino e aprendizagem da língua, tendo como objetivo principal o 

desenvolvimento, no aluno, das habilidades de expressão, clareza, objetividade, argumentação 

e compreensão de mensagens, imprescindíveis, hoje, mais do que em outro momento 

histórico, uma vez que se vive em um mundo globalizado e de informação tecnológica em que 

se faz necessário o desenvolvimento da consciência crítica, de tomadas de decisão rápida e 

refletida. Nesse sentido, Colello e Silva (2003, p. 77) assinalam que: 

[...] seja no que diz respeito à língua como objeto de ensino, seja no que tange à 
consideração do processo de aprendizagem, ou ainda, no que direciona novas metas 
para a ação educativa, o quadro de referência teórica erigido nos últimos 30 anos 
pode favorecer a revisão de práticas pedagógicas para que se possa considerar mais 
significativamente o sujeito na relação com a escrita: a constituição da identidade, a 
formação da consciência crítica e a inserção social e política. 

Surge, então, uma interrogação em relação à ação docente. Apesar das mudanças 

conceituais nas duas últimas décadas favorecerem as pesquisas acadêmicas e as propostas 

educativas oficiais implantadas, houve efetivamente mudanças significativas nas práticas 

pedagógicas dos professores de Língua Portuguesa, especialmente, no Estado de São Paulo?  

Essa questão é reforçada pelos dados citados no texto da “Introdução dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais” (BRASIL, l998, p. 28-29), o qual assinala que a taxa de repetência e 

de evasão nas 1ª e 5ª séries do Ensino Fundamental representam os principais obstáculos no 

percurso dos alunos neste nível de ensino, conforme informações levantadas pelo Ministério 

da Educação e Cultura (MEC), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) e Serviço de Estatística da Educação e Cultura (SEEC), (BRASIL, l998, p. 

29), no período de 1993 a 1997. Sendo que, na 5ª série, apesar do declínio, a taxa é ainda 

muito alta, isto é, o percentual de diminuição de 36%, para 34% de repetência, e a taxa de 

evasão de 7% para 5%. No mesmo texto, ainda, há outras informações graves, como elevado 

número de aluno com defasagem idade/série, mais de 60% dos alunos do ensino fundamental, 

chegando a 80%, na região Nordeste (BRASIL, l998, p. 29-30), ocasionando e estimulando a 

evasão e a tentativa de ingresso de indivíduos no mercado de trabalho, sem qualificação, 

pressionados por fatores sociais e econômicos, penalizando, principalmente àqueles de renda 

mais baixa. 

Os mais recentes dados divulgados pelo INEP/MEC, no Documento “Números da 

Educação no Brasil”, 2003, impresso em 2005, mostram que a taxa de reprovação, em 2002 
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na 5ª série, foi de 13,6%, sendo a mais alta das séries do ensino fundamental, cuja média foi 

de 11,7% de reprovação e 8,7% de abandono.  

No Estado de São Paulo, na mesma série, a taxa de reprovação foi de 5,2% e a de 

abandono de 2,5%. A média do ensino fundamental foi 11,2% de reprovação e 8,7% de 

abandono, o que indica que ainda são muito altos esses índices. 

O mesmo documento traz ainda um resumo, de cada Estado, do desempenho dos 

alunos de 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa e Matemática, 

classificados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), em estágios 

considerados muito crítico, crítico, intermediário e adequado. 

Em Língua Portuguesa, a avaliação do SAEB levou em consideração “A construção 

e desenvolvimento de habilidades de leitura de textos de gêneros variados” (BRASIL, 

INEP/MEC, Notas, 2005). O Estado de São Paulo, apresentou em um estágio muito crítico, na 

4ª série, 14,6% dos alunos. Isto é: “Não desenvolveram habilidades mínimas de leitura 

condizentes com quatro anos de escolarização. Não foram alfabetizados adequadamente. Não 

conseguem responder os itens da prova”. Na 8ª série, 4,0% dos alunos, de acordo com as 

informações do referido documento tiveram desempenho considerado muito crítico: “Não são 

bons leitores. Não desenvolveram habilidades de leitura exigíveis para a escolarização 

completa no Ensino Fundamental”. 

O mesmo texto aponta que na 4ª série, 29,9% dos alunos foram considerados como 

de desempenho crítico, pois construíram o entendimento de frases simples. São leitores ainda 

no nível primário, decodificam apenas as superfícies de narrativas simples e curtas, 

localizando informações explícitas, entre outras habilidades. Na 8ª série, 21,8% dos alunos 

foram considerados como estando no estágio crítico, pois apresentaram algumas habilidades 

de leitura, mas aquém das exigidas para a série. 

Na continuidade da análise, esse documento do INEP assinala que, no estágio 

intermediário, ficaram os alunos que estão mais próximos do nível exigido para a série, pois 

inferem informações explícitas em textos mais longos; identificam a finalidade de um texto 

informativo; reconhecem o tema de um texto e a idéia principal, reconhecem os elementos 

que compõem uma narrativa, tais como o conflito gerador, os personagens e o desfecho do 

conflito, entre outras habilidades. Na 4ª série, nesse estágio, encontram-se 46,9% dos alunos 

avaliados e na 8ª, 46,5% dos alunos. (BRASIL, INEP/MEC, São Paulo, 2005). 

Somente 8,5% (4ª série) e 12,7% (8ª) dos alunos foram considerados como estando 

no estágio adequado, isto é: 



 15

São leitores com nível de compreensão de textos adequados à série. São leitores com 
habilidades consolidadas. Estabelecem a relação de causa e conseqüência em textos 
narrativos mais longos; reconhecem o efeito de sentido decorrentes do uso da 
pontuação; distinguem efeitos de humor mais sutis; identificam a finalidade de um 
texto com base em pistas textuais mais elaboradas, depreendem relação de causa e 
conseqüência implícitas no texto, além de outras habilidades. (BRASIL, 
INEP/MEC, Notas, 2005, p. 2). 

No Estado de São Paulo, a última edição do Sistema de Avaliação do Rendimento 

Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), ocorrida em novembro de 2004, conforme os 

dados da Secretaria, indicou que as médias de todas as séries, do ciclo II, do Ensino 

Fundamental, foram superiores a 55,5%. Na 5ª série, o aproveitamento foi de 68,2%; na 6ª 

série, 69,85%; na 7ª série, 70,9% e na 8ª, 69,6%. As médias, classificadas em razoável, bom e 

muito bom, nas redações foram: a 5ªsérie alcançou 74,3%; a 6ª série, 77,4%; a 7ª série, 82,9% 

e a 8ª série 85,4%. A 5ª série apresentou o menor rendimento de todas as séries, tanto na 

média geral, 68,2%, quanto na produção de textos, 4,3%. 

Conforme a Secretaria, os resultados do SARESP, cuja avaliação ocorreu pela 

primeira vez em 1996, subsidiam e orientam as políticas públicas do Estado de São Paulo. 

Reorientam também o trabalho pedagógico em termos de capacitação, de elaboração de 

estratégias de ação para melhorar a prática pedagógica nas Unidades Escolares. Assim, tendo 

como base os resultados do SARESP, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 

reforça seus programas de leitura e escrita, destinados ao aprimoramento de professores e 

alunos. No momento da realização deste estudo, estavam sendo promovidos cursos como: 

“Letra e Vida”, “Tecendo Leituras”, “Nem Um a Menos”, “Trilha das Letras”, “Hora da 

Leitura”, “Ler e Viver”, “Estação da Luz da Nossa Língua” e “Ensino Médio em Rede”. 

Todos esses programas e projetos especiais visam a promover a formação continuada dos 

professores, assunto tratado no capítulo III deste trabalho. 

Assim, articulada às mudanças de caráter nacional como a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional nº 9394/96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais, a Secretaria do 

Estado da Educação de São Paulo a partir de 1996 propôs o Programa de Educação 

Continuada (PEC) com o objetivo de “[...] substituir a cultura do fracasso pela cultura do 

sucesso” (WEY, 1999, p. 227). A Secretaria criou, incrementou e implantou várias propostas 

político-educacionais, ligadas ao PEC, a fim de consolidar o “Projeto Escola de Cara Nova”, 

como afirma Wey (1999, p.229-231), entre elas: 

Reorganização da Rede Física; Informatização; Desconcentração; Professor 
Coordenador Pedagógico; Telecurso 2000; Classes de Aceleração; Avaliação 
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Permanente. O Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo – SARESP; Salas Ambientes; Progressão Continuada da Aprendizagem; 
Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC.  

O PEC, iniciado em 1996, de acordo com Wey (1999), representava uma proposta 

inovadora de capacitação, elaborado pela Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 

da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (CENP/SE/SP). Estiveram envolvidas, na 

primeira etapa da implementação do programa, a Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC/SP), a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade de Campinas 

(UNICAMP), a Universidade Estadual Paulista (UNESP) e a Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCAR). Essas Instituições tiveram a liberdade de escolher os profissionais para 

fazer parte de suas equipes de trabalho. Na segunda etapa, participaram: o Centro de Estudos 

e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC), a Cooperativa Técnico-

Educacional (CTE), a Escola da Vila, a Fundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa da 

Universidade de Mogi das Cruzes (FAEP-Mogi), o Instituto Paulo Freire, Megatrends e a 

Universidade de Taubaté (UNITAU). 

As instituições capacitadoras desenvolveram 245 ações, envolvendo 104.215 

participantes, entre 1996 e 1998. “Trinta milhões de dólares foram aplicados em dois anos 

(1997-1998) no ‘PEC’, que se revelou como a melhor forma de investir nos quadros da 

educação, dando-lhes melhores condições para atuar de forma crítica e criativa”, de acordo 

com Wey (1999, p. 228). 

A política educacional do estado tem também, sistematicamente, realizado 

capacitações descentralizadas, via Oficina Pedagógica, por meio de Assistentes Técnicos 

Pedagógicos de cada disciplina, da internet e “on-line”. A distância são realizadas 

capacitações em grande escala como, por exemplo, para os professores do Ensino Médio e a 

inclusão digital para os especialistas. Isso representa uma proposta inovadora, pois as 

capacitações vêm ocorrendo de maneira crescente na rede estadual.  

Os cursos e projetos desencadeados pela Secretaria têm como proposta explícita 

“melhorar a qualidade de ensino”. Entretanto, de acordo com Almeida (l999, p. 258), “[...] 

esse conjunto de ações que tem modificado profundamente a realidade educacional paulista 

não apresenta claramente uma política de estímulo à qualidade do ensino e de motivação ao 

professorado”. Para a autora, existem aspectos problemáticos como: a falta de interlocução 

entre os educadores e os que tomam as decisões, as formas atomizadas com que as mudanças 

estão sendo apresentadas à rede e à sociedade, o tratamento não adequado entre as mudanças 

e as condições de trabalho.  
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A preocupação da elevação da qualidade do ensino no país, centrada no domínio, 

pelos alunos, da leitura e da escrita não é recente, existe desde a década de 1970. Conforme os 

Parâmetros Curriculares – Língua Portuguesa 5ª a 8ª séries, essa questão é a responsável pelo 

fracasso escolar, nos primeiros anos de escolaridade, pela dificuldade de alfabetizar e nas 

quintas séries “[...] por não se conseguir levar o aluno ao uso apropriado de padrões de 

linguagem escrita, condição primordial para que continuem a progredir”. (BRASIL, 2001, p. 

17). 

No início da década de 1980, as críticas se tornaram mais consistentes, ancoradas nas 

pesquisas e nos estudos realizados sobre variação lingüística e psicolingüística, possibilitando 

avanços nas áreas de educação e psicologia da aprendizagem, principalmente no que se referia 

à aquisição e ao desenvolvimento da escrita. Assim, as instâncias públicas oficiais admitiram 

e incorporaram as novas teses, desencadeando esforços de revisão das práticas de ensino da 

língua, estabelecendo novos currículos, promovendo cursos de formação e aperfeiçoamento 

de professores, na época, denominados de cursos de “reciclagem”, ou cursos de treinamento, 

como denomina Eckert-Hoff (2002, p. 49), tendo como característica habilitar o professor 

formado em técnicas e estratégias para transmitir os conteúdos de ensino. Na década de 1990, 

esses cursos foram vistos como atualização, tentando eliminar o caráter de treinamento, “[...] 

considerando o professor como mediador do conhecimento e como sujeito no processo de sua 

formação”. (ECKERT-HOFF, 2002, p. 49). 

Entretanto, é possível observar que o professor, muitas vezes, apesar dos cursos de 

capacitação, não se sente preparado adequadamente para lidar com os novos desafios 

educacionais, impostos pelo contexto social e econômico, gerando uma insatisfação 

generalizada em todos os segmentos: escola, professores, alunos, dando a impressão de 

impotência do educador frente a tantos desafios, especialmente na preparação do aluno leitor 

e escritor, considerando que o desenvolvimento e domínio da leitura e escrita são habilidades 

imprescindíveis para que todos atinjam patamares sempre melhores de aprendizagens e 

conhecimento. Outros fatores interferem no processo de escolarização, em relação ao 

desenvolvimento da leitura e da escrita, entre eles encontram-se as condições de ensino 

oferecido e a relação desses alunos com a escola, interesses e necessidades, aspectos que 

muitas vezes dificultam sua motivação e o trabalho pedagógico.  

Hoje, de acordo com os PCNs, há um consenso de que: “[...] as práticas devem partir 

do uso possível aos alunos para permitir a conquista de novas habilidades lingüísticas, 

particularmente daquelas associadas aos padrões da escrita”. (BRASIL, 2001, p. 18). E ainda, 

conforme as recomendações do mesmo Documento, é necessário levar em conta que: 
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 a razão de ser das propostas de leitura e escrita é a compreensão ativa e não a 
decodificação e o silêncio; 
 a razão de ser das propostas de uso da fala e da escrita é a interlocução 

efetiva, e não a produção de textos para serem objetos de correção; 
 as situações didáticas em como objetivo levar os alunos a pensar sobre a 

linguagem para poder compreendê-la e utilizá-la apropriadamente a situações e aos 
propósitos definidos. (BRASIL, 2001, p. 19). 

 
 

Todavia, nos dois últimos ciclos do Ensino Fundamental, essa prática e reflexão 

ainda não foram consolidadas, como afirma o documento dos PCNs (BRASIL, 2001, p. 19). 

De fato, como diretora de escola estadual, de Ensino Fundamental, percebi o interesse dos 

órgãos oficiais, via Diretoria de Ensino, em investir mais nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, durante o período de implantação do Ciclo Básico no Estado de São Paulo, ou 

seja, no final da década de 1980. A designação de um professor coordenador para as classes 

do Ciclo Básico nas Unidades Escolares foi um exemplo disso. 

Mediante o exposto, é possível observar que muitas tentativas foram e estão sendo 

realizadas no Estado de São Paulo, tanto pelos órgãos oficiais quanto pelos educadores no 

intento de buscar uma educação escolar mais condizente com a realidade e as necessidades 

atuais, e a formação contínua ou a educação continuada dos professores é uma delas. 

O fato decorre da busca de mudanças na prática docente, para um ensino 

significativo, imprescindível na construção do conhecimento, principalmente, na produção de 

textos escritos, ressaltando a importância do professor, que deve ser visto como: 

[...] sujeito da prática pedagógica, que centraliza a elaboração crítica (ou a-crítica) 
do saber na escola, que mediatiza a relação do aluno com o sistema social, que 
executa um trabalho prático permeado por significações – ainda que concretizado 
numa rotina fragmentada. Sujeito de um fazer docente que precisa ser respeitado em 
sua experiência e inteligência, em suas angústias e em seus questionamentos, e 
compreendido em seus estereótipos e preconceitos. (DIAS-DA-SILVA, 1998, p. 38). 

O discurso do professor como eterno “bode expiatório” deve ser substituído, nas 

palavras de Dias-da-Silva (1998), pela compreensão da “cultura docente em ação”, pela 

necessidade de conceber o professor como “gestor de dilemas”, sujeito de um saber e fazer 

que precisam ser analisados à luz de seu desenvolvimento profissional, mediados pelas 

condições de trabalho, valores e contexto social.  

Atualmente, o professor, na sua prática cotidiana, torna-se um “gestor de dilemas” ao 

tentar administrar as contradições existentes na sociedade, presentes e vividas no interior da 

sala de aula, por todos os atores educativos, como diferenças culturais, de comportamento, 
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valores, aspirações, etc., criando uma cultura organizacional própria. O seu desenvolvimento 

profissional se dá nesse contexto e pelas condições nas quais realiza o seu trabalho. 

Portanto, no contexto das reformas educacionais em andamento, os índices das 

avaliações realizadas pelas políticas educacionais, o desenvolvimento das pesquisas 

educacionais, a formação contínua dos professores frente às exigências requeridas pelas 

condições tanto profissional como pessoal, a prática do professor não tem acompanhado essa 

evolução.  

Dentro da realidade exposta, cabe perguntar: qual o impacto da formação continuada 

na prática do professor de Língua Portuguesa no tocante ao ensino de produção de textos 

escritos? Essa foi a questão principal que orientou este estudo. Para respondê-la, busquei, no 

contexto histórico, situar os momentos nos quais os sujeitos desta pesquisa se graduaram, a 

formação inicial, o início da prática docente, as mudanças ocorridas na concepção de 

linguagem e o reflexo disso na prática do professor de Língua Portuguesa.  

O trabalho foi estruturado em quatro capítulos. No capítulo I, “A escolha 

metodológica e os passos da pesquisa”, discuto o aporte teórico-metodológico que determinou 

os passos da pesquisa. Desse modo, o materialismo histórico mostrou se o mais adequado 

amparo teórico, uma vez que a formação está atrelada ao contexto mais amplo da sociedade, 

portanto, é imprescindível compreender as inter-relações entre os processos educacionais e 

sociais. 

No capítulo II, “A prática docente, a reforma curricular e a formação continuada”, 

faço uma reflexão, evidenciando as interfaces existentes entre elas, considerando-as o tripé na 

mudança da prática docente, ressaltando a importância do resgate da base reflexiva na 

formação continuada, isto é, uma formação voltada para a ação reflexiva da prática, que dê 

ênfase e se oriente para uma formação que prepare o profissional a buscar repostas aos 

problemas complexos do cotidiano da sala de aula. 

No capítulo III, "O incentivo a formação continuada no Estado de São Paulo e a 

compreensão de ensinar e aprender a produzir textos”, traço um panorama sobre a política 

educacional do Estado voltada para a capacitação em serviço dos professores alfabetizadores 

e de Língua Portuguesa, assim como dos cursos a eles oferecidos. Discuto sobre o ensino da 

produção escrita e as concepções atuais sobre o ensino e a aprendizagem da linguagem escrita 

e aponto alguns fatores que interferem na escolha dos professores em mudar sua prática 

docente. 

Apresento no capítulo IV “Prática docente e formação continuada: uma interpretação 

das falas das professoras”. Inicio o capítulo contextualizando como se deu a formação inicial 
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dos sujeitos que participaram da pesquisa, na medida em que este é um dos elementos 

relevantes para a compreensão da prática do professor na sala de aula.  

Os depoimentos revelaram que, ao iniciarem as atividades docentes, todos os sujeitos 

pesquisados buscaram, cada um à sua maneira, o domínio de uma série de conhecimentos e 

saberes, pelo apoio em pessoas mais experientes e fazendo cursos de capacitação. 

Ao analisar as falas dos sujeitos pesquisados chego a algumas considerações sobre os 

impactos da formação continuada dos professores, na prática docente, no tocante ao ensino da 

produção de textos escritos. Apesar de a necessidade de mudança da prática pedagógica ser 

bastante considerada pelas professoras entrevistadas, existem muitas questões que interferem 

nesse processo, referentes às dinâmicas sociais e ao contexto do processo educacional. Essas 

professoras evidenciaram, nas suas falas, que são predominantemente as executoras da 

atividade pedagógica, demonstrando assim não terem conseguido, ainda, assumir-se como 

sujeitos na prática pedagógica. Vale lembrar que para que ocorram mudanças da prática 

pedagógica as ações devem ser conscientes e criativas, ações que devem ser intencionais, 

claras e refletidas.  

 

 



CAPÍTULO I 

 

 

A ESCOLHA METODOLÓGICA E OS PASSOS DA PESQUISA 

 

[...] uma reflexão inspirada no pensamento dialético tem melhores condições de 
compreender os problemas de aprendizado escolar e da formação continuada dos 
professores, e, conseqüentemente, encontrar soluções viáveis para esses problemas. 
(MAZZEU, 1998, p. 62) 

 

A educação faz parte de um determinado contexto social, logo, ela é histórica, 

portanto dinâmica e em evolução. Nesse sentido, a mudança em educação passa pela 

ressignificação do conceito de educação escolar, do profissional docente, do ensinar e do 

aprender. Dessa forma, a revisão crítica da prática pedagógica, que envolve o ato educativo, 

exige estudo, reflexão, vontade, discussão e autonomia. Tais procedimentos demonstram uma 

nova prática, requerem o entendimento e a reflexão aprofundada sobre a formação do 

professor. 

Partindo dessas considerações, observa-se que, no Brasil, os debates se 

intensificaram nos últimos anos em torno do tema da formação do professor, especificamente, 

a continuada, na busca de soluções aos conflitos e aos dilemas da atividade de ensinar, 

visando à melhoria da prática pedagógica e o sucesso da aprendizagem escolar, na perspectiva 

de uma educação transformadora. 

Nesse contexto, acredita-se que o ensino de produção de textos, os estudos sobre a 

formação continuada e a prática do professor de Língua Portuguesa do ciclo II do Ensino 

Fundamental dependem de uma opção teórica, a qual define as opções metodológicas, visto 

que a relação formação/prática envolve não a quantidade de cursos ou capacitações pelos 

quais passa o professor, mas as reconceptualizações que faz sobre os conhecimentos 

adquiridos e os impactos dessa formação em sua prática, bem como da reflexão e da vontade 

de cada professor em melhorar o seu fazer docente. Logo, o alcance desses cursos se 

diferencia conforme o interesse, os objetivos e a receptividade de cada profissional. 
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Amparando-me nessas reflexões, verifica-se que o conhecimento científico 

construído, nesta pesquisa, levou a desenvolver um estudo sob o enfoque do materialismo 

histórico. 

Por conseguinte, neste estudo, a linguagem é tratada como uma atividade humana 

que se constrói num universo coletivo sendo, portanto histórica. Esclarece-se, pela da fala de 

Freitas (2004, p. 87) de que Vygotsky “[...] enfatizou a origem social da linguagem e do 

pensamento, compreendendo que o individual e o social devem ser concebidos como 

elementos mutuamente constitutivos de um todo”. 

O conceito de aquisição da escrita tem evoluído e os pressupostos teóricos do 

sociointeracionismo vêm ao encontro de questões pertinentes à aquisição lingüística, 

compreendida a partir do significado social e político, assunto tratado mais detalhadamente no 

capítulo três deste trabalho. A seguir uma reflexão sobre a questão da opção teórica, passando 

então a descrever os passos da investigação. 

 

 

1.1 A Escolha Teórico-metodológica 

 

 

O ensino da produção de textos, considerado sob o enfoque da linguagem como 

mediadora do individual e do social, como instrumento para realizar a leitura de mundo e da 

constituição do sujeito, leva, primeiramente, à reflexão sobre a questão do método científico 

na construção do conhecimento. 

A ciência, sendo a forma de conhecimento capaz de explicar o mundo natural, 

satisfazendo a razão humana na busca de compreensão das coisas com sua explicação teórica, 

tem a capacidade de poder manipular o mundo. Com a capacidade técnica, adquirida por meio 

dos conhecimentos científicos, os homens puderam intervir e transformar a natureza, 

desvendando pela ciência os seus segredos e mecanismos. Assim, a ciência passou a ser 

considerada como a referência mais significativa da cultura.  

Como o método científico é um conjunto de concepções sobre o homem, a natureza e 

o próprio conhecimento, sustentando uma série de regras de ação, de procedimentos prescritos 

para a construção do conhecimento científico, e, também refletindo em concepções que 

mudam, conforme muda a forma de ver a realidade, o modo de atuação para a obtenção de 

novos conhecimentos, constata-se, portanto, que o conhecimento não é único e nem 
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permanece o mesmo, reflete as condições históricas em que o novo conhecimento é 

elaborado. 

Assim, as mudanças no processo de construção da ciência e o seu produto geram 

novas possibilidades de ação humana, alterando o modo como se dá a interferência do homem 

sobre a realidade, por meio das condições materiais, isto é, das instituições e das regras de 

funcionamento, das idéias, dos valores em que se constroem a sociedade, por isso, mediante a 

compreensão obtida pela desconstrução e reconstrução dessas condições é que se tornam 

possível compreender a totalidade, bem como a possibilidade de sua transformação. Desse 

modo, o pensamento de Marx vai ao encontro dessa mudança, pois, conforme Andery (2003, 

p. 401) “É do e pelo trabalho que o homem se faz homem, constrói a sociedade, é pelo 

trabalho que o homem transforma a sociedade e faz a história”.  

Portanto, a transformação da sociedade se dá por meio de contradições, 

antagonismos e conflitos, sendo a conseqüência das contradições criadas dentro dela pela ação 

dos próprios homens. A natureza humanizada é construída a partir de uma atividade prática e 

consciente que é o trabalho. A produção da vida pelo homem significa a atividade produtiva 

concreta, produtora de bens materiais, uma atividade que produz a maneira de viver do 

homem.  

Assim, a relação entre os homens é histórica, transforma-se, transformando o próprio 

homem, inclusive, as suas necessidades. Por conseguinte, a sociedade e o homem, embora 

distintos, constituem-se em uma unidade, produzem-se reciprocamente, tanto social como 

historicamente. As condições para a realização da atividade são produtos sociais porque a 

própria existência do homem é social e porque o objetivo da atividade humana é sempre 

social: “O homem é um ser social e histórico e o que leva esse homem a transformar a 

natureza e, neste processo, a si mesmo, é a satisfação da suas necessidades”. (ANDERY, 

2003, p. 407). 

Nesse sentido, a prática do professor, constituída historicamente, também é produto 

de um determinado contexto social e histórico. Portanto, a formação continuada ao 

proporcionar a transformação da prática deve estar voltada para ações mais adequadas à 

formação do indivíduo capaz de influenciar nos entornos sociais, pois, só assim, a educação 

escolar estará realmente voltada para a transformação e a construção de uma sociedade mais 

justa e igualitária.  

Nessa linha de raciocínio, vale esclarecer que, ao buscar a satisfação de suas 

necessidades materiais, o homem trabalha, transformando a natureza, produzindo 

conhecimento e criando-se e re-criando-se a si mesmo. Essas necessidades não são prontas e 
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acabadas, são históricas, transformam-se e se alteram. Se o homem se transforma e 

transforma a natureza, muda também suas necessidades materiais. Esse movimento, mesmo 

sendo contínuo, não é linear ou unidirecional, pode ocorrer em direções opostas num mesmo 

movimento.  

Como afirma Andery (2003, p. 410):  

Qualquer fenômeno, qualquer objeto de conhecimento é constituído de elementos 
que encerram movimentos contraditórios, elementos e movimentos que levam 
necessariamente a uma solução, um novo fenômeno, uma síntese. No entanto, essa 
síntese não é solução de uma contradição, solução que já contém nova contradição. 

De acordo com a autora, o conhecimento não se produz a partir de um simples 

reflexo do fenômeno, tal como este aparece para o homem. Esse conhecimento tem que 

desvendar, no fenômeno, aquilo que lhe é constitutivo e que é, em princípio, obscuro. O 

método para a produção desse conhecimento assume, assim, um caráter fundamental, devendo 

permitir tal desvendamento, descobrir por trás da aparência o fenômeno tal como é realmente, 

e mais, o que determina que ele apareça de forma como a faz. Portanto ele envolve “teoria” e 

“praxis”, uma compreensão do mundo que implica uma prática que depende desse 

conhecimento. Logo, o conhecimento deve promover os meios para transformar o mundo, 

devendo estar comprometido com uma determinada via de transformação. 

O conhecimento produzido dessa maneira é capaz de promover a transformação, 

visto que ele não é contemplativo, parte do real, envolve o conhecimento do mundo, em seu 

processo de formação, o qual implica uma ação comprometida. A compreensão da produção 

de conhecimento, sob esse prisma, é imprescindível na formação do professor, tanto para a 

sua opção política como pedagógica. Esclarecendo melhor, o conhecimento científico tem um 

caráter de ferramenta a serviço da compreensão do mundo para sua transformação. Portanto, 

ele não é neutro. Aí está a importância do entendimento da ação pedagógica, comprometida 

com a transformação. 

Dadas essas considerações, é importante registrar que a divisão social decorrente da 

divisão técnica do trabalho organiza, na sociedade, grupos com características particulares, 

estabelecendo entre eles relações diferenciadas de poder. Os conflitos de interesses opõem 

indivíduos e grupos entre si, uns exercendo poder sobre os outros, pela prática simbolizadora 

da consciência subjetiva, as quais contêm conceitos e valores que podem ser utilizados na 

defesa de interesses particulares. Os grupos dominantes elaboram os sistemas de 
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representações e valores e os apresentam à sociedade como se apresentassem e legitimassem o 

interesse de todos, como, sendo universais, conceitos e valores que são particulares. 

Dessa forma, a razão libertadora transforma-se em razão instrumental e por meio de 

seu controle lógico, tecnológico implanta uma tecnocracia. A vida humana é, portanto, 

conduzida e determinada pelos padrões técnicos impostos pela ciência. O poder da ciência e 

da técnica passa a ser controlado e usado por grupos na defesa de seus interesses particulares, 

transformando-se assim num instrumento forte e adequado para a dominação e a exploração 

política. As atividades da sociedade são pensadas e executadas por especialistas considerados 

os detentores dos saberes técnicos e científicos. Eles ditam as leis e diretrizes de todas as 

ações em todos os âmbitos, quer da economia, quer da educação, quer da cultura e política. 

Desse modo, é necessário o entendimento dessas articulações existentes para libertar-se da 

opressão e alienação. Como bem esclarece Gamboa, (2002b, p. 103-104): 

Nas pesquisas dialéticas, o homem é tido como ser social e histórico; embora 
determinado por contextos econômicos, políticos e culturais, é o criador da realidade 
social e o transformador desses contextos. A educação é vista como uma prática nas 
formações sociais e resulta de suas determinações econômicas, sociais e políticas; 
faz parte da superestrutura e, junto com outras instâncias culturais, atua na 
reprodução da ideologia dominante. 

Para tanto, é fundamental a contribuição do referencial teórico-metodológico que 

compreenda o processo envolvido na prática educativa, tão complexa e contraditória, que 

incluem relações mais amplas da prática social. E como afirma Mazzeu, (1998, p. 62) o 

pensamento dialético tem melhores condições de compreender os problemas da aprendizagem 

escolar e da formação continuada, uma vez que a escola lida com dimensões opostas como a 

de caráter reprodutor e transformador, como a apropriação e criação que se completam. 

A prática do professor de Língua Portuguesa depara com essa relação intrínseca, 

linguagem e práticas sociais. Assim, é imprescindível, não só, mas principalmente, o 

professor dessa disciplina compreender a dimensão, o alcance e a conseqüência do caráter 

transformador que tem ou pode adquirir a sua prática, por meio do pensamento dialético. 

Conforme estudos feitos por Gamboa (2002b), as pesquisas apoiadas nesse aporte 

teórico manifestam interesse em transformar as situações ou fenômenos, resgatando sua 

dimensão histórica e desvendando suas possibilidades de mudança, têm a preocupação 

diacrônica com visão dinâmica da realidade, noções ontológicas de “mundo inacabado”, 

“universo em construção”. Dessa forma, a preocupação da pesquisa é perceber os fenômenos 

no seu devir e na sua história, fundamenta-se nos princípios do movimento da luta dos 
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contrários, uma vez que: “As pesquisas dialéticas se fundamentam na lógica interna do 

processo e nos métodos que explicam as relações entre homem natureza, entre reflexão-ação e 

entre teoria-prática razão transformadora”. (GAMBOA, 2002b, p. 98). 

As relações linguagem e práticas sociais, as mudanças na prática docente e a 

formação continuada levaram esta autora a optar pelo método dialético, pois possibilita a 

compreensão do fenômeno estudado na sua dimensão histórica, explicitam as relações 

subjacentes e tem um caráter dinâmico e transformador. 

O materialismo histórico, de acordo com Gamboa (2002a), propõe a síntese como 

uma das suas categorias basilares. A dialética resgata o caráter relacional do processo da 

produção do conhecimento entre o sujeito e o objeto. Segundo a concepção marxista, a 

relação cognitiva em um todo maior envolvente se refere às condições materiais históricas que 

mediatizam e modificam essa relação. Daí, o sujeito adquire uma dimensão histórico-social e 

estabelece uma relação dinâmica com um objeto que se constrói com o instrumental teórico-

metodológico presente no momento da relação.  

Por outro lado, a construção do objeto gera também um processo de transformação 

no sujeito que se enriquece e se realiza como tal. O resultado desse processo de inter-relação e 

de mútua elucidação é o conhecimento. Destaca-se dentro dessa visão a própria relação 

determinada, fundamentalmente, pelo todo social histórico que determina as condições 

concretas da relação cognitiva. A ciência é, portanto, um produto social histórico. 

Nesse mesmo sentido, em outras palavras, Frigotto (2002, p. 72) sintetiza:  

[...] a dialética materialista histórica enquanto uma postura, ou concepção de mundo; 
enquanto um método que permite uma apreensão radical que (vai à raiz) da realidade 
e, enquanto práxis, isto é, unidade de teoria e prática na busca da transformação e de 
novas sínteses no plano do conhecimento e no plano da realidade histórica. 

A perspectiva materialista histórica, nos dizeres de Frigotto (2002, p. 75-83), funda-

se na concepção de que o pensamento, as idéias são reflexos das realidades e leis dos 

processos que passam no mundo exterior os quais não dependem do pensamento, têm suas 

leis próprias. Como método de análise, a perspectiva materialista está vinculada a uma 

concepção de realidade, de mundo e de vida no seu conjunto. É uma espécie de mediação no 

processo de aprender, revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e a transformação 

dos fenômenos sociais.  
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O processo da mudança na prática docente traz em seu bojo a ressignificação da 

realidade vivida, por meio de um processo dialético, tendo um caráter de recomeço e 

inovação, na construção de novas práticas, por novos conhecimentos. 

A condição necessária para se instaurar um método de investigação é romper com o 

modo de pensar dominante. Enquanto praxis, a teoria materialista histórica sustenta que o 

conhecimento efetivamente se dá na e pela praxis. A teoria e ação são duas dimensões 

distintas, diversas no processo de conhecimento, expressas pela praxis como unidade 

indissolúvel. A reflexão teórica sobre a realidade tem a função de uma ação transformadora. 

Por conseguinte, pelo “[...] movimento de crítica, de construção do conhecimento 

“novo” e da nova síntese no plano do conhecimento e da ação”, (FRIGOTTO, 2002, p. 79), a 

epistemologia materialista, fundamentada na análise dialética, busca o conhecimento para 

transformar as situações e os fenômenos estudados. 

 

 

1.2 Continuando o Percurso do Estudo 

 

 

Ao delimitar o objeto de estudo, nesse contexto da ciência, e avançando nas 

reflexões, o primeiro passo é o aprofundamento da compreensão do tipo de formação que está 

atrelada e inserida num contexto mais amplo da sociedade, como esclarece Gamboa (2003, p. 

122-123): 

[...] o docente (educador que atua no sistema escolar) deve dominar conteúdos ou 
saberes sobre a formação dessa sociedade em que atua. Supera-se, dessa forma a 
preocupação tecnicista ou metodologicista dos cursos de formação docente. 
Dominar as técnicas de ensino, ou processos didático-pedagógicos, ou mesmo 
conteúdos enciclopédicos não é suficiente. É necessário compreender a dinâmica da 
sociedade onde os processos educativos acontecem e dentro da qual tais processos 
têm sentido. A superação das visões não críticas, que dispensam a relação da 
educação com a sociedade e se fecham no próprio fenômeno escolar, exige o 
domínio de conteúdos que contextualizem a ação da escola. O domínio de técnicas e 
métodos, ou mesmo de conteúdos clássicos, também é importante, embora 
secundário, ante a necessidade de compreender as inter-relações entre os processos 
educacionais e os sociais [...]. 

Assim, os cursos de formação inicial ou continuada ao privilegiarem a teoria, 

principalmente, valorizarem as técnicas e metodologias, não discutem com a devida 

relevância e profundidade as questões referentes às dinâmicas sociais e ao contexto no qual 

acontece o processo educacional e se desenvolvem as ações pedagógicas. Estão quase sempre 
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desvinculadas da realidade na qual se insere a escola. E, a prática docente ao perder de vista 

os fatores e o dinamismo das ações que determinam a formação da sociedade na qual se 

insere, perde a noção da importância de uma ação crítica e reflexiva para o sucesso do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Cabe ressaltar, também, nesta parte do texto, que a preocupação com a formação de 

professores e a prática docente decorre da própria história de vida pessoal, escolar e 

profissional, sempre atrelada à educação pública estadual como estudante, como professora e 

como diretora de escola. Nesse contexto, quando aluna da rede pública estadual desde o 

primário ao ensino médio, e depois, na graduação e pós-graduação, continuamente me deparei 

com reclamações, comentários dos colegas e dos professores sobre as dificuldades dos alunos 

no tocante à produção escrita. 

Diante dessa realidade dos alunos com a escrita, penso que, se o currículo, 

principalmente do ensino fundamental e médio, até hoje, nos cursos de graduação, contempla 

o ensino da língua materna, e se a quase totalidade dos educandos tem dificuldades em se 

comunicar pela linguagem escrita, algo não está bem, o ensino ou a aprendizagem.  

Sei que o problema não pode ser posto de maneira tão simplista, lembrando que, em 

cada momento e contexto histórico, as instituições buscam a educação possível e adequada 

que corresponda às suas necessidades. Consciente também que essa preocupação sempre me 

acompanhou, pretendo nesta pesquisa refletir e esclarecer alguns pontos sobre o ensino da 

produção de textos escritos, a relação do desempenho docente com os cursos de capacitação 

realizados em formação continuada, concomitante com suas atividades de docência.  

Ao buscar a construção de novos conhecimentos e sentidos mais esclarecedores 

sobre o objeto desta pesquisa, dirigi minha atenção às escolas nas quais exerci primeiramente 

a função de professora, posteriormente de diretora e, mais tarde, atuei, por algum tempo, 

também como supervisora de ensino.  

Por conta dessa experiência de vida, foi escolhido, para desenvolver o estudo e o 

levantamento empírico, um município localizado na região Sudeste do Brasil, Noroeste do 

Estado de São Paulo, município de Mirandópolis. Essa cidade possui três estabelecimentos de 

ensino estaduais, atendendo alunos do Ensino Fundamental do ciclo II (5ª a 8ª série) e o 

Ensino Médio, (1ª a 3ª série), sob a supervisão da Diretoria de Ensino – Região de Andradina, 

jurisdicionada à Coordenadoria de Ensino do Interior e à Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo. O ciclo I (1ª a 4ª série) do Ensino Fundamental, funciona em duas escolas 

localizadas na zona urbana e quatro escolas na zona rural, as quais se encontram sob a 

responsabilidade do município.  
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Das três escolas estaduais, duas foram selecionadas para este estudo por estarem 

situadas na zona urbana, denominadas neste trabalho de escolas A e B. A terceira escola não 

foi locus da pesquisa por estar localizada em bairro rural, distante 22 km da cidade de 

Mirandópolis e por apresentar características diferenciadas.  

A escolha da 5ª série do ciclo II, do Ensino Fundamental, deu-se pelos seguintes 

motivos: primeiro por ser um ano de transição entre os ciclos I e II, motivo que acarreta 

algumas reclamações tanto dos alunos como dos professores, dentre elas, que as expectativas 

não são correspondidas, lidar com o “novo”, o “diferente”, isto é, diferença de espaço físico, 

professores, alunos, muitas vezes, trazem insegurança. No caso específico, os alunos são 

oriundos da 4ª série do ensino público municipal; segundo, aliada a essa mudança de escola, 

de professores, a transição do ciclo traz algumas dificuldades no desenvolvimento de estudos 

escolares de outras disciplinas, pelo domínio inadequado na habilidade da leitura e da escrita. 

Na escola A, das cinco classes da 5ª série, duas funcionam no período da manhã e 

estavam a cargo de um professor. No período da tarde, as três classes dessa série estavam sob 

a responsabilidade de duas professoras. Na escola B, as classes do Ensino Fundamental 

funcionavam somente no período da tarde, bem como as quatro turmas de 5ª série que 

estavam a cargo de quatro professoras diferentes, todas admitidas em caráter temporário, 

consideradas Ocupantes de Função Atividade, não eram concursadas, isto é, não eram efetivas 

nos cargos. 

Para a escolha dos sujeitos da pesquisa, inicialmente, foi realizado um levantamento 

das capacitações realizadas pelos professores que ministravam aulas de Língua Portuguesa no 

ciclo II, nas 5ª séries das duas escolas escolhidas. E, também foram selecionados por meio de 

alguns critérios como: serem concursados, isto é, efetivos na rede estadual de ensino, e terem 

freqüentado entre 1999 e 2003 o maior número de cursos de capacitação na área de Língua 

Portuguesa.  

O primeiro critério se deve ao fato de o professor efetivo ter mais estabilidade na 

escola onde está lotado e conseguir atuar em uma só escola para completar sua carga horária. 

O que, no meu entendimento, possibilita o desenvolvimento de um trabalho mais 

comprometido, a longo prazo, por conhecer melhor os alunos pela convivência quase diária 

com eles, podendo envolver-se e dedicar-se mais com todos os atores educacionais e os 

projetos da escola.  

O segundo critério teve como pressuposto a relação entre maior número de cursos 

com uma prática mais inovadora, tendo como princípio que, quanto mais cursos, mais 

qualificado é o professor, devendo aplicar esses conhecimentos adquiridos em sala de aula.  
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As duas professoras atuando na 5ª série, da escola A, que colaboraram neste estudo 

eram efetivas, freqüentaram os cursos de capacitação realizados pela Secretaria de Educação 

do Estado, por convocação e outros cursos por iniciativa própria. Um professor efetivo que 

atuava na 5ª série decidiu não participar da pesquisa. 

As quatro professoras da escola B que atuavam nas quatro turmas da 5ª série eram 

Ocupantes de Função Atividade (OFAs) e somente uma mostrou disponibilidade e interesse 

para participar da pesquisa. Os professores efetivos lecionavam em outras séries do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio. Portanto, uma professora, apesar de não atender aos 

critérios propostos, foi incluída na pesquisa, uma vez que atuava na rede estadual 

aproximadamente há vinte anos.  

As três professoras, neste estudo denominadas de P1, (da escola B), P2 e P3 (da 

escola A), concluíram as graduações nas Faculdades da região, na década de 1980. A P1 e a 

P2 declararam ter também se graduado no curso de Pedagogia, a primeira na década de 1980 

e outra, no primeiro semestre de 2004. Todas atuavam há mais de quinze anos no magistério 

estadual e já exerceram suas funções em mais de três escolas diferentes. Duas professoras que 

participaram da pesquisa iniciaram suas atividades profissionais como alfabetizadoras. 

Quanto aos cursos de capacitação, a P1 declarou não ter feito, entre 1999 a 2003, 

cursos de capacitação referente à área de |Língua Portuguesa, pois não estava lecionando essa 

disciplina na época.  

A P2 realizou os seguinte cursos: Introdução à Informática Pedagógica, 24 horas – 

1999; Conhecendo a Informática Educacional, 30 horas – 1999; Orientação Técnica de 

Português - “Reorientando atividades de leitura e produção”,  8 horas; Orientação Técnica de 

Português – módulo III, – 8 horas; Curso para multiplicadores de Metodologia “A Natureza 

da Paisagem – Energia” – PROCEL  nas escolas,  l2 horas – 2001; Conhecimentos Básicos de 

Informática na Educação, 30 horas – 2001; Programa Circuito Gestão - Projeto Construindo 

Sempre: Módulo I: Leitura como ato social, - 20 horas ; Módulo II: Produção de Texto 

Escrito, 20 horas ; Módulo III: Revisitando o Planejamento; Leitura como ato social -  Projeto 

Construindo Sempre Módulo I, l6 horas 2002; Oficina Curso de Extensão Cultural liter@rte 

de 28/09 a 19/l0/2002.  

A P3 realizou no mesmo período: Oficina “Sherlock Inglês - of course my dear 

teacher”, de 28/06 a 06/07/2001; Distúrbio de Aprendizagem, Distúrbio de Leitura e Escrita, 

Dislexia, 23/06/2001; Oficina Curso de Extensão Cultural liter@rte, de 28/09 a 19/l0/2002; 

Programa Circuito Gestão: Projeto Construindo Sempre: Módulo I: A leitura como ato social, 

mailto:liter@rte
mailto:liter@rte
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de l0 a 12 /06/2002; Módulo II: Produção de Texto escrito, de 12 a 14/08/20003; Módulo III: 

Revisitando o Planejamento, de 23 a 25/09/2002. 

A concordância das três professoras em participar da pesquisa foi efetivada pela 

assinatura do Termo de consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1). A entrevista, com um 

roteiro semi-estruturado, (Anexo 2), foi utilizada considerando que o roteiro seguiu Minayo 

(1992, p. 99): [...] “Instrumento para orientar uma ‘conversa com finalidade’ [...] deve ser o 

facilitador de abertura, de ampliação e de aprofundamento da comunicação [...]”, contém, 

portanto, apenas itens indispensáveis para o delineamento do objeto em relação à realidade 

empírica. Conforme a mesma autora, o roteiro deve responder às seguintes condições: 

 
 

a) cada questão que se levanta, faça parte do delineamento do objeto e que todas se 
encaminhem para lhe dar forma e conteúdo; 
b)  permita ampliar e aprofundar a comunicação e não cerceá-la; 
c) contribua para emergir a visão, os juízos e as relevâncias a respeito dos fatos e 
das relações que compõem o objeto, do ponto de vista dos interlocutores. 
(MINAYO, 1992, p. 99). 

 
 
As entrevistas foram gravadas, posteriormente transcritas e se encontram no Anexo 

3. As entrevistas foram marcadas previamente, realizadas no local de trabalho dos sujeitos 

participantes do estudo, com a duração de 30 a 50 minutos, foram realizadas em uma sala, 

num ambiente tranqüilo.  

As perguntas não obedeceram a uma seqüência rígida, mas dentro de uma dinâmica 

que o assunto enfocado permitia. Iniciei a entrevista com perguntas relativas a dados gerais: 

formação, tempo de magistério, situação funcional, opção pela profissão, os primeiros anos de 

atividade docente, tentando colher informações importantes que explicassem a prática de cada 

sujeito. Passando para as questões mais específicas sobre o ensino da produção de textos 

escritos e sobre os cursos de educação continuada, tentando obter dados que esclarecessem 

em que medida os cursos de capacitação influenciam na prática docente na questão da 

produção de textos escritos em sala de aula. 

Dadas essas considerações, passo ao tema currículo, prática docente e formação 

continuada, a ser tratado no capítulo a seguir, observo as interfaces que o permeia, 

determinando o sucesso ou o fracasso do professor, no caso deste estudo, na prática da 

produção de textos escritos.  



CAPÍTULO II 

 

 

PRÁTICA DOCENTE, REFORMA CURRICULAR E 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

O professor como sujeito da prática pedagógica [...] deve ser reconhecido como 
desempenhando papel central em qualquer tentativa viável de revitalizar a escola 
(pública), pois se é sujeito, é capaz de transformar a realidade em que vive. (DIAS-
DA-SILVA, 1998, p. 38). 

 

O desenvolvimento das ciências e o novo contexto pelo qual passa a sociedade 

influenciam sobremaneira todas as atividades, principalmente, as escolares. Elas, somadas às 

políticas educacionais, implantadas sem aprofundar as discussões teóricas, pressionam os 

profissionais da educação a mudarem suas práticas, depositando nelas todas as respostas para 

a melhoria da “tão sonhada qualidade” da educação escolar. 

Entretanto, não é possível considerar que haja realmente uma mudança na prática 

docente, visando à melhoria do processo ensino e aprendizagem sem promover uma discussão 

sobre o currículo e a formação continuada. Acredito que o currículo, a prática docente e a 

formação continuada formam os pilares sobre os quais se pode edificar, efetivamente, um 

processo educacional que colabore na construção de uma escola cidadã, no sentido empregado 

por Pimenta (2002, p. 20) “[...] aquela que trabalha na perspectiva da inclusão social”. 

Dado o exposto, pretendo neste capítulo, tecer alguns comentários sobre os desafios 

da educação escolar do século XXI e a prática dos professores frente aos desafios da reforma 

curricular anunciada pela Lei Nº 9394/96, tendo como propósito subsidiar alguns elementos 

que também se fazem presente na questão da formação continuada. 

Partindo do pressuposto de que a educação escolarizada é uma prática 

institucionalizada, conforme Severino (2002, p. 11), espera-se que ela: 

[...] contribua para a integração dos homens no tríplice universo das práticas que 
tecem sua existência histórica concreta: no universo do trabalho, âmbito da produção 
material e das relações econômicas; no universo da cultura simbólica, âmbito da 
consciência pessoal, da subjetividade e das relações intencionais. (SEVERINO, 
2002, p. 11). 
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Para Severino (1994), as práticas desenvolvem-se em três esferas: no trabalho, na 

vida social e na cultura simbólica. Os frutos das relações oriundas desse processo dinâmico é 

que vão construir efetivamente as possibilidades existenciais dos seres humanos. É pelo seu 

exercício contraditório que os homens se humanizam ou desumanizam. Também, as mesmas 

práticas podem levá-los a formas de despersonalização em decorrência das forças alienantes 

que trazem embutidas em si mesmas. 

De acordo com o autor, a escola como instituição da educação formal é também o 

lugar de produção de conhecimento, portanto é imprescindível a íntima relação entre o ensino 

e a pesquisa. A sua tese básica é de que “[...] o epistêmico, mediado pelo pedagógico, é 

relevante mediação do social”. (SEVERINO, 1994, p. 59). A educação é vista como uma 

prática real dos homens que se vai constituindo histórica e socialmente. E ela só se justifica 

pela sua intrínseca função social, na medida em que o sujeito torna-se cada vez mais cidadão, 

constituindo-se sujeito da produção, usufruindo os bens naturais, sociais e simbólicos. E o 

conhecimento é de suma importância nesse processo, pois é a ferramenta específica que vai 

proporcionar aos sujeitos o controle técnico do mundo, e assim da produção.  

Dessa forma, Severino (1994) apresenta a questão de como preparar o educando para 

a prática das três dimensões: para o trabalho, para a sociabilidade e para a cultura simbólica; 

como realizar isso numa sociedade historicamente determinada cujas relações de produção, de 

sociabilidade e as simbolizações são freqüentes e intensamente alienadoras.  

Uma educação comprometida com a transformação da sociedade requer a renovação 

da prática pedagógica. Nesse sentido, a fala de Rodrigues (2003) aponta caminhos: 

Há de se instaurar uma prática pedagógica que tenha seu ponto de partida na 
experiência vivida pelo educando. É a sua experiência que revela o que ele vive e, a 
partir de sua fala sobre a vida, instaura-se a direção à tarefa pedagógica, 
possibilitando ao educador nela assentar o conhecimento de formação da 
consciência, o desenvolvimento da competência de analisar o mundo, a história, a 
ciência, a cultura, o processo de trabalho. Ao não considerar essa experiência 
concreta de vida, a prática pedagógica se torna forma sem conteúdo, sons sem 
significação. Torna-se incapaz de levar o educando a realizar a ascese da consciência 
do nível do senso comum a uma consciência crítica. (RODRIGUES, 2003, p. 19). 

Não basta ao educador somente conhecimentos técnicos, científicos e metodológicos, 

é preciso entender as relações existentes no contexto social, profissional e pessoal, a ideologia 

subjacente. Enfim, o grande desafio é preparar o educador qualificado e plenamente 

consciente do significado da educação para que, mediante o exercício de sua função, estenda 
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essa consciência aos educandos, contribuindo para que vivencie a dimensão coletiva e 

solidária de sua existência.  

Para tanto, um dos caminhos é a mudança da prática docente e a reformulação 

curricular. Assuntos abordados a seguir. 

 

 

2.1 A Prática Docente e a Reforma Curricular  

 

 

Pela compreensão e reflexão do contexto em que se desenvolvem certas práticas 

pedagógicas, é possível redirecioná-las, superá-las em busca de alternativas mais adequadas, 

exigidas no momento presente, esclarecendo conforme a afirmação de Kuenzer (2002, p. 82): 

O trabalho pedagógico, enquanto conjunto das práticas sociais intencionais e 
sistematizadas de formação humana que ocorrem nas relações produtivas e sociais, 
embora expresse, em parte, a concepção de trabalho em geral – porquanto se 
constitui em uma das formas de construção material da existência através da 
reprodução do conhecimento, não deixa de constituir, no capitalismo, em uma das 
suas formas de expressão.  

A finalidade do trabalho pedagógico, articulado ao processo de trabalho capitalista, é 

o disciplinamento para a vida social produtiva, em conformidade com as especificidades 

desses processos e as características que essas forças produtivas vão assumindo. Esse 

disciplinamento tem como um de seus objetivos “[...] o desenvolvimento de uma concepção 

de mundo tão consensual quanto seja possível, tendo em vista as necessidades de valorização 

do capital”. (KUENZER, 2002, p. 82). 

Por conseguinte, de acordo com a autora, a escola, historicamente, se constitui como 

uma das formas de materialização da divisão entre o conhecimento científico e o saber 

prático. Assim, a pedagogia dominante, embasada na divisão técnica do trabalho, na 

sociedade industrial objetiva atender às demandas da educação, demarcando claramente 

aquilo que são as ações consideradas intelectuais e aquilo que serão as instrumentais. Essa 

tendência pedagógica fundamenta-se no rompimento entre pensamento e ação, embasada no 

paradigma Taylorista/Fordista. Logo, as propostas decorrentes não contemplam “[...] uma 

relação entre aluno e conhecimento que verdadeiramente integrasse conteúdo e método, de 

modo que propiciasse o domínio intelectual das práticas sociais e produtivas” (KUENZER, 

2002, p. 83).  
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A seleção de conteúdos é feita a partir dos pressupostos positivistas da ciência. Com 

isso, o conhecimento impõe um ritual demarcado pelo conteúdo disciplinarizado, nas 

seqüências das mais variadas ordens e critérios, na dinâmica formalizada, de forma linear, 

reforçando a compartimentalização, pelos seus fragmentos. As propostas curriculares 

organizam, rigidamente, os conteúdos, repetidos ano após ano, empregando o método 

expositivo, com recursos de cópias e questionários.  

Desse modo, o trabalho pedagógico, a seleção de conteúdos, a organização 

curricular, a concepção positivista de ciência visam ao disciplinamento do indivíduo, isto é, à 

formação para a vida social produtiva. 

Segundo Pimenta (2002, p. 12) a escola, ou a forma como se desenvolve o trabalho 

na escola, preserva características da sociedade industrial: burocratizada e hierarquizada, em 

aulas isoladas. As fábricas, assim como as escolas, funcionam ainda na lógica da produção em 

série.  

Paradoxalmente, os princípios eleitos no Relatório das Organizações das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO - 1996) sobre a educação do século 

XXI, conhecido como relatório Delors e baseiam-se em quatro pilares: “aprender a conhecer” 

– “aprender a fazer” – “aprender a conviver” – “aprender a ser” (ALARCÃO, 2003a, p. 101). 

As teorias que destacam a importância do afeto e da criatividade no ato de aprender também 

são revitalizadas nas reformas educacionais pretendidas, implementando e implantando um 

currículo voltado para as competências básicas. Esses princípios desencadeiam discussões 

sobre o currículo, a sua execução, trazendo para o centro do debate a prática e a formação do 

professor. As ações da política educacional oficializam as mudanças. 

Na prática, com a Reforma do Ensino Básico e com a implantação das propostas e 

projetos da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a partir de 1996, as escolas foram 

“bombardeadas” com muitas novidades. A insegurança estabeleceu-se entre os trabalhadores 

em educação, no caso específico dos professores da Educação Básica, os PCNs chegaram 

propondo: “[...] não só novos conteúdos, mas especialmente novas metodologias de ensino, 

baseadas em pressupostos construtivistas, induzindo novas atitudes [...] novos conceitos 

educacionais, novas palavras, [...]” (CARVALHO, 2003, p. 1).  

Além disso, houve reformulações advindas dos resultados das pesquisas 

desenvolvidas no ensino e na aprendizagem de todas as áreas curriculares. Muitas 

investigações também foram realizadas sobre como se ensina, como se aprende. E, conforme 

Carvalho (2003), os professores devem se atualizar em seu conteúdo e estarem preparados 

para assumir a liderança, na tão esperada renovação curricular.  
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Cada professor deve estar preparado para integrar o conteúdo específico e a 

metodologia de ensino desse conteúdo. Nesse sentido, a formação continuada é um dos 

elementos importantes na construção de uma nova prática do professor, na execução de um 

novo currículo para a construção de um novo ensino para a formação do cidadão crítico e 

atuante. 

Entretanto, sobre as mudanças introduzidas pelos PCNs, entre outras, é importante 

salientar a redefinição das palavras, que ganham novos significados, como esclarece Carvalho 

(2003, p. 3-13), elas devem ser contextualizadas no próprio conteúdo e dentro das atividades 

de ensino para que ganhem sentido preciso no processo de ensino e aprendizagem e passem à 

categoria de conceito. No caso, a dificuldade e a necessidade de ressignificar o conceito de 

conteúdo curricular, isto é, traduzir para cada disciplina a ampliação do significado de 

conteúdo, de tal forma que as competências dos conteúdos específicos se inter-relacionem 

com os conteúdos procedimentais, e representem as habilidades de desenvolver além do 

conteúdo conceitual, as atitudes, os valores e as normas. Portanto, deve existir uma correlação 

entre o conteúdo a ser ensinado, o domínio do conteúdo pelo professor, e como esse conteúdo 

deve ser trabalhado. 

E, esses três aspectos do conteúdo levam a uma ressignificação do papel do 

professor em sala de aula que se amplia, torna-se indispensável, não podendo ser substituído 

pelo livro-texto ou por um audiovisual. Pois, essa ampliação do conceito de conteúdo escolar 

torna a tarefa do professor mais ampla e complexa. O conteúdo a ser desenvolvido, partindo 

da realidade do aluno, deve levá-lo a ampliar sua visão de mundo. Nesse caso, o professor 

deve ter o entendimento da importância do papel da linguagem, na construção do 

conhecimento, e da mudança do seu papel nessa nova forma de ensinar, propiciando 

atividades para que o aluno possa expor suas idéias, respeite as idéias dos outros, crie regras 

comuns de conduta, para que todos possam trabalhar de maneira satisfatória num clima de 

cooperação e liberdade intelectual. A mudança da prática do professor em sala de aula 

encontra obstáculos de diversas ordens, envolvendo mudanças nos conceitos de ensino e 

aprendizagem, na organização da escola, estrutura física e outros.  

A ressignificação dos conceitos de atitudes e valores passa pela interação, em sala 

de aula, não só do professor-aluno, mas a interação entre os alunos, escola e comunidade, 

sendo considerada, nesta nova perspectiva de ensino, ponto importante no desenvolvimento 

da racionalidade e dos conteúdos metodológicos e atitudinais, pois é nesse tipo de 

comunicação, entre seus iguais, que irão se desenvolver a argumentação e a reflexão, 
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necessários à construção do conhecimento, do desenvolvimento lógico e a necessidade de se 

expressar coerentemente, com autonomia e criticidade.  

A necessidade de aprender a ouvir leva ao desenvolvimento da descentralização, 

aspecto importante no desenvolvimento da coordenação das divergências, e é também um 

estímulo a reorganizar e reconceituar as próprias idéias. O professor sistematiza os trabalhos 

em grupos, coordena a estruturação lógica, construindo o saber específico de sua disciplina, 

assim, o conhecimento é construído socialmente, pela interação e trocas com os pares. 

A ressifignicação dos conceitos de normas e regras envolve a questão da 

construção da autonomia moral e das regras de convivência, necessárias para alcançar a 

autonomia intelectual. O professor deve levar seus alunos a pensarem por si mesmos e a 

cooperarem sem coerção, ou seja, é necessário criar regras claras e precisas. 

A avaliação deve ser vista como mediadora dos processos de ensino e aprendizagem. 

A ressignificação do conceito de avaliação envolve novos enfoques: não só se o aluno está 

aprendendo, mas se o professor está conseguindo ensiná-lo.  

No ensino tradicional, a avaliação caracteriza por classificar os alunos, tendo como 

base as notas dadas nas provas, de acordo com o padrão estabelecido, priorizando a 

memorização e a repetição das informações dadas em aula, assumindo uma concepção de 

julgamento, cabendo ao aluno a culpa pelo fracasso, julgando-o como não apto ao 

prosseguimento de estudos. No novo enfoque sobre avaliação, ela deve ser entendida como 

mediadora do processo ensino e aprendizagem, praticada de maneira contínua, subsidia a ação 

do professor nesse processo, com o objetivo de melhorar o desempenho do aluno. Nesse 

sentido, os cursos de capacitação têm como uma das tarefas subsidiar o professor, também, na 

mudança da prática de avaliação. 

A prática do professor depara-se, ainda, com problemas muito complexos. Vivemos 

hoje em uma sociedade denominada por Alarcão (2003b, p. 15-16) como sociedade da 

informação, do conhecimento e da aprendizagem. Isso traz para a educação escolar a 

necessidade de mudanças no processo de ensino e aprendizagem, visto como elaboração e 

construção do conhecimento, não mais como transmissão. Desse modo, para elaborar o 

conhecimento é necessário pensar, transformar a informação em conhecimento. O papel do 

aluno, nesse contexto, é “[...] aprender a gerir e a relacionar informações para as transformar 

no seu conhecimento e no seu saber”. (ALARCÃO, 2003b, p. 15). Dessa forma, a educação 

escolar tem a função de desenvolver habilidades e competências do educando para que ele 

possa perceber, analisar, questionar as informações e os acontecimentos em seu contexto, 

relacionando-os.  
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Entretanto, ainda, as práticas docentes, enraizadas nos moldes tecnicistas, aliadas às 

condições de trabalho, questões salariais, descrenças na profissão, lacunas na formação e 

outros entraves, dificultam as inovações da prática. Assim, as mudanças curriculares foram 

decretadas, mas ainda não se concretizaram efetivamente na prática.  

A concretização da reforma curricular pretendida implica uma ação dialética, 

exigindo do professor o desenvolvimento da autonomia intelectual e capacidade reflexiva, 

elementos primordiais no contexto vivido hoje, não só nos meios educacionais, mas no mundo 

tão complexo, contraditório, sujeito a incertezas e divergências. O grande desafio, então, é a 

formação de um profissional com autonomia, que seja crítico, que utilize o conhecimento para 

propor soluções originais frente às diferentes situações educativas. 

Existe, portanto, a necessidade de “[...] resgatar a base reflexiva da atuação 

profissional, com objetivo de entender a forma como realmente se abordam as situações 

problemáticas da prática”. (CONTRERAS, 2002, p. 105). Conforme o autor, a idéia  

desenvolvida por Schön (1983, 1992), distingue o conhecimento na ação e reflexão na ação. 

No primeiro caso, o conhecimento não precede a ação, está personificado, está na ação, é um 

conhecimento tácito, implícito sobre o qual o professor não exerce um controle específico, 

pois são competências interiorizadas, simplesmente faz. No segundo caso, pensa sobre o que 

faz, ou enquanto faz, da ação que realiza. Na medida em que a prática se torna estável e 

repetitiva, o conhecimento na prática se torna espontâneo.  

Ao deparar-se com situações de conflitos, o conhecimento profissional tácito pode 

não ser suficiente para dar conta do problema, necessitando de reflexão, confrontando o 

conhecimento prático com o problema apresentado. É nesse momento que somente o domínio 

técnico não é suficiente para a tomada de decisões, pois, é necessária a capacidade de criar 

novas perspectivas, entender o problema de novas maneiras.  

Portanto, conforme Varela, (2000, p. 93-94): 

[...] os saberes pedagógicos são o resultado, em boa parte, da articulação dos 
processos que levaram a pedagogização do conhecimento e a disciplinarização 
interna dos saberes. [...] a racionalização em geral, tornou-se corrente, uma certa 
organização escolar e certa forma de transmissão sem questionar nunca a 
arbitrariedade dessa organização, nem tampouco o estatuto dos saberes que são 
objeto da transmissão [...]. [...] é preciso romper o círculo criado pela 
disciplinarização dos saberes e pela disciplinarização dos sujeitos [...]. A 
disciplinarização se faz presente através do currículo escolar e de programas 
fechados. Logo, o controle, tanto dos saberes como do sujeito, tendem a “repousar 
em códigos psicopedagógicos.  
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Assim, vale ressaltar que, por detrás do intento de uma nova idéia de prática 

pedagógica, subjazem questões outras que devem ser refletidas. Varela (2000, p. 90), ao tratar 

dos saberes docentes, cita Foucault o qual tratou a respeito da pedagogização do 

conhecimento, a que o autor denomina de “disciplinamento dos saberes”, que aconteceu na 

época da Ilustração, não para o triunfo da luzes, mas sim, para a formação e “entronização de 

uma razão tirânica” em relação à formação e ao exercício de determinados poderes, 

implicando uma reorganização dos próprios saberes.  

O Estado, pela necessidade de governar os sujeitos e a população, reorganizou os 

saberes por meio de diferentes procedimentos e de instituições legitimados, destacando-se o 

papel dos professores nessa ação, com a finalidade de discipliná-los. O poder político, numa 

espécie de luta econômico-política, interveio utilizando-se de quatro dispositivos: a 

eliminação e desqualificação do que se poderia denominar pequenos saberes inúteis e 

irredutíveis; a normalização desses saberes para adaptá-los uns aos outros, fazer com que se 

adaptassem entre si; classificação hierárquica dos saberes dos mais particulares e materiais 

aos mais gerais e formais e a centralização piramidal, o que permitiu o controle, assegurando 

as seleções e a transmissão dos conteúdos de baixo para cima, bem como a imposição, de 

cima para baixo das direções e organizações gerais. 

Surgem, então, novas relações entre saberes e poderes. Impõe-se um controle mais 

rigoroso e interno, passando da coerção da verdade à coerção da ciência.  

Nessa perspectiva, o desafio então se reporta para a formação do professor, pois, 

“[...] se a prática pedagógica tem como ponto de partida e de chegada a prática social” 

(BRZEZINSKI, 1998, p. 161), faz-se necessário dotar o professor de condições concretas para 

que atuem na escola para esse fim. Isto, não só pelo investimento na formação do profissional, 

mas também em condições reais de trabalho, investimento e valorização do trabalho que se 

traduzem em salários, em equipamentos, mobiliários, bibliotecas, laboratórios, etc.  

O contexto geral, hoje, exige do professor, segundo Candau (2001, p. 11), diversas 

competências: “[...] domínio de habilidades de caráter cognitivo, científico e tecnológico, 

assim como o desenvolvimento de capacidade de interação grupal, iniciativa, criatividade e 

uma elevada auto-estima”. Contudo, essas habilidades são desenvolvidas ao longo da vida 

escolar e profissional, não são aquisições espontâneas, nem imediatas, são construídas por um 

processo dinâmico e gradativo. Portanto, a nova prática docente deve ser construída no 

processo dinâmico entre ensino e aprendizagem, teoria e prática, escola e sociedade.  

Para Alarcão (2001, p. 10-11), no novo contexto, desenvolvem-se “novas 

racionalidades”, “novas mundividências”, “um novo paradigma civilizatório”, trazendo novas 
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formas de pensar e viver a realidade. Essa racionalidade manifesta-se no modo como os 

profissionais atuam, como as organizações se reestruturam.  

Essa nova maneira de pensar e agir se refletem na maneira como são concebidos a 

formação e o currículo, como os professores percebem e concretizam a sua prática 

pedagógica, especialmente para aqueles que trabalham com Língua Portuguesa no Ensino 

Fundamental. Pois, a linguagem, sendo uma atividade de natureza social e interativa, é um 

meio de reelaborar e construir conhecimentos. Ela é constitutiva dos processos cognitivos e 

do próprio conhecimento, “[...] a apropriação social da linguagem é a condição fundamental 

do desenvolvimento mental”, conforme Smolka (2000, p. 51). 

Nesse sentido, o domínio da linguagem torna-se primordial na apropriação da cultura 

historicamente acumulada, na construção de novos conhecimentos. No caso do ensino da 

produção de textos, passa também pela compreensão da linguagem como prática social, 

porque ela é histórica, constitutiva de discursos.  

As políticas educacionais redirecionam-se, e o discurso oficial veiculado é de que a 

reforma curricular é um instrumento para transformar em realidade as propostas da Educação 

Básica, tendo como papel fundamental o favorecimento das transformações sociais, 

concebendo ainda à educação escolar um papel importante no desenvolvimento das pessoas.  

Como afirma Brzezinski (1998, p. 164), na atualidade, a conotação política que 

resulta da ênfase dada à educação escolar com especificidade sociopolítico-pedagógico 

reconhece o currículo como meio para concretizar o projeto educativo de um país, meio de 

execução de política educacional, atrelada a isso viria a política de formação de professores.  

Nessa linha de pensamento, Sacristán (2000, p. 29) assegura que a renovação 

curricular por si só não provoca mudanças substanciais na realidade, e a renovação curricular 

sempre é lembrada quando se fala da falta de qualidade no sistema educativo. Logo, a 

renovação curricular é apontada como um dos instrumentos para a melhoria da qualidade do 

sistema educativo por meio do conteúdo do currículo e da metodologia das aulas. Sendo 

assim, não basta a difusão do discurso ideológico e técnico pedagógico para que aconteça a 

mudança, pois é necessário atuar não só nas práticas de ensino e aprendizagem em sala de 

aula, mas em todos os “âmbitos práticos”. 

A instituição escolar assimila lentamente as finalidades que o novo currículo 

ampliado reflete. Portanto, é necessário pensar no fato de que o surgimento de novos recursos 

e técnicas de comunicação cultural na sociedade esteja desvalorizando muito depressa a 

própria instituição escolar. Por isso, Sacristán (2000, p. 95-98) define o currículo como o 

projeto cultural elaborado sob chaves pedagógicas: 
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Os currículos ampliados da escolaridade obrigatória supõem uma mudança muito 
decisiva no conceito e conteúdo da profissionalidade docente, portanto na formação 
cultural e pedagógica de que os professores necessitarão, isto é, as competências 
profissionais ampliadas. 
a) Essas competências não são fáceis de propiciar desde a formação inicial do 
professorado, exigem uma formação aberta que capacite o professor para 
diagnosticar por si mesmo as situações e tornar decisões adequadas autonomamente 
e em grupo. 
b) O novo currículo exige metodologias, saberes e habilidades profissionais 
diferentes, o que leva a uma alteração na própria forma de relacionar-se com os 
alunos [...]. 
O professor, principalmente numa sociedade heterogênea e pluralista, se vê 
submetido a contradições diversas, porque as demandas que recaem sobre ele não 
são unívocas, como por exemplo: as provenientes de ter que favorecer um progresso 
acadêmico para facilitar o acesso a estudos superiores seguindo a lógica das 
disciplinas; favorecer funções por pressão social, enquanto é servidor social; 
preparar para a vida exterior às aulas; ater-se às condições de desenvolvimento dos 
alunos, a suas necessidades e interesses, etc. 
 
 

São necessários, para a ampliação da competência profissional, uma formação 

cultural ampla e sólida, um pensamento crítico e autônomo, uma mudança nas relações 

pedagógicas. Essa transformação das relações pedagógicas supõe uma mutação das relações 

de poder na educação exercida em âmbitos diversos: na esfera da interação entre professores e 

alunos, nas relações do aluno com a instituição, dos professores com a escola e da 

administração que regula os currículos com os docentes e os alunos. 

Entretanto, cabe lembrar que a qualidade da experiência cultural que os professores 

têm, de acordo com Sacristán (2000, p. 184), vai deixando-lhes um sedimento ao longo de sua 

formação, sendo a base da valorização que eles farão do saber e das atitudes, da ciência, do 

conhecer e da cultura. E mais, para legitimar o professor como possuidor de um saber 

profissional específico, ele precisa estar dotado de múltiplas categorias de conhecimento, isto 

é, os tipos de conhecimento que apóiam a profissionalização dos docentes são: conteúdo do 

currículo, especialmente dos materiais, programas, conteúdo pedagógico; de seus alunos e de 

suas características; do contexto educativo; dos fins educativos; valores e seus significados 

filosófico-históricos. 

Nesse sentido, é o que Tardif (2005, p. 36) denomina de “saberes docentes”, 

definidos como “[...] um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de 

saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 

experienciais”. O autor esclarece que: 

O saber dos professores não é o “foro íntimo” povoado de representações mentais, 
mas um saber sempre ligado a uma situação de trabalho com outros (alunos, colegas, 
pais, etc.), um saber ancorado numa tarefa complexa (ensinar), situado num espaço 
de trabalho (a sala de aula, a escola), enraizado numa instituição e numa sociedade. 
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[...] o saber dos professores depende, por um lado das condições concretas nas quais 
o trabalho deles se realiza e, por outro, da personalidade e da experiência 
profissional dos próprios professores. [...] O ser e o agir, ou melhor, o que Eu sou e 
o que Eu faço ao ensinar, devem ser vistos aqui não como dois pólos separados, mas 
como resultados dinâmicos das próprias transações inseridas no processo de trabalho 
escolar. (TARDIF, 2005, p. 15-16). 

Assim, sob a perspectiva teórica de Tardif (2005, p. 13-14), o saber do professor se 

situa na “[...] interface do individual e do social”, isto é, no contexto mais amplo. O saber é 

social porque: é partilhado por todo um grupo de professores; sua posse e utilização repousam 

sobre um sistema que vem garantir a sua legitimidade e orientar sua definição e utilização; 

seus objetos são objetos sociais, isto é, práticas sociais.”; e por último, porque os saberes a 

serem ensinados” e “o saber-ensinar” evoluem com o tempo, bem como as mudanças sociais. 

Por conseguinte, esse saber social é adquirido no contexto da socialização profissional. 

Se o professor é decisivo e imediato mediador da aprendizagem dos alunos, então a 

sua prática e sua formação desempenham um papel preponderante na execução do currículo. 

É importante ressaltar que a formação continuada e a prática pedagógica não podem ser 

dissociadas nem incoerentes. Segundo Porto (2004, p. 16) são “[...] atividades convergentes, 

intercomunicativas”. Vale dizer que a execução do currículo depende do desempenho do 

professor, do seu saber profissional os quais vão se reconstruindo ao longo de sua vida. 

Portanto, a prática é o resultado de aprendizagens teóricas, diversas experiências e vivências, 

intersubjetivas, pessoais, educativas, culturais, quer como profissional ou ser humano, e ao 

mesmo tempo, é a base para as inovações na execução do currículo.  

O currículo, por sua vez, é um elemento mediador entre a teoria e a ação, ponte entre 

princípios e realidades, pois são as tarefas que modelam a prática. Por isso, para Sacristán 

(2000, p. 193-194): 

A mediação do professor ressalta a importância de sua formação cultural e 
profissional. A qualidade do ensino, refletida na qualidade dos processos que se 
desenvolvem na prática pedagógica, tem, por isso, seus primeiros condicionantes na 
qualidade do professorado. Os sistemas de formação de professores, as suas práticas 
de aperfeiçoamento [...] se refletem na prática do ensino através dos docentes.  

Portanto, quanto mais sólida e geral a cultura e a formação inicial e continuada do 

professor, melhores condições ele tem de desenvolver, pôr em prática o currículo. É uma 

relação óbvia: formação e qualidade do ensino. 

Dadas essas considerações, a seguir trato mais, especificamente, sobre a importância 

de resgatar a base reflexiva na formação continuada, pois é essa base que vai propiciar a 
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construção de uma nova prática, ancorada na ação e no pensamento em constante processo, 

num movimento dialético de construção e reconstrução. 

 

 

2.2 A Formação Continuada e a Importância do Resgate da Base Reflexiva 

 

 

A “democratização” do ensino trouxe um grande número de crianças para dentro das 

escolas. De acordo com Geraldi (1997), no Estado de São Paulo, entre 1970 a 1980, na rede 

pública estadual, o crescimento da população escolar foi de um milhão e meio de crianças. 

Isto acarretou na necessidade de maior número de professores. Segundo o mesmo autor, “O 

que se viu foi a formação de professores em cursos rápidos, sem maior embasamento teórico” 

(GERALDI, 1997, p. 116). A solução para isso seria simples:  

[...] bastava oferecer-lhe um livro que, sozinho, ensinasse aos alunos tudo o que 
fosse preciso. Os livros didáticos seriam de dois gêneros: verdadeiros livros de 
textos para os alunos, e livros-roteiros para os professores, para que aprendessem a 
servir-se bem daqueles. Automatiza-se, a um tempo, o mestre e o aluno, reduzidos a 
máquinas de repetição material. (GERALDI, 2000, p. 117). 

Eckert-Hoff (2002, p. 49-50) esclarece que os anos 1970 foram marcados por 

programas de formação de professores que se caracterizaram pelas referências teóricas, 

curriculares e metodológicas, numa perspectiva estruturalista, sendo que a formação era vista 

como treinamento. Nesse caso, o professor era visto como mero aplicador de métodos ou 

como aplicador ou consumidor de pesquisas realizadas. 

Já na década seguinte, multiplicaram-se instâncias de controle de professores, 

reduzindo-os a meros executores de tarefas estabelecidas, normativas e acriticamente, sendo 

que: 

A explosão escolar, ocorrida nessa década, trouxe para o ensino uma massa de 
indivíduos sem as necessárias habilitações acadêmicas e pedagógicas, o que gerou 
desequilíbrios estruturais graves e suscitou a criação de programas de 
profissionalização e formação em serviço. É característico desse período, o 
surgimento dos cursos de treinamento, os quais tinham como pretensão habilitar o 
professor, formado em técnicas e estratégias para ‘transmitir’ – da forma mais 
eficiente possível – os saberes socialmente valorizados. [...] A ênfase, nessa 
tendência é dada ao conteúdo, que adquire papel importante, deixa de ser visto como 
antes, isto é, desarticulado e a-histórico. (ECKERT-HOFF, 2002, p. 50). 
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Entretanto, a prática pedagógica, hoje, está a exigir, como afirma Alarcão (2003b, p. 

32) “[...] um professor reflexivo numa comunidade profissional reflexiva”. Isto é, professores 

que busquem alternativas, na reflexão e na pesquisa da sua prática, embasadas na teoria, no 

desenvolvimento contínuo de sua formação, atuando na escola que busca construir seu projeto 

pelo coletivo dos atores educativos. 

Uma nova perspectiva de formação continuada de professores que vem conquistando 

os profissionais da educação atualmente, conforme Candau (2003, p. 142-143), é a de que a 

escola deve ser privilegiada como locus da formação, tendo como referência fundamental o 

saber docente, o reconhecimento e a valorização do saber docente, assim como, para que essa 

formação tenha um adequado desenvolvimento, é necessário levar em conta as diferentes 

etapas do desenvolvimento profissional do magistério. 

A formação dos professores, tanto a inicial como a contínua, de acordo com Tardif 

(2005, p. 288-289), deve visar à formação dos práticos “reflexivos”, organizada em função de 

um novo centro de gravidade, isto é, uma formação cultural (ou geral) e a formação científica 

(ou disciplinar) vinculadas à formação prática. Conforme o autor, a ação do prático reflexivo  

[...] não se limita à escolha dos meios e à resolução eficaz dos problemas, mas 
engloba também uma deliberação em relação aos fins e uma reflexão sobre aquilo 
que Schön (1983) chama de problem setting (em oposição a problem solving), isto é, 
a construção da atividade profissional em contexto, de acordo com as características 
particulares e as contingências das situações novas e de conceber soluções originais. 
O prático reflexivo é o próprio modelo do profissional de alto nível, capaz de lidar 
com situações relativamente indeterminadas, flutuantes, contingentes, e de negociar 
com elas, criando soluções novas e ideais. (TARDIF, 2005, p. 302). 

Portanto para Tardif (2005), a formação deve proporcionar um vaivém constante 

entre a prática e a formação teórica, entre a experiência concreta nas salas de aula e a 

pesquisa, entre os professores e os formadores universitários, apoiando-se na idéia de que a 

formação dos professores pressupõe um continuun, abrange toda a carreira docente, não se 

limitando à formação inicial, na universidade, é uma formação contínua e continuada. Essa 

formação, para o exercício da profissão, na qual ocorre a aquisição de saberes e competências 

diferenciadas, inicia-se antes da universidade, ocorrendo em pelo menos quatro fases, 

cronologicamente, distintas: formação escolar anterior; a universitária inicial, validada no 

momento do ingresso na profissão; nos primeiros anos de carreira e continuando durante toda 

a vida profissional. 

Concordando com o pensamento de Dias-da-Silva (l998) de que o professor como 

sujeito de um fazer e de um pensar, é o sujeito da prática pedagógica, é quem elabora o saber 
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da escola, ainda que sua prática se concretize num trabalho fragmentado. Ele deve ser “[...] 

respeitado em sua experiência e inteligência, em suas angústias, em seus questionamentos, e 

compreendido em seus estereótipos e preconceitos”. (DIAS-DA-SILVA.l998, p. 38). O 

professor deve ser reconhecido como ator principal na tentativa de transformar a realidade 

escolar. Se considerado como o sujeito do fazer, deve ser considerado como sujeito do pensar, 

não como mero executor de técnicas; esse é o grande equívoco do modelo tecnicista. Portanto, 

conforme sugere Giroux, (apud DIAS-DA-SILVA, 1998, p. 38) é preciso  

[...] dar a “voz” aos professores. Encará-los como seres pensantes. Intelectuais e não 
executores. Reconhecer a importância de valores, ideologias e princípios 
estruturadores que dão significado às histórias, às culturas e às subjetividades 
definidoras das atividades diárias dos educadores. 

Entretanto, de acordo com Libâneo (2001, p. 66), nos cursos de formação 

continuada, o professor não estaria sendo instigado a “[...] ganhar autonomia profissional nem 

a refletir sobre sua prática, a investigar e construir teorias sobre seu trabalho [...]”, pois ainda 

é comum, nas capacitações realizadas por meio de cursos e palestras, serem passadas 

passarem propostas para serem executadas ou dizerem o que os professores devem fazer. 

Todavia, ainda, para alguns professores, as capacitações que não “ditam” o que fazer 

e o como fazer não vêm ao encontro de suas expectativas, por isso não são bons cursos ou 

boas palestras. Para a construção da autonomia desses professores, além das capacitações, 

existem outros obstáculos a serem vencidos como, por exemplo, a busca de novos 

conhecimentos no fazer reflexivo e na autoformação.  

Nesse sentido, os estudos e pesquisas sobre o desenvolvimento profissional do 

professor apontam sistematicamente para a importância da experiência pessoal na 

aprendizagem profissional, da significação pessoal de tal experiência. Nessa perspectiva, 

conforme Mizukami (2003, p. 60), conhecer quem é o docente, sua trajetória escolar e 

profissional é imprescindível, pois o professor é “[...] fonte de modelos, crenças valores, 

conceitos e pré-conceitos, atitudes que constituem, ao lado do conteúdo específico da 

disciplina ensinada, outros tipos de conteúdos por ele mediados”. A mesma autora (2003, 

p.60-61) afirma que, a partir de 1980, pesquisadores e estudiosos como Schön (1983, 1987), 

Nóvoa (1992), Shulman (1987, 1988), Huberman (1993) e outros contribuíam no 

desenvolvimento de uma nova epistemologia da prática, considerando a especificidade do 

desenvolvimento profissional do professor.  
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Para Imbernón (2004, p. 59), uma das funções da formação permanente é “[...] 

legitimar o conhecimento profissional posto em prática”, isto é, a formação “[...] tem o papel 

de descobrir a teoria para ordená-la, fundamentá-la, revisá-la e combatê-la, se for preciso”. O 

objetivo, portanto é “[...] remover o sentido pedagógico comum, para recompor o equilíbrio 

entre os esquemas práticos e os esquemas teóricos que sustentam a prática educativa”. Assim 

sendo, o professor se torna o construtor do conhecimento pedagógico. 

Assim a pesquisa feita por Osório (2003), sobre as implicações da formação inicial e 

continuada na prática pedagógica, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, demonstra a 

importância da coerência que deve haver entre a concepção teórica e o “fazer em sala de 

aula”, apoiando esse fazer em  

[...] concepções teóricas estudas e refletidas, objetivos definidos e em prática 
pedagógica coerente para atender os educandos sob sua responsabilidade. Essa 
prática demanda um constante ir e vir do pensar ao agir, abrangendo o campo da 
teoria e o campo da prática cotidiana dentro da escola. O que é indispensável e 
orienta o “continunn” de construção e reconstrução do fazer didático, calcados em 
novos paradigmas educacionais compreensivos e abrangentes sobre o atuar em sala 
de aula, o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, as ações e os saberes que 
emergem a cada dia para uma efetiva melhoria do ato educativo. (OSÓRIO, 2003, p. 
220-221). 

Assim, concordando com as idéias de Osório, acima expostas, no “ir e vir”, entre a 

ação e a reflexão, calcadas na dialética, o professor constrói uma nova prática pedagógica e 

novos conhecimentos embasados na teoria e na reflexão da sua prática, num processo 

contínuo, o que levará à mudança do seu fazer pedagógico.  

Conforme Osório (2003, p. 218), o pouco entusiasmo demonstrado por muitos 

professores nos cursos de capacitação, mostram que, sob a ótica desses professores, os cursos 

não vêm ao encontro das suas necessidades e expectativas. Ao analisar as reações dos 

professores, distingue-os em três grupos: 

No primeiro, fazem parte àqueles que de imediato assumem uma posição defensiva e 
invalidam qualquer possível estudo. No segundo encontram-se os céticos, quase 
sempre colocando impedimentos e encontrando justificativas que impossibilitem a 
viabilização de qualquer proposta de trabalho diferente daquela a que já estão 
acostumados [...] No terceiro grupo, aparecem àqueles professores que, apesar das 
dúvidas e medos, apresentam, na melhor das hipóteses, uma certa pré-disposição 
para estudar e refletir sobre novas conceitualizações. 

É importante salientar que qualquer mudança educacional efetiva passa pelo 

compromisso do educador para com a profissão, pela mudança da prática docente. Mudanças 
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reais não se efetivam por decreto, são construídas no dia-a-dia, por meio de estudos teóricos e 

da própria vivência em sala de aula, ou seja, do fazer, do saber, e do saber fazer em sala de 

aula, ancorados em uma formação contínua, na busca do aperfeiçoamento pessoal e 

profissional e do sucesso do aluno na escola. 

Isso significa dizer que a profissão docente requer o compromisso técnico aliado ao 

compromisso político. Daí a necessidade da formação do profissional docente voltada para a 

valorização dos aspectos como o desenvolvimento de capacidades interativas, reflexivas e 

analíticas. Essas capacidades são desenvolvidas na dinâmica do processo da práxis, embasada 

na dialética da realidade educativa e social. 

A formação, neste sentido, como observa Contreras (2002), não pode mais estar 

baseada no modelo de racionalidade técnica. Pois, como concepção de atuação profissional, 

esse modelo revela a incapacidade para lidar com tudo que é imprevisível, deixando de fora 

os aspectos da prática que têm a ver com o imprevisto, a incerteza, os dilemas e as situações 

de conflito. É justamente no momento em que as regras técnicas não dão conta, fazem falta as 

habilidades humanas relacionadas com a capacidade de reflexão e de consciência. Por isso 

enfatiza que ao resgatar a base reflexiva da atuação do professor 

[...] será possível recuperar como elemento legítimo e necessário da prática de 
ensino aquelas competências que, a partir da racionalidade técnica ficavam 
subordinadas ao conhecimento científico e técnico, ou excluídas de sua análise e 
consideração. (CONTRERAS, 2002, p. 105-106). 

Entretanto, a mudança da prática do professor formado nos moldes tecnicistas para 

uma prática docente autônoma, mediadora, encarando o ensino como uma atividade crítica 

que envolve o raciocínio e reflexão, depende, primeiramente, do despertar de uma consciência 

coletiva dentro da escola no intento de promover a compreensão de como funciona a 

organização escolar, desapegando-a da visão instrumental da educação, levando em 

consideração que as pessoas que fazem parte do corpo docente e discente, além da 

comunidade, cada um a seu modo forma a base da escola e a articulação de seus interesses, 

em relação ao sucesso do processo de ensino e aprendizagem, dependem, principalmente,    

do compromisso  e do esforço de cada um. 

 Para Pimenta (2002, p. 18) é da prática refletida, isto é, na busca de aprofundar seu 

conhecimento, ressignificando seus conceitos e sua qualificação por meio de um processo 

dialético, teoria e prática intermediada pela reflexão, que vai ser desencadeada a sua 

autonomia prática. A esse conhecimento o professor incorpora, como ferramenta para a 
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compreensão da realidade, o conhecimento elaborado historicamente, numa construção 

dialética, estabelecendo um diálogo com o real, com os seus pares, com a experiência, com a 

teoria, num processo permanente e provisório. 

E como explicita Nóvoa (1995, p. 27): 

A formação pode estimular o desenvolvimento dos professores, no quadro de uma 
autonomia contextualizada da profissão docente. Importa valorizar paradigmas de 
formação que promovam a preparação de professores reflexivos, que assumam a 
responsabilidade de seu próprio desenvolvimento profissional e que participem 
como protagonistas na implementação das políticas educativas. 

O professor deve assumir também sua parcela de responsabilidade no seu 

desenvolvimento profissional, buscando subsídios para o seu desenvolvimento, e nesse 

processo deve ser o ator principal. Os cursos de formação continuada devem proporcionar 

meios que propiciem essa autoformação, incitando o professor a ser protagonista do seu 

desenvolvimento profissional, buscando sua autonomia intelectual. Porém, em alguns 

momentos, a “resistência” em mudar a prática oculta alguns entraves não revelados, motivo 

pelo qual alguns professores assumem posições céticas ou de defensiva.  

Santos (2003) ao refletir sobre as dimensões pedagógicas e políticas da formação 

continuada ressalta “[...] a importância das experiências anteriores e posteriores aos cursos de 

formação profissional”. As experiências escolares, as representações sobre o papel do 

professor, isto é, as imagens e experiências prévias têm influência sobre a formação do 

profissional em serviço. Portanto, a concepção de formação é bastante complexa envolvendo 

não só conhecimento e experiências sobre ensino e aprendizagem, mas também “[...] a 

filtragem desses conhecimentos e dessas experiências com base em valores, atitudes e 

disposições pessoais, conferindo a cada professor um estilo pessoal e singular”. (SANTOS, 

2003, p. 134).  

Dito de outra forma, a formação continuada potencializa as características singulares 

e individuais, dependendo para tanto dos conhecimentos, experiências e da disposição pessoal 

de cada um, por isso ela está também vinculada à subjetividade, tornando-a tão complexa. 

Aliado a esse fato, é possível observar que na prática, os cursos de formação 

continuada não vêm ao encontro das expectativas e dos anseios do professor por diversos 

motivos, como afirma Osório, (2003, p. 234): 

Percebe-se que alguns dos programas de formação continuada, em sua maioria, 
partem do princípio de que os professores nada sabem ou que aquilo que sabem já 
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foi superado, portanto, têm pouco a contribuir, mas, em concepção, têm muito a 
aprender. Essa concepção de professor está implícita não só na tão comum prática de 
seminários, palestras, conferências dirigidas a ele, que muitas vezes limita sua 
participação ao papel de ouvinte, mas também, nas diferentes propostas curriculares 
calcadas em modismos de metodologias e referenciais teóricos que são divulgados 
de forma dogmática e superficial. (OSÓRIO, 2003, p. 234). 

Para Tardif (2005, p. 286) como profissionais, os professores práticos reflexivos 

conseguem produzir saberes específicos ao seu trabalho e  

[...] são capazes de deliberar sobre suas próprias práticas, de objetivá-las e partilhá-
las, de aperfeiçoá-las e introduzir inovações susceptíveis de aumentar sua eficácia. A 
prática profissional não é vista, assim, como um simples campo de aplicação de 
teorias elaboradas fora dela [...]. Ela torna-se um espaço original e relativamente 
autônomo de aprendizagem e de formação para os futuros práticos, bem como 
espaço de produção de saberes e práticas inovadoras pelos professores experientes. 
Esta concepção exige, portanto, que a formação profissional seja redirecionada para 
a prática e, por conseguinte, para a escola enquanto lugar de trabalho dos 
professores. Nessa perspectiva, os saberes (conhecimentos, competências, 
habilidades, etc.) transmitidos pelas instituições de formação [...] devem ser 
concebidos e adquiridos em estreita relação com a prática profissional dos 
professores nas escolas.  

Dessa maneira, de acordo com Tardif (2005, p. 288), a prática, tradicionalmente 

considerada um lugar de aprendizagem, lugar de “mobilização de saberes”, passa a ser uma 

instância de “produção desses mesmos saberes”, um espaço de “comunicação e transmissão” 

desses saberes e competências. Rompe-se dessa maneira com o modelo tradicional que 

estabelecia uma separação entre os lugares de mobilização (o mundo do trabalho), de 

produção (o mundo da pesquisa) e de comunicação (o mundo escolar) dos saberes e das 

competências.  

Diante disso, a formação continuada deve propiciar o resgate da base reflexiva, isto 

é, estar voltada para a ação reflexiva da prática, que dê ênfase e se oriente para uma formação 

que prepare o profissional a buscar repostas aos problemas complexos do cotidiano da sala de 

aula, pela “reflexão na ação”, ”reflexão da ação”, pressupostos discutidos neste trabalho. 

Realizadas as minhas considerações nesta parte do trabalho, a seguir, traço uma visão 

geral da política de formação continuada no Estado de São Paulo, mais especificamente entre 

1995 e 2003, discutindo a seguir as mudanças no conceito da aprendizagem da escrita e a 

prática docente no ensino da produção de textos escritos. O ensino da linguagem escrita como 

produção de significados, por meio de atividades dialógicas, a distinção entre redação e 

produção de textos. 

 



CAPÍTULO III 

 

 

O INCENTIVO À FORMAÇÃO CONTINUADA NO ESTADO DE 

SÃO PAULO E A COMPREENSÃO DO ENSINAR E 

APRENDER A PRODUZIR TEXTOS 

 
 

Neste capítulo são abordadas questões referentes às políticas de formação continuada 

no estado de São Paulo, no período de 1995 a 2003. Esse recorte foi feito em função do 

quantitativo e diversidade de cursos ofertados aos docentes da rede estadual de ensino durante 

os oito anos e o ano de 2003 marca o início deste estudo. Desenvolvo algumas reflexões sobre 

a qualificação docente em serviço e sua interferência nas concepções de ensino e 

aprendizagem da linguagem escrita e, especialmente, nas práticas de produção de textos 

escritos.  

Refletir sobre a prática docente na questão da produção de textos escritos torna-se de 

suma importância já que o uso eficaz da linguagem escrita é condição necessária para que os 

alunos possam progredir nos estudos escolares. As evidências apontam que uma das causas do 

fracasso escolar, no caso da repetência ou abandono, pode ser motivado pelo não domínio da 

linguagem escrita ou pela falta de compreensão do significado de escrever ou ler. 

No sentido mais amplo, o domínio do uso da escrita é hoje uma condição importante 

para a participação efetiva na sociedade, implica possibilitar o indivíduo à participação social, 

pois, é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, partilha, constrói e 

reconstrói conhecimentos, adquirindo uma nova visão do mundo. 

Por isso, a quase totalidade das redes públicas de ensino, nos últimos dez anos, 

desenvolveu, sob a forma de reorientação curricular ou de projetos de formação de 

professores em serviço, esforços no sentido de rever e reorientar as práticas de alfabetização e 

do ensino da Língua Portuguesa. Isso porque a produção científica na área possibilitou a 

discussão e o repensar sobre as questões ensino e aprendizagem da língua. (BRASIL, PCN(s), 

1997, p. 19-20). 

As referências e os conhecimentos disponíveis, conforme os PCN(s) (l997), para a 

prática dos professores dos anos iniciais, na década de 1960, buscavam no aluno a causa do 
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seu fracasso escolar. Podem-se citar os exercícios de “prontidão” a que os alunos eram 

submetidos, pois se fracassavam, devia-lhes faltar algo. Isso era compreendido como déficit 

que deveria ser compensado. Na década de 1980, começaram a ser divulgados estudos que 

mudaram a forma de compreender o processo de alfabetização, deslocando o eixo de 

investigação das questões de ensino para as questões de aprendizagem “como se ensina” para 

o “como se aprende”. 

Os resultados dessas investigações permitiram compreender a alfabetização não 

como um simples processo baseado em percepção e memorização, mas como um ato 

complexo que inclui experiências dentro e fora da escola. Também depende de raciocínio da 

capacidade de analisar e sintetizar. 

Por isso, o aluno precisa entender que para produzir um texto, faz-se necessário 

primeiramente a análise do tema, seguida de sua clareza, o que vai possibilitar a sua 

delimitação e adequação aos sujeitos-leitores e por último a elaboração de uma síntese do que 

ele (o autor), pensa sobre o assunto. 

Da mesma forma deve compreender que a leitura implica a análise das partes que 

compõem o texto, assim como suas inter-relações para chegar a uma síntese. Ou seja, 

apropriar-se do conteúdo do texto para que seja possível retê-lo na memória. 

A divulgação desses estudos levou a uma revisão das práticas de alfabetização. 

Todavia, a efetiva mudança da prática pedagógica no ensino da língua materna, tendo como 

finalidade garantir a todos os alunos o domínio necessário dos saberes lingüísticos para a 

participação social, ainda não se efetivou plena e adequadamente, no Estado de São Paulo, 

apesar dos inúmeros cursos de qualificação em serviço propostos pela Secretaria de Estado da 

Educação nos últimos anos, como é possível observar no próximo item. 

 

 

3.1 A Formação Continuada e as Ações da Política Educacional no Estado de São Paulo, 

entre 1995 e 2003 

 

 

A capacitação em serviço tem sido objeto de vários estudos e preocupação das 

políticas educacionais. Os programas de formação continuada vêm se constituindo, conforme 

Borges (2004, p. 40): “[...] em um dos requisitos centrais na formulação de políticas pelos 

organismos internacionais (por exemplo, o Banco Mundial), bem como para os projetos de 

reforma educacional em curso, em vários países da Europa e Estados Unidos.” 
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No Estado de São Paulo, pode-se citar como exemplo dessa política, a busca do 

aumento da qualidade do ensino financiado pelo Banco Mundial com  a implantação do Ciclo 

Básico (CB), pelo Decreto nº 21.833, de 1983 e o projeto Escola-Padrão, implantado pelo 

Governo Fleury em 1991, instituído pelo Decreto nº 34.035, de 22 de outubro de 1991. E 

ainda houve a continuidade das políticas educacionais no período compreendido entre os 

governos Orestes Quércia (03/1987 - 03/1990), Luiz Antônio Fleury Filho (03/1991 -

01/1995), e uma mudança de rumo mediante as propostas de reestruturação da rede pública 

estadual de ensino no Governo de Mário Covas. Esse último inclui dois momentos por força 

de reeleição – período de 01/1995 a 03/2001, não cumprindo o segundo mandato, pois faleceu 

em março de 2001, sendo sucedido pelo vice-governador Geraldo Alckimin.  

O período compreendido entre 1995 e 2003 foi escolhido para este estudo uma vez 

que foi a partir de 1995 que foram intensificados os cursos de qualificação profissional no 

estado de São Paulo, no governo de Mário Covas.  

A política educacional desse governo foi expressa na proposta “Educação Paulista: 

Corrigindo Rumos”, a qual desencadeou o Programa de Educação Continuada (PEC), com 

ações voltadas para capacitações dos Dirigentes Regionais, Supervisores de Ensino, 

Assistentes Técnico-Pedagógicos das Oficinas, Diretores, Professores Coordenadores e 

Professores, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento acadêmico e profissional. 

Rose Neubauer, Secretária de Educação do Governo Mário Covas, declarou na época: 

Essas ações caracterizam um duplo investimento educacional: ao mesmo tempo em 
que pretendem construir a Escola de Cara Nova, substituindo a “cultura do fracasso” 
pela cultura do sucesso, implicam relevante contribuição à própria formação dos 
profissionais da Educação. (SÃO PAULO, SEE, 1997, p. 4). 

O PEC, elaborado pela Secretaria de Estado da Educação/Coordenadoria de Estudos 

e Normas Pedagógicas (SEE/CENP), visou investir no desenvolvimento de profissionais que 

pudessem de forma criativa e de forma crítica: 

 
 

• diagnosticar  com precisão os problemas vivenciados em seus locais de trabalho; 
• priorizar as questões a serem enfrentadas 
• propor coletivamente ações de intervenção; 
• acompanhar e avaliar sistematicamente o trabalho realizado, tendo como ponto 
de chegada a melhoria da qualidade de ensino e um novo modelo de escola. (SÃO 
PAULO, SEE, 1997, p. 7). 
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Ainda conforme esse mesmo Documento da SEE (1997, p. 7-9), o novo modelo de 

escola exige dos profissionais mudanças de atuação destacando-se o envolvimento na 

construção do projeto pedagógico e na transformação da sala de aula como local onde o 

currículo crie vida, sendo fundamental para tanto que os professores dominem os conteúdos 

(o saber científico) e as metodologias (o saber fazer), e passem a tratar a avaliação como um 

processo contínuo, observando que a sua função constitutiva é de diagnóstico, o que 

possibilita a tomada de decisão por parte do professor que, em sua prática pedagógica, em 

momento algum, pode agir inconsciente ou irrefletidamente. 

O PEC tinha como objetivo básico o desenvolvimento profissional dos educadores, 

da rede pública estadual, que permitisse a implantação de um novo modelo de escola “Escola 

de Cara Nova”. As ações a serem desenvolvidas contemplavam “[...] o modelo 

“ação/reflexão/ação”, [...] com o compromisso e a responsabilidade de responder às questões 

emergentes da prática dos educadores” (SÃO PAULO, SEE, 1997, p. 9). As atividades seriam 

desenvolvidas de forma interdependentes, alternando-se de forma contínua e sistemática: 

 
 
• atividades realizadas com a presença do conjunto dos participantes, 
objetivando a reflexão e a discussão sobre a realidade educacional; 
• ações desenvolvidas nos respectivos locais de trabalho dos participantes com 
seus pares, visando integrar a prática profissional e o conhecimento sistematizado, 
levantando novos dados extraídos da própria vivência, e que serão objeto de análise 
e reflexão nas discussões coletivas. (SÃO PAULO, SEE, 1997, p. 9). 
 
 

As ações do PEC foram descentralizadas e as Diretorias de Ensino, na época 

Delegacias de Ensino, fizeram o levantamento dos problemas e necessidades das escolas, 

encaminhando-as então, às instituições capacitadoras, no caso as Universidades, para que 

estas pudessem desenvolver suas propostas de trabalho. Portanto, as contratações das 

Instituições de capacitação, iniciadas em agosto de 1996, ficaram sob a responsabilidade dos 

Dirigentes Regionais, na época, Delegados de Ensino e ocorreram de forma direta, entre 

Delegacias de Ensino e as Universidades, assunto tratado na apresentação deste trabalho. 

Exemplo disso foi o Projeto “Construindo Sempre – Língua Portuguesa”, realizado 

no pólo de Ilha Solteira, em 2002, que fez parte da capacitação em parceria com a Secretaria 

da Educação e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Essa capacitação visou à 

formação de professores multiplicadores, envolvendo todas as escolas da rede estadual da 

Diretoria de Ensino de Andradina. Participaram dessa capacitação dois professores de 5ª a 8ª 

séries, de Língua Portuguesa de cada escola, que seriam os multiplicadores em suas 

instituições. O objetivo era articular as ações para a multiplicação das oficinas nas Unidades 
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Escolares, fortalecendo a metodologia de ensino-aprendizagem, no que se refere a leitura, 

produção de textos e avaliação. 

As Oficinas sobre Leitura e Produção Textual e Escrita foram realizadas em três 

encontros de três módulos, enfocando a leitura e a interpretação, no primeiro, a produção de 

textos escritos, no segundo e no terceiro, os projetos pedagógicos. 

Vale lembrar que dentre os cursos feitos pelos sujeitos participantes desta pesquisa, 

“Construindo Sempre” foi um dos últimos cursos feitos pelas professoras, P2 e P3, uma vez 

que P1, nesse período declarou não ter freqüentado cursos na área de Língua Portuguesa, 

entre 1999 e 2003. 

Na gestão do governador Geraldo José Alckmin (03/2001 a 12/2006), a política 

educacional do Estado de São Paulo tentou implantar “[...] medidas, em todos os níveis da 

Administração, com o objetivo de transformar o sistema educacional em um conjunto de 

instituições democráticas capazes de gerar a inclusão social e de promover a aprendizagem 

bem-sucedida da população escolarizada.” (SÃO PAULO, SEE, 2003, p. 7). 

Conforme o referido Documento da SEE, essa era uma preocupação antiga da 

política educacional do estado, visto que, nesse sentido, em meados de 1980, a Coordenadoria 

de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), elaborou as Propostas Curriculares, que 

reorientavam o currículo escolar, propondo: 

 
 
• valorizar a ação do aluno, deslocando o papel do professor para que este se 
torne o agente de mobilização da capacidade intelectual de quem aprende; 
• incorporar as questões do cotidiano, inserindo conteúdos atuais e 
contextualizados; 
• recolocar o sentido do erro, transformando-o em fonte de informação para 
verificar o percurso que o aluno fez (e não o que o aluno não fez); 
• ampliar as práticas de avaliação para que permitam o aluno agindo e 
interagindo. (SÃO PAULO, SEE, 2003, p. 7).  
 
 

Dando continuidade a esses princípios, a Secretaria do Estado da Educação vem 

adequando suas ações para um ensino voltado para o desenvolvimento de competências, 

entendidas como as capacidades do indivíduo de mobilizar um conjunto de recursos 

cognitivos, isto é, saberes, habilidades e informações para soluções de problemas. 

A política educacional do Estado de São Paulo voltada para Programas de Formação 

Continuada tendo como meta o aperfeiçoamento permanente dos profissionais da educação da 

rede pública estadual, pretendia implantar “[...] um modelo didático pedagógico e de gestão 

educacional capaz de adaptar-se simultaneamente às transformações da sociedade e mesmo 
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influenciar essas transformações” (SÃO PAULO, SEE, 2003, p. 15). Essa política de 

qualificação em serviço define as prioridades e sistemáticas de capacitação e busca aliar o 

trabalho de fundamentação teórica com as vivências efetivas da rede. 

Um dos Programas de Formação Continuada, “Teia do Saber”, atualmente, abrange 

todos os programas/projetos da Secretaria do Estado da Educação, é desenvolvido em parceria 

com as Instituições de Ensino Superior, públicas ou privadas, contratadas pelas Diretorias de 

Ensino, e tem como finalidades: 

 
 

• aliar o trabalho de fundamentação teórica com as vivências efetivas dos 
educadores que atuam nas escolas públicas estaduais; 
• manter os professores atualizados sobre novas metodologias de ensino, 
voltadas para práticas inovadoras; 
• tornar os professores aptos a utilizar novas tecnologias a serviço do ensino, a 
organizar situações de aprendizagem e a enfrentar as inúmeras contradições vividas 
nas salas de aula. (SÃO PAULO, 2006).  

 
 
A “Teia do Saber” é gerido pelas instâncias centrais da Secretaria da Educação: 

Coordenadoria de Ensino do Interior (CEI), Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 

(CENP), Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo (COGSP), 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), Fundação Estadual do Bem Estar do 

Menor (FEBEM), sob a coordenação geral da CENP. As ações desenvolvidas pelas diferentes 

coordenações objetivam a circulação e lançamento de novas idéias e propostas veiculadas 

pelas mídias interativas, por teleconferências e videoconferências, fóruns, encontros 

seminários e publicações. 

As ações descentralizadas, geradas nas Diretorias de Ensino e escolas, articuladas 

com as ações centralizadas da CENP, têm como objetivo atender às necessidades e às 

expectativas educacionais específicas de cada região, tendo como base os indicadores de 

desempenho e as orientações curriculares. Para a realização dessas ações descentralizadas, as 

Diretorias de Ensino e as instituições de ensino superior contratadas elaboram e executam os 

projetos de formação continuada, a partir das demandas formuladas pela Diretoria de Ensino. 

Para a consolidação dessas ações são utilizados os Centros de Aprendizagens, os espaços da 

Rede Interativa, os Núcleos de Tecnologia Educacional (NRTEs) e as Oficinas Pedagógicas. 

Tais ações, conforme a Secretaria da Educação (SÃO PAULO, SEE, 2003, p. 26-27): 
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[...] serão desenvolvidas a partir do modelo ação/reflexão/ação, articulando teoria e 
prática, em ações presenciais e a distância, com demandas formuladas a partir de 
indicadores, visando ao aperfeiçoamento do desempenho das equipes regionais e 
locais [..]. O cotidiano escolar e a sua prática cotidiana constituem a fonte para a 
inspiração e programação de atividades a partir das necessidades por elas apontadas 
ou nelas constatadas. É também o espaço para a reflexão permanente sobre o 
aprendido e o praticado, para a aplicação dos novos conhecimentos visando ao 
aprimoramento da prática, incentivando a busca constante do desenvolvimento 
profissional como fator de melhoria da qualidade do trabalho escolar. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que a reflexão sobre o aprendido e o praticado 

envolve outras questões importantes. Os saberes adquiridos na prática, denominados por 

Tardif (2005) de saberes práticos ou experienciais, originam na prática cotidiana da profissão 

e são por ela validados, e se constituem os fundamentos de sua competência. Assim: “É a 

partir deles que os professores julgam sua formação anterior ou sua formação ao longo da sua 

carreira. É igualmente a partir deles que julgam a pertinência ou o realismo das reformas 

introduzidas nos programas ou nos métodos.” (TARDIF, 2005, p. 48). 

Os saberes experienciais, de acordo com o autor, não se encontram em teorias ou 

doutrinas, pois são saberes práticos e se constituem na cultura docente em ação. O ato 

pedagógico desenvolve-se num contexto real de diversas interações, em situações concretas, 

que exigem improvisação e habilidades pessoais e a capacidade de enfrentar situações 

transitórias e variáveis, mesmo que tenha planejado cuidadosamente. Ao lidar com 

condicionantes e situações imprevisíveis, o docente desenvolve os habitus, que são “certas 

disposições adquiridas pela prática real” que podem transformar-se em um “estilo de ensino”, 

“personalidade profissional”, manifestando-se em um “saber-ser” e de um “saber-fazer”, 

(TARDIF, 2005, p. 49) pois:  

Os saberes experienciais fornecem aos professores certezas relativas a seu contexto 
de trabalho na escola, de modo a facilitar sua integração. Os saberes experienciais 
possuem, portanto, três “objetos”: a) as relações e interações que os professores 
estabelecem e desenvolvem com os demais atores no campo de sua prática; b) as 
diversas obrigações e normas às quais se trabalho deve submeter-se; c) a instituição 
enquanto meio organizado e composto de funções diversificadas. Estes objetos não 
são objetos de conhecimento, mas objetos que constituem a própria prática docente e 
que só se revelam através dela. (TARDIF, 2005, p. 50). 

Sendo assim, é importante que as ações da formação continuada, visando à mudança 

da prática docente, não percam de vista esses saberes experienciais. A prática seria a 

aprendizagem por meio da qual o professor filtra e seleciona outros saberes, permitindo a ele 

constituir-se como profissional ao longo de sua carreira ou no decorrer do exercício da 

docência. 
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A política do Estado pelo programa “Teia do Saber” adotou várias ações, voltadas à 

formação continuada, com as seguintes temáticas: 

 
 

• alfabetização e letramento; 
• alfabetização científica e matemática; 
• manifestações da cultura corporal; 
• a arte como conhecimento humano sensível-cognitivo; 
• inclusão escolar: progressão continuada, correção de fluxo, recuperação, 
avaliação por competências, flexibilização da trajetória escolar; 
• desenvolvimento curricular: o ensino centrado em conhecimentos 
contextualizados e ancorados na ação; 
• escola democrática e plural: a marca do acolhimento 
• professor e aluno; parceiros do mesmo compromisso;currículo e cidadania; 
saberes e práticas voltados para o desenvolvimento de interações sociais, 
capacidades cognitivas, afetivas e culturais; 
• currículo e avaliação; as dimensões da avaliação institucional e do processo de 
ensino e aprendizagem; 
• novas alternativas de gestão escolar: gestão compartilhada e integradora de 
atuação dos colegiados, das instituições escolares; 
• interação escola – comunidade: Escola da Família; 
• a utilização das tecnologias educacionais a serviço da aprendizagem; 
• protagonismo juvenil no cotidiano; uma forma privilegiada de aprender e 
socializar saberes, praticar o convívio solidário, desenvolver valores de uma vida 
cidadã e enfrentar questões associadas à violência e à indisciplina. (SÃO PAULO, 
2006)  

 
 

O Programa de Formação “Teia do Saber” é desenvolvido em dois níveis de ações, 

desencadeadas em nível central, pelas equipes da Secretaria de Estado da Educação e as 

organizadas em nível regional, pelas equipes das Diretorias de Ensino. Vale ressaltar como 

exemplo de ações centralizadas Programas como: “Letra e Vida” que tem como objetivo a 

formação de professores alfabetizadores, destinado aos professores PEB I e II  (professores de 

Educação Básica), das escolas interessadas; “Alfabetização e Inclusão” – (Alfabetização de 

Adultos); “Capacitação sobre Currículo do Ensino Médio” para educadores que atuam nesse 

nível de ensino; “Capacitação sobre Protagonismo Juvenil” para professores que atuam no 

Ciclo II do Ensino Fundamental e Ensino Médio; e outros programas voltados para 

capacitação em serviço. 

As capacitações descentralizadas, realizadas via Oficinas Pedagógicas das Diretorias 

de Ensino, e dentre outros cursos, dão continuidade a projetos de capacitação sobre: 

“Recuperação Paralela”, “Recuperação de Ciclos” e “Aceleração no Ciclo” com o objetivo de 

favorecer mudança de atitude do professor na direção de um trabalho inovador, desenvolver o 

hábito de registro em sala de aula; aprofundar a reflexão sobre leitura e análise de diferentes 

textos produzidos. 
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Fazendo parte também das capacitações descentralizadas do programa “Teia do 

Saber”, as Diretorias de Ensino contratam Instituições de Ensino Superior para ministrar 

cursos destinados a professores das escolas estaduais de Ensino Fundamental e Médio.  

Para os docentes que atuam no Ensino Fundamental são desenvolvidos cursos sobre: 

• Metodologia de ensino dos componentes curriculares do Ciclo I (Alfabetização e 

participação na cultura herdada; alfabetização matemática; alfabetização 

científica); 

• Metodologias de ensino dos componentes curriculares do ciclo II (Língua 

Portuguesa; História; Geografia; Ciências Físicas e Biológicas; Matemática). 

No Ensino Médio, os cursos são voltados para as Metodologias de ensino das 

disciplinas: 

• Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa e Literatura); 

• Ciências Humanas (História e Geografia); 

• Ciências da Natureza (Física, Química, Biologia) e 

• Matemática 

A partir de 1997, foram criados, em trinta Diretorias de Ensino, os Núcleos 

Regionais de Tecnologia Educacional (NRTEs), em parceria com MEC, e instaladas em mil 

escolas as Salas-Ambiente de Informática (SAIs). Em 2002, todas as Diretorias de Ensino 

dispunham desses recursos, uma infra-estrutura de capacitação, destinada a dar condições aos 

professores e às escolas para que utilizassem as tecnologias no processo de aprendizagem. 

Juntando-se a essa infra-estrutura, foi criado em 2002, o parque tecnológico 

denominada Rede PEC Interativa, garantindo as melhores condições tecnológicas e conexões 

adequadas às necessidades da SEE, identificada como “Rede do Saber”, permitindo o 

desenvolvimento de outras ações de formação com atuação simultânea, em rede e em grande 

escala. O parque conta com uma rede interna de alta velocidade, com mais de 100 salas de 

videoconferência, com capacidade de 40 pessoas cada uma, cerca de 2000 computadores, 100 

laboratórios instalados em 89 regiões do Estado, integrados em uma rede interativa, 

conectados à Central de Operações da Secretaria, que controla o fluxo de dados, imagens e 

voz dos nove estúdios de geração de videoconferência.  

A infra-estrutura da Rede do Saber possibilita à SEE a viabilização do trabalho de 

acompanhamento das ações descentralizadas do Programa “Teia do Saber”, deixando de ser 

isoladas, passando a integrar um sistema compatível pelo conjunto da rede pública estadual de 

educação. 
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A infra-estrutura da rede interativa foi se expandindo e suas atividades diversificadas 

com novos programas como: “Construindo Sempre”; “Magistério Indígena”; “Gestão 

Dinâmica da Administração Escolar”, entre outros. 

Cabe esclarecer ainda que, conforme o Documento da SEE (2003, p. 28-30), o 

Programa de Formação “Teia do Saber”, além de ser desenvolvido em dois níveis  

(centralizado e descentralizado), as temáticas, abrangências, duração, sistemáticas e alcance 

são variados.  

Conforme suas finalidades, as ações estão reunidas em quatro categorias: de 

mobilização, de consolidação, de formação e especialização profissional e de formação 

específica: 

a) As ações de mobilização são caracterizadas por sua grande abrangência e 

simultaneidade e objetivam a circulação e o lançamento de novas idéias e 

propostas, veiculadas por meio de fóruns, teleconferências, videoconferências, 

encontros, seminários, concursos, campeonatos, gincanas, festivais e 

publicações; 

b) As ações de consolidação são contínuas e sistemáticas, estão voltadas para a 

consolidação da política educacional e se preocupam em explorar as experiências 

dos profissionais, fundamentá-las e ressignificá-las, utilizando os Centros de 

Aprendizagens, os espaços da Rede Interativa, os Núcleos Regionais de 

Tecnologia Educacional (NRTEs) e as Oficinas Pedagógicas; 

c) As ações de formação e especialização profissional, de caráter opcional, têm 

propostas direcionadas a grupos específicos de professores, com características 

de terminalidade e certificação, com duração de 180 horas como: Formação de 

Professor Índio; Especialização em Tecnologia na Educação (ATP – MEC – F. 

Vanzolini, USP, UNESP); Bolsa Mestrado; PEC Formação Universitária 

(realizado em parceria com a União Nacional dos Dirigentes da Educação - 

UNDIME); Curso de Especialização nas áreas – Linguagens e Códigos, Ciências 

da Natureza e Matemática, Ciências Humanas e suas tecnologias; 

d) As ações de formação específica são destinadas a profissionais que atuam em 

projetos específicos como as desenvolvidas nos Centros de Estudos de Línguas 

(CELs), no Centro de Apoio Pedagógico Especializado (CAPE) e no Programa 

Profissão. 

Apesar de todos esses procedimentos, os resultados das avaliações realizadas pela 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, (SARESP), assim como outras organizadas 
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em âmbito nacional (SAEB), vêm sinalizando, seguidamente a incapacidade dos alunos em 

relação à prática da leitura compreensiva, conforme Documento da SEE (2003, p. 26-27). 

Motivo pelo qual as ações da política educacional do estado vêm intensificando os esforços 

para que a escolas centrem suas ações visando ao domínio ativo do discurso que inclui a 

compreensão leitora e a produção de textos, assunto já referido anteriormente neste trabalho. 

No período da realização deste estudo, estavam em curso, para as escolas estaduais, 

da região abrangida pela Diretoria de Ensino de Andradina, os seguintes programas de 

capacitação, na área de Língua Portuguesa: 

• Letra e Vida - faz parte do programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores, tem como público alvo professores que atuam no Ensino 

Fundamental, 1ª a 8ª séries, independentemente de nível ou modalidade de 

ensino, além dos professores alfabetizadores. Aberto, também, a outros 

profissionais de educação que pretendam aprofundar seus conhecimentos sobre o 

ensino da leitura e escrita. Esse curso tem como objetivos: 

 
 

• Melhorar significativamente os resultados da alfabetização no sistema de ensino 
estadual, tanto quantitativamente como qualitativamente. 
• Contribuir para uma mudança de paradigma no que se refere tanto à didática da 
alfabetização quanto à metodologia de formação de professores. 
• Contribuir para que se formem, na base do sistema estadual de educação, quadros 
estáveis de profissionais capazes de desenvolver a formação contínua de professores 
alfabetizadores. 
• Contribuir para que tanto as Diretorias de Ensino, quanto as Unidades Escolares 
sintam-se responsáveis pela aprendizagem de todos os seus alunos. 
• Favorecer a ampliação do universo cultural dos formadores e dos professores 
cursistas, principalmente no que se refere ao seu letramento. (SÃO PAULO, 2006). 

 
 
• Trilha de Letras - destinado aos professores de 5ª a 8ª séries que atuam 

especificamente no Projeto de Recuperação, tem como objetivo refletir e exercer 

com os alunos as práticas de leitura e escrita em ambientes digitais, visando ao 

desenvolvimento de competências letradas, com o visando melhorar o 

desempenho dos alunos com defasagem no processo de leitura e escrita. 

• Hora da Leitura - Programa de Enriquecimento Curricular que tem como 

objetivo a ampliação da capacidade leitora dos alunos de 5ª a 8ª séries, tentando 

enfatizar a leitura de diversos gêneros como os da Literatura Popular adequados 

aos alunos do ciclo II do Ensino Fundamental. É articulado com outros 

programas de formação continuada como: “Letra e Vida”, “Tecendo Leituras”, 

“Ensino Médio em Rede” e outros. A “Hora da Leitura” tem como objetivo 
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contribuir para a ampliação da competência técnica do professor, de modo que 

ele se sinta mais preparado para o desenvolvimento do trabalho com a leitura de 

seus alunos, orientando os professores no desenvolvimento de diferentes 

procedimentos didáticos para a leitura de textos. Essa capacitação é realizada via 

rede do saber (videoconferência) e encontros presenciais.  

Pelo exposto é possível observar que a política educacional, no estado de São Paulo, 

tem desencadeado inúmeros cursos de qualificação em serviço. Entretanto, como esclarece 

Belintane (2003, p. 17), a expressão “formação contínua”, diferente da palavra “curso”, tem 

um significado mais amplo, traz a idéia de linha de tempo e de sucessão de eventos, 

acrescentando a isso noções de programas, cronologias, pontos de partida, rupturas, 

simultaneidades, histórias.  

O conceito de formação de acordo com Brzezinski e Garrido (2002, p. 305): 

[...] é polissêmico e, no mínimo, segundo Alin (1966) apresenta dois significados: 
um deles, o do saber e do saber fazer, procura associar o domínio da multiplicidade 
do conhecimento da área educacional com as práticas educativas; o outro diz 
respeito ao desenvolvimento global do profissional que se forma – com ele 
redirecionam-se o saber, o saber fazer e o saber ser, para privilegiar preparação do 
professor que reflete sobre sua prática. 

Desta maneira, a formação é vista como um processo de desenvolvimento, 

conhecimento, aliada à prática, portanto, como afirma Porto (2004, p. 13-14) ela associa-se à 

idéia de “inconclusão do homem”, identificando-se com “percurso, trajetória de vidas pessoal 

e profissional”, acontecendo de maneira indissociável ao desenvolvimento pessoal, 

associando-se à experiência de vida. 

Ao discutir uma “[...] estratégia concertada de formação visando ao 

desenvolvimento da pessoa do professor, da escola como organização e da profissão docente 

[...]” Alarcão (2003a, p. 115) agrupa em quatro pressupostos importantes os enquadradores da 

formação, os quais apresento de forma sintetizada a seguir: 

a) o professor deve ser o construtor de sua própria maneira de ser e de agir 

profissional. Significa dizer que o formando é sujeito e não objeto de formação, 

portanto a formação se efetiva se for significativa para quem se forma. 

b) O apoio e o estímulo são fundamentais para a inovação e mudança. Nesse 

sentido, o facilitador ou mobilizador dos formadores desempenha um papel 

importante, pois o abandono de hábitos adquiridos e fortemente enraizados é 

penoso, e portanto, essa formação deve ser apoiada. 
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c) A escola como objeto de reflexão e como local de ação. É necessário estabelecer 

a relação entre o pensamento e a ação, ser um profissional reflexivo, observador, 

questionador, pesquisador que também decida, experimente e avalie, pois, se a 

formação continuada visa à melhoria da escola pelo desempenho dos agentes 

educativos, é fundamental a reflexão sobre os problemas nela vividos para 

encontrar possíveis soluções. Essa mobilização aliada aos conhecimentos 

teóricos promovem e facilitam a compreensão da realidade e se transforma em 

fonte de produção de novos saberes e novas práticas educativas. 

d) Os professores e a produção dos saberes profissionais docentes. A formação 

continuada dos professores, semelhante às outras profissões, deve contribuir na 

constituição do saber identitário. 

Isso significa que a formação continuada não depende só do esforço das ações da 

política educacional, nem só dos cursos oferecidos, envolve outras questões relacionadas ao 

sujeito da formação, sua subjetividade, a interação com outras pessoas que se estabelece no 

seu local de trabalho, a compreensão da realidade vivida e os saberes produzidos na prática.  

Além disso, como assinala Belintane (2003, p. 17), a emergência da necessidade de 

formação contínua também é uma boa oportunidade de buscar caminhos mais significativos 

na relação produção acadêmica e Ensino Básico. 

Neste sentido, a relação academia e Ensino Básico deve propiciar maior integração, 

diminuindo a distância entre os centros de produção e os locais de execução do ensino, entre 

os saberes produzidos pela academia e os saberes da prática produzidos pelos profissionais da 

educação básica. Essa relação se tornaria mais fecunda na medida em que a academia e os 

profissionais da Educação Básica, juntos, produzissem novos conhecimentos e respostas aos 

problemas enfrentados no cotidiano dos profissionais desse nível de ensino. O que provocaria 

mudanças de atitude e de concepções, tanto nos profissionais que atuam na educação básica 

como no Ensino Superior, pois a atribuição de novos significados só faz sentido nos locais de 

trabalho, onde as possibilidades se tornam realidade.  

A formação continuada, via academia, permitiria discussões e um repensar da 

prática pedagógica com base em situações reais de cada cursista/professor, tornando a ação 

docente, na escola, mais rica e significativa, uma vez que para o sucesso do processo de 

ensino e aprendizagem é necessário um diálogo efetivo, freqüente e sistematizado entre 

academia e professores da educação básica.  

Por outro lado, para que a qualificação em serviço possibilite as mudanças 

necessárias na prática do ensino da produção escrita há que se aprofundar a reflexão sobre os 
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avanços ocorridos nas pesquisas sobre o ensino e a aprendizagem da escrita, não mais, 

simplesmente, como a decodificação de sinais, como também discutir a importância de levar o 

aluno a produzir textos, o seu discurso, possibilitando-o a fazer a leitura do mundo de maneira 

mais autônoma, assunto tratado no item seguinte.   

 

 

3.2 A Qualificação em Serviço e a Possibilidade de Mudanças na Prática da Produção de 

Textos Escritos 

 

 

A responsabilidade do professor, hoje, mais do que em outro momento histórico, é de 

capacitar o aluno a ler, interpretar diferentes textos que circulam socialmente e produzir textos 

nas mais variadas situações, construindo e assumindo o discurso, como cidadão, consciente de 

seus deveres e direitos. 

A escrita, conforme Oliveira (2000, p. 16): 

[...] é um objeto de conhecimento, é um sistema simbólico que tem de ser, em si, um 
objeto de conhecimento, é um sistema simbólico que tem um papel mediador na 
relação entre sujeito e objeto de conhecimento e um artefato cultural que funciona 
como suporte para certas ações psicológicas, isto é, como instrumento que 
possibilita a ampliação da capacidade humana de registro, transmissão e recuperação 
de idéias, conceitos, informações. A escrita seria uma espécie de ferramenta externa 
que estende a potencialidade do ser humano para fora de seu corpo: da mesma forma 
que ampliamos o alcance do braço com o uso de uma vara, com a escrita ampliamos 
nossa capacidade de registro, de memória e de comunicação. 

Assim, é pelo domínio da linguagem que o homem se apropria do conhecimento 

produzido pela humanidade, usando-a como instrumento para a leitura do mundo. À escola 

compete viabilizar o domínio adequado da linguagem para a formação da consciência do 

indivíduo para que ele possa, pela leitura do mundo e de si mesmo, superar as condições de 

vida. 

Nesse sentido, o ensino e a aprendizagem da linguagem adquirem um significado 

muito mais amplo que uma simples decodificação de sinais. A linguagem realiza-se na 

interação verbal dos interlocutores, portanto, ela só pode ser compreendida considerando o 

seu vínculo com a situação concreta de produção. Vale dizer que produzindo linguagem é que 

se aprende linguagem. 
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Produzir linguagem significa produzir discursos e ao produzi-lo alguém diz alguma 

coisa a alguém, de uma determinada forma, num determinado contexto histórico. A produção 

de discursos, portanto, está condicionada e é decorrente das condições em que esses discursos 

são realizados, manifestando-se lingüisticamente por meio de textos. 

O texto é o produto da atividade discursiva, oral ou escrita, qualquer que seja sua 

extensão, formando um todo significativo e acabado. De alguma forma, um discurso se 

relaciona com outros que já foram produzidos, portanto os textos resultantes das atividades 

discursivas estão em constante e contínua relação. Essa relação entre o texto produzido e os 

outros textos é chamada de intertextualidade. Entretanto as atividades escolares e a prática 

pedagógica ainda não propiciam, efetivamente, a produção escrita do discurso. 

No caso da produção de textos, a escola ensina apoiada em uma concepção de ensino 

da língua, por meio de atividades, como gramática, ortografia, etc. Entretanto, como esclarece 

Soares, (1997, p. 68, grifos da autora): 

[...] quem fala ou escreve é um sujeito que, em determinado contexto social e 
histórico, em determinada situação pragmática, interage com um interlocutor, 
também ele um sujeito, e o faz levado por um objetivo, um desejo, uma necessidade 
de interação (inter-ação). A aprendizagem do uso da escrita, na escola, torna-se, 
pois, a aprendizagem de ser sujeito capaz de assumir a sua palavra na interação com 
interlocutores que reconhece e com quem deseja interagir, para atingir objetivos e 
satisfazer desejos e necessidades de comunicação.  

Em outras palavras, a linguagem, como forma de ação interindividual, com uma 

finalidade específica, é um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais, o 

sujeito organiza o seu discurso a partir dos conhecimentos do assunto e do conhecimento 

lingüístico. 

Observa-se, no município de Mirandópolis/SP que, apesar dos vários cursos 

oferecidos, como explicitado no item anterior, o espaço da sala de aula, ainda, mantém-se 

fechado para a dimensão comunicativa, interativa e criativa, isto é, o ensino da língua materna 

não privilegia a comunicação oral ou escrita, não contempla a interatividade e a criatividade. 

Em outras palavras, a escola é uma instituição destinada ao ato de ensinar a ler, escrever, a 

adquirir diferentes conceitos científicos, não deve ser entendida apenas como local de 

transmissão de conhecimentos, mas como um lugar no qual o professor e o aluno interagem, 

oportunizando situações de desenvolvimento lingüístico, cognitivo e social de ambos. 

Portanto, as capacitações em serviço devem estar voltadas para a possibilidade de mudanças 
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na prática da produção de textos escritos, o que implica (re)organizar o conceito da 

aprendizagem da escrita, assunto  tratado no próximo item. 

 

 

3.2.1 As mudanças no conceito da aprendizagem da escrita 

 

 

Com o fim do regime militar, no final da década de 1970, a partir do 

restabelecimento dos direitos políticos e a abertura democrática, houve um reavivamento da 

discussão educacional e pedagógica em torno do papel do educador, na sociedade, em busca 

de um novo pensamento educacional. Sendo assim, ao tentar definir a nova função da escola, 

a partir da sua realidade concreta, surgem novas tendências pedagógicas, mais críticas, mais 

participativas e transformadoras, preocupadas com a construção de uma sociedade 

verdadeiramente democrática. 

Esse novo contexto criou as condições para o desenvolvimento de uma abordagem 

psicológica sócio-histórica, apoiada nos pensamentos de Vygotysky e Bakthin, fazendo 

emergir uma nova perspectiva de educação. A busca de um ensino mais efetivo, de uma 

prática pedagógica que proporcionasse reais condições de aprendizagem, levou professores a 

se interessarem pelos estudos desses teóricos. Como afirma Freitas: “[...] Vygotysky e 

Bakhtin acabaram possibilitando um diálogo entre a Educação e a área da linguagem [...]”. 

Permitiu também “[...] perceber com mais clareza que a questão da linguagem transcende o 

didático”. (FREITAS, 2004, p. 78). 

Para Bakhtin (1992, p. 124): “A língua vive e evolui historicamente na comunicação 

verbal concreta, não no sistema lingüístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo 

individual dos falantes”.  

Portanto, a interlocução, entendida como espaço de produção de linguagem e de 

constituição de sujeitos, é o lugar privilegiado onde é possível pensar sobre o ensino da língua 

portuguesa, à luz de uma nova concepção de linguagem, como esclarece Geraldi (1997, p. 5). 

Para o autor, pensar o processo educacional sobre o enfoque da linguagem, a partir do 

processo interlocutivo, exige instaurá-lo sobre a singularidade dos sujeitos em contínua 

constituição. Assim, pela interação, as pessoas se constituem como sujeitos, mediados pela 

linguagem, pela interlocução. Em outras palavras, tanto a linguagem como o sujeito são 

produtos de uma construção social e histórica, constituem-se no processo interlocutivo 
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pela interação entre os sujeitos, dentro de um determinado contexto social , histórico e 

geográfico.  
A cultura escolar privilegia a língua escrita, o domínio da mesma é fundamental para 

a aprendizagem e para o sucesso do aluno na escola. Entretanto, é também um elemento 

discriminador para muitos, estabelecendo-se assim um paradoxo, pois pode ser o motivo 

desencadeador da evasão escolar, discutido anteriormente neste trabalho. 

A escola ao privilegiar a língua escrita, discrimina aqueles que não têm o domínio 

adequado para que possa continuar aprendendo, pois o conhecimento historicamente 

acumulado, das ciências, das artes, é apresentado, praticamente, só pelo discurso escrito. Essa 

dificuldade apresenta-se, especialmente, na 5ª série do Ensino Fundamental, transição entre os 

ciclos I (4ª série) e II (5ª série), quando o aluno começa a ter aulas de diversas disciplinas, 

com professores distintos. 

O ensino da produção de textos não é algo só técnico ou mecânico, envolve a 

construção do conhecimento num processo dinâmico e interacional, isto é, desenvolve os 

conhecimentos discursivos e lingüísticos do aluno. A escrita vista sob esse enfoque leva a 

necessidade de mudança da ação do professor em sala de aula e não somente daquele que 

alfabetiza ou trabalha com a Língua Portuguesa.  A prática da linguagem deve propiciar 

situações significativas de interlocução, levando em consideração os textos que circulam 

socialmente.  

Completo esse pensamento com a afirmação de Geraldi (1997, p. 118-119):  

[...] uma coisa é saber a língua, isto é dominar as habilidades de uso da língua em 
situações concretas de interação, entendendo e produzindo enunciados, percebendo 
as diferenças entre uma forma de expressão e outra. Outra coisa é saber analisar uma 
língua dominando conceitos e metalinguagens a partir dos quais se fala sobre a 
língua. No entanto, é de definições, de classificações, de preceitos dogmáticos que 
se entretece todo o ensino.[...] Confunde-se estudar a língua com estudar Gramática, 
[...]. 

Dessa forma, dependendo da perspectiva adotada ao ensinar a língua, o professor tem 

dois objetivos bem diferentes: o desenvolvimento de habilidades de expressão e compreensão 

de mensagens (o uso da língua); ou o conhecimento do sistema lingüístico (o saber a respeito 

da língua). O segundo objetivo é uma etapa posterior, isto é, após a posse da língua, levar o 

aluno à consciência da língua. Só assim, o ensino da língua “[...] deixaria de ser um 

reconhecimento e reprodução passando a ser um ensino de conhecimento e produção, [...]” 

(GERALDI, 1997, p. 122). Isto significa dizer que o professor, ao trabalhar para o 
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desenvolvimento da habilidade do uso da linguagem em diversas situações de comunicação, 

passa de ensino mecânico, muitas vezes abstrato, sem significado, para um ensino 

significativo, no qual o aluno constrói seu conhecimento sobre a língua.  

Porém a escola utiliza-se de uma metodologia ultrapassada, valorizando e 

privilegiando, nas correções, os aspectos gramaticais e a avaliação com notas ou conceitos 

para classificar esses textos. Dessa maneira, não trabalha o desenvolvimento da habilidade 

lingüística para a produção de textos, nas reais situações de comunicação. 

Isso porque a escola, ainda hoje, parte do princípio de que o aprendiz deve 

unicamente conhecer a estrutura da escrita, sua organização em unidades e seus princípios 

fundamentais, que incluiriam basicamente algumas das noções sobre a relação entre a escrita 

e a oralidade, para que possua os pré-requisitos, aprenda e desenvolva as atividades de leitura 

e de produção escrita, porque se apóia na concepção de que a escrita é a transcrição da 

oralidade. (MATÊNCIO, 1994, p. 16-17).  

Mas a escrita ultrapassa sua estruturação e a relação entre “como se escreve” e “o 

que se escreve”, ela demonstra, entre outros pontos, a perspectiva de onde se enuncia a 

intencionalidade das formas escolhidas. A leitura ultrapassa, por sua vez, a mera 

decodificação, porque é um processo de (re)atribuição de sentidos. 

A perspectiva instrumental do ensino da leitura e da escrita entende essa prática 

como o acesso às primeiras letras, que seria acrescido linearmente do reconhecimento das 

sílabas, palavras e frases, que, em conjunto, formariam os textos e após o conhecimento dos 

quais o aprendiz estaria apto a ler e escrever. Essa é uma concepção de leitura e escrita como 

decifração de signos lingüísticos transparentes, e de ensino e aprendizagem como um 

processo cumulativo.  

Entretanto, o avanço dos estudos, pesquisas e reflexões de teóricos contemporâneos 

mostram que a construção de sentidos, seja pela fala, escrita ou leitura, está relacionada às 

atividades discursivas e às práticas sociais às quais os sujeitos têm acesso ao longo de seu 

processo de socialização. A construção das atividades discursivas dá-se no espaço das práticas 

discursivas, ou seja, no âmbito de ações de um nível mais geral e orientado socialmente. Essas 

ações são determinadas, de um lado, por práticas e maneiras de fazer sentido, e de outro, por 

formas de tirar sentido da linguagem, de uma dada comunidade social. (MATÊNCIO, 1994, 

p. 17).  

A autora parte do princípio de que o trabalho realizado por meio da leitura e da 

produção de textos, muito mais que decifração/transcrição de signos lingüísticos, é de 

construção de significado e atribuição de sentidos, mediante não apenas os elementos 
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lingüísticos: essas, as atividades discursiva de leitura e escrita são atividades culturais. As 

práticas discursivas de leitura e de escrita são fenômenos sociais, que ultrapassam os limites 

da escola. Ela afirma, também, que a leitura e a escrita são atividades dialógicas, e que a 

imagem mútua dos interlocutores é um elemento crucial para os processos que se realizam na 

interlocução e que os eventos ligados à escrita devem ser vistos como dinâmicos. 

(MATÊNCIO, 1994, p. 18-19). 

Assim, o ensino da linguagem ganha um outro enfoque, como exercício das práticas 

discursivas, de reprodução, passa a produção, de significados, de sentidos, por meio de 

atividades dialógicas. O que representa um dos principais motivos de uma mudança nos 

objetivos das políticas de formação continuada para professores alfabetizadores e de Língua 

Portuguesa no Estado de São Paulo, nas últimas duas décadas. 

O ensino de Língua Portuguesa tem também como objetivo ensinar a analisar 

criticamente os discursos que circulam socialmente para desenvolver, no aluno, uma 

autonomia que lhe dê condições de uma efetiva participação social. 

Lopes-Rossi (2003, p. 94) destaca dois aspectos principais como causas da falência 

do ensino de redação: “[...] sua organização em torno da tipologia textual clássica da narração, 

descrição e dissertação [...] e as inadequadas condições de produção de textos nas escolas”. O 

ensino baseado apenas em tipologia, baseada unicamente na organização textual não 

contempla “o escopo social dos textos”, portanto, também, o desenvolvimento da capacidade 

comunicativa do aluno nas diferentes esferas da circulação da escrita fora da escola. 

A mudança de enfoque de redação para produção de textos discursivos envolve 

mudanças de concepções, não sendo mera substituição de terminologia, exigindo do professor 

subsídios teóricos mais eficientes, mais informações e apoio técnico-pedagógico, assunto 

tratado no próximo item. 

 

 

3.2.2 Aprendizagem e Ensino da Língua Escrita: redação ou produção de textos 

 

 

É importante retomar as concepções que orientam atualmente a aprendizagem e o 

ensino da língua escrita, com o objetivo de explicitar os princípios e pressupostos que 

fundamentam os processos de aquisição da escrita e o desenvolvimento das habilidades do seu 

uso na escola e fora dela.  
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Segundo Soares (1997), desde a década de 1980, vem ocorrendo uma mudança 

significativa nas concepções de aprendizagem e ensino da língua escrita ocasionada por dois 

fatores: é nessa época que a Lingüística, a Sociolingüística, a Psicolingüística, a Lingüística 

Textual, a Análise do Discurso começam a ser “aplicadas” ao ensino da língua materna, 

introduzindo novas concepções, reconfigurando o objeto e o processo da aprendizagem e do 

ensino. É também nesse período que, pelas pesquisas de Emília Ferreiro, a Psicologia genética 

piagetiana introduz uma revisão radical das concepções do sujeito aprendiz da escrita, e de 

suas relações com esse objeto de aprendizagem, a língua escrita. 

Esses dois fatores, a influência das ciências lingüística e a concepção psicogenética 

da aprendizagem da escrita, não representam momentos sucessivos, mas contemporâneos e 

processos inseparáveis, como explicita Soares (1997, p. 61, grifos da autora):  

[...] uma face é a aquisição do sistema de escrita, isto é, o desenvolvimento das 
habilidades de transitar do sistema fonológico para o sistema ortográfico (escrever) e 
deste para aquele (ler); a outra face é a utilização do sistema de escrita para a 
interação social, isto é, o desenvolvimento das habilidades de produzir textos. 

Essa descoberta de que a aquisição e a utilização do sistema da escrita são 

simultâneas muda totalmente o enfoque até então adotado em relação ao ensino e 

aprendizagem da língua. 

Portanto, a concepção psicogenética da aquisição do sistema de escrita e as 

contribuições das ciências lingüísticas, principalmente da Psicolingüística, mudam o conceito 

de sujeito que aprende a escrever por imitação, por repetição, por associação, copiando e 

reproduzindo letras, sílabas, palavras e frases para o sujeito que aprende compreendendo o 

sistema, levantando hipóteses sobre ele. O princípio que regia, até então, o ensino da escrita 

foi substituído, por um novo modelo teórico que assegura que a criança aprende a escrever 

agindo e interagindo com a língua escrita, alterando radicalmente a orientação do processo de 

aprendizagem e o significado das dificuldades enfrentadas pela criança ao aprender a escrever 

na escola. Ela aprende experimentando, levantando hipóteses entre o oral e o escrito. Os erros 

são considerados construtivos, indicadores do processo de construção da  escrita, vivenciada 

pela criança.  

O aprender a escrever, conforme Soares (1997, p. 64), envolve duas faces, 

indissociáveis, isto é, apropriar-se do sistema de escrita e o desenvolvimento das habilidades 

de produção de texto escrito. Entretanto, a escola entendeu e tem entendido o processo de 
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aprendizagem da escrita como sendo constituído de momentos sucessivos, o que tem levado a 

uma concepção distorcida do que significa o exercício de um “uso efetivo da escrita”.  

Em conseqüência disso, o ensino de textos escritos transforma-se no uso controlado 

da escrita, apresentando uma listagem de frases soltas, sem seqüência lógica ou narrativa, uma 

atividade de apenas “redigir”, representar por meio da escrita. Além do que as palavras e 

frases a serem utilizadas também são controladas, e mais, as próprias condições de escrita, 

pois o professor impõe o tema, sugere as possibilidades da escrita como forma de 

comunicação e interação dando instruções minuciosas sobre o quê e como escrever. Isso 

levou a uma “reprodução” no ensino da língua.  

As pesquisas sobre situações de redação na escola, conforme Lopes-Rossi (2003, p. 

98), demonstraram-se marcadas pela artificialidade das situações de redação. O texto escrito 

não tem finalidade, a não ser para o cumprimento de uma exigência do professor ou do 

programa, por isso não é autêntico. O aluno é descaracterizado como sujeito no uso da 

linguagem, ele escreve o que o professor “gosta que ele escreva”, o que lhe parece bonito.  

A artificialidade dos temas propostos, a falta de objetivos de escrita, a falta de um 

real leitor do texto, a atitude comum dos professores em comportar-se como “corretor do texto 

do aluno” e não como “leitor participativo na construção do texto” levam ao desinteresse dos 

alunos. 

Concordando com a autora, reafirmo que as atividades de produção de textos devem 

ser reais, visando à produção de gêneros discursivos que possam circular fora da sala de aula, 

até mesmo da escola, criando uma situação de ensino livre dessas inadequações. Então, faz-se 

necessário a reorientação no ensino da produção escrita na escola, pela substituição da 

redação pela produção de gêneros discursivos. O que não representa uma questão de mudança 

de terminologia ou nomenclatura, estão envolvidas nessa troca outras concepções. 

Nesse sentido, Soares (1997, p. 68, grifos da autora) esclarece que:  

[...] no quadro dessa nova concepção de língua, a prática de uso da escrita na escola 
é considerada como sendo, fundamentalmente, a instituição de situações e 
enunciação em que a expressão escrita se apresente como alternativa possível ou a 
mais adequada para atingir um objetivo ou necessidade ou desejo de interação com 
um interlocutor ou interlocutores claramente identificados. Essa mudança de 
concepção de língua escrita é que leva à distinção entre redação – o exercício de 
mostrar que se sabe ortografar, que se sabe construir frases, que se sabe preencher 
um esquema – produção de texto – o estabelecimento de interação como um leitor.  

A referida autora esclarece ainda que, enquanto a redação é orientada pelo 

pressuposto de um modelo a ser seguido, a produção de textos é orientada pelo princípio de 
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que as condições em que essa produção ocorre, determinam o texto: o que se tem a dizer, para 

que se quer dizer, a quem se pretende dizer, em que situação se diz, como dizer. O aluno deve, 

como explicitado no início deste capítulo, apropriar-se da escrita como forma de interlocução, 

como atividade discursiva, o que ocorre basicamente pela criação de situações tanto quanto 

possíveis, naturais e reais de produção de textos. 

Tal reflexão significa para Soares (1997, p. 74) que: “[...] a professora precisa ter 

compreendido e assumido uma concepção de língua como discurso, [...]”, deve conhecer os 

princípios que regem as relações autor-leitor, autor-texto, dominar as características e 

peculiaridades dos diferentes gêneros de texto escrito, para que, efetivamente, ocorram 

mudanças na sua prática, em sala de aula, pois, o novo enfoque traz significativas alterações 

nas concepções de ensino e aprendizagem da linguagem escrita, isto é “o ensino da escrita e 

não apenas a escrita das letras”. 

Evidencia-se então a necessidade de investir na formação continuada de professores, 

tendo em vista que a maioria deles foi educado e preparado para atuar a partir de uma 

concepção de que o conhecimento é um produto e o professor é superior ao aluno porque 

detém o saber, estabelece uma relação autoritária e de caráter dependente, isto é, ele possui o 

conhecimento e manda o aluno que não sabe, portanto obedece, tornando a aprendizagem sem 

significado. 

A instância formadora deve funcionar como facilitadora na formação do sujeito 

professor, para que a ação e o pensamento, em constante processo, em um movimento, 

dialético de construção e reconstrução elaborem uma nova prática. Entretanto, a autonomia do 

professor, intimamente ligada à questão da reflexão da própria prática, na sua ressignificação, 

depara com a prática enraizada nos moldes tecnicistas, ainda, aliada às condições de trabalho 

insatisfatórias, questões salariais e outros entraves. 

Dado o exposto, no próximo capítulo, discuto e reflito sobre a prática do professor e 

a formação continuada, analisando as falas dos sujeitos que participaram desta pesquisa. 



CAPÍTULO IV 

 

 

PRÁTICA DOCENTE E FORMAÇÃO CONTINUADA: UMA 

INTERPRETAÇÃO DA FALA DAS PROFESSORAS 

 

O gesto da interpretação se dá porque o espaço simbólico é marcado pela 
incompletude, pela relação com o silêncio. A interpretação é o vestígio do possível. 
É o lugar próprio da ideologia e é “materializada” pela história. (ORLANDI, 2001, 
p. 18). 

 

Reflito, nesta parte do texto, sobre os impactos da formação continuada na prática 

dos professores, por meio de uma intertextualização com os assuntos já discutidos 

anteriormente sobre a reforma curricular, a formação continuada e as mudanças no conceito 

da aprendizagem da escrita.  

Para tanto, cabe considerar que as atividades humanas se constituem historicamente, 

e a linguagem, como mediadora entre o social e o individual, é vista como um dos elementos 

importantes no processo da formação da consciência. Produzir linguagens significa produzir 

discursos. Essa concepção leva em consideração que é na produção de linguagens que se 

aprende linguagem. Assim, o ensino da Língua Portuguesa tem como objetivo o 

desenvolvimento das competências lingüísticas, entendida como uso eficaz da linguagem no 

ato da comunicação, o ensino da língua materna deve se voltar como meio para melhorar a 

qualidade da produção lingüística. A prática pedagógica deve, portanto, propiciar o uso 

efetivo da linguagem escrita para que o aluno se torne o sujeito do seu discurso.  

Realizadas essas considerações, ressalto que a interpretação da fala dos sujeitos desta 

pesquisa foi realizada tentando compreender o sentido, o significado dessas falas. A 

linguagem, isto é, o discurso, considerado como mediação entre o homem e a realidade social, 

“[...] torna-se possível tanto a permanência e a continuidade quanto o deslocamento e a 

transformação do homem e da realidade em que ele vive. O trabalho simbólico do discurso 

está na base da produção da existência humana”. (ORLANDI, 2001, p. 15). A compreensão 

da construção do sujeito, mediada pela linguagem, pode auxiliar na interpretação das 

informações obtidas em um contexto real de “escuta”.  
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4.1 A Formação Inicial das Professoras Pesquisadas 

 

 

Foi no discurso do professor que busquei pistas para elucidar as questões que 

envolvem os impactos da formação continuada na prática docente, uma vez que o professor 

como mediador do processo ensino e aprendizagem é o ator principal na efetivação e 

concretização das mudanças educacionais. 

Um dos desafios maiores que se apresentou nessa tarefa foi a de escolher as 

categorias de análise que ajudassem a identificar, nas entrevistas, os impactos da formação 

continuada na prática docente. Ao lidar com um tema tão complexo como a formação, as 

categorias tornam-se amplas, emergem imbricadas, podendo ser analisadas sob vários 

enfoques. Assim sendo, as categorias elencadas foram: formação inicial; mudanças da 

prática, distanciamento entre a teoria e a prática, concepções de produção de texto e 

formação continuada. 

Como já referido anteriormente, o professor ao preparar-se para atuar na escola, 

constrói conhecimentos, adquire novas informações, fortalece suas convicções, busca 

desenvolver sua autonomia profissional. E como explicitado no capítulo II, há que se levar em 

consideração não só a cultura pedagógica, mas as concepções mais amplas de cultura. Na 

reelaboração do saber docente contam, também, a subjetividade, os valores, as personalidades 

individuais. Portanto, a formação se efetiva de maneira diferenciada para cada professor. É o 

que demonstro a seguir. 

As três professoras desta pesquisa, que são codificadas como P1, P2 e P3, 

concluíram o curso de Letras, no final da década de 1970 e década de 1980, em Faculdades 

Particulares da região de Mirandópolis. Iniciaram a carreira em escolas da zona rural, atuando 

em classes multisseriadas. No momento da pesquisa, as três professoras contavam com mais 

de 15 anos de serviço no magistério, tendo trabalhado em mais de três escolas durante suas 

trajetórias e passado por experiências semelhantes.  

A P1 atua no magistério público estadual desde 1985 e não é efetiva no cargo. Ainda 

como estudante do curso de Letras começou a lecionar nas classes de Língua Portuguesa de 5ª 

a 8ª séries. Durante, aproximadamente, cinco anos, desempenhou as funções de professora, 

concomitantemente nas classes de 1ª a 4ª séries e 5ª a 8ª séries. Posteriormente, fez também o 

curso de Pedagogia. Participou, esporadicamente, das capacitações em Língua Portuguesa, 

realizadas pela Secretaria da Educação, por não ministrar, ininterruptamente, aulas de 
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Português. A sua situação funcional como Ocupante de Função Atividade (OFA) não permitiu 

participar de todos os cursos oferecidos via Secretaria de Educação. 

A P2 lecionou nas classes de 1ª a 4ª séries, por aproximadamente três anos. Iniciou 

suas atividades como professora de 5ª a 8ª série quando ainda freqüentava o 3º ano do curso 

de graduação em Letras. Em 2004, terminou o curso de Pedagogia. Sempre trabalhou como 

professora de escolas da Rede Estadual de Ensino. É efetiva no cargo. 

A P3 exerceu a docência de l989 a 1994 nas classes de 1ª a 4ª séries, na Rede 

Estadual de Ensino, atuou também em escola particular e na Rede Municipal de Ensino. Em 

2000, como efetiva no cargo, em escola estadual, começou a atuar como professora do ciclo II 

(5ª a 8ª série) do Ensino Fundamental. 

O detalhamento da formação inicial e da atuação das professoras que participaram da 

pesquisa foram apresentados porque acredito que o contexto da formação inicial e como ela se 

processou, também, são elementos importantes para a compreensão da prática do professor, 

em sala de aula.  

De acordo com Imbernón (2004, p. 65-66), a formação inicial deve proporcionar: o 

conhecimento pedagógico especializado, o início da socialização profissional e da assunção 

de princípios e regras práticas; uma bagagem sólida nos âmbitos científicos, cultural, 

contextual, psicopedagógico e pessoal; um conhecimento válido que gere uma atitude 

interativa e dialética; o currículo formativo deve promover experiências interdisciplinares. 

Portanto, a formação inicial deve fornecer as bases para poder construir esse 

conhecimento pedagógico especializado. O conhecimento, partindo das perspectivas não 

técnicas, está fragmentado em diversos momentos em relação ao exercício docente: a 

experiência discente, a socialização profissional, a vivência profissional e a formação 

permanente. 

Entretanto, o depoimento dado pelas professoras não condiz com as idéias expostas, 

como é possível verificar nas falas descritas a seguir: 

P1: [...] o que você aprende na Faculdade não tem nada a ver com o dia a dia de uma 
sala de aula, de jeito nenhum [...] nós temos que aprender a prática do dia a dia, 
como fazer para dar aula, o que você tem que dar, como é montado um plano, como 
tem que ser, o que você tem que fazer, saber as coisas básicas. A teoria que eu tive 
ainda foi pouco em relação ao que existe, principalmente e nossa área... têm coisas 
que eu nunca vi, muita coisa eu não aprendi, nem na Faculdade e nem nesses cursos 
de capacitações, [...].  
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P2: Na Faculdade eu passava direto, eu estudava pra “caramba” em casa. Hoje já 
aprendi, mais velha, mais madura, já aprendi a lidar, melhorei bem. De uns cinco 
anos pra cá [...].  

P3: [...] a Faculdade, quando você faz, ela não vai deixar você pronta mesmo, e você 
tem que buscar, você é que tem que ver o que falta.  

A compreensão mais aprofundada do processo de formação de professores implica 

uma reflexão sobre o indivíduo e a educação vistos do ponto de vista histórico e social, 

perspectiva adotada e explanada neste trabalho. É o que afirma Osório (2003), na discussão 

sobre a necessidade de uma prática mais condizente ao momento histórico: 

[...] reflexos de um processo de escolarização anterior ao ingresso desse aluno na 
academia, ou seja, já começaram a existir no Ensino Fundamental e Médio, em que a 
prática docente é, em geral, caracterizada como ação espontânea, profundamente 
intuitiva e não constitui resultado de uma reflexão teórica consistente, capaz de 
direcioná-la ao alcance do seu grande objetivo: o aprimoramento do educando 
enquanto sujeito de sua aprendizagem e a conseqüente transformação da sociedade. 
Essa escassez de reflexão nos permite em parte, entender o distanciamento entre os 
professores e os meios através dos quais podem apreender as experiências realizadas 
no passado, cotejá-las, com as do presente, aperfeiçoando-as para, dessa forma 
programar as futuras. O efeito mais destrutivo desse processo lacunar revela-se na 
precariedade do preparo discente, o que significa dizer que o educando não tem 
desenvolvido a competência necessária para enfrentar as exigências de acesso, 
permanência e participação no ensino superior. (OSÓRIO, 2003, p. 229). 

Isso significa dizer que a formação inicial não corresponde às necessidades do 

trabalho docente, por várias implicações dentre elas: teoria e prática desvinculadas, o 

despreparo no enfrentamento da realidade da sala de aula, envolvendo situações de ordem 

disciplinar, desenvolver um trabalho diversificado com alunos em níveis muito heterogêneos, 

entre outras implicações, aliada às condições reais de trabalho. É possível afirmar então, que o 

currículo dos cursos de formação dos professores de Educação Básica deve dar ênfase e se 

orientar para uma formação que prepare um profissional reflexivo, que saiba buscar repostas 

aos problemas complexos do cotidiano da sala de aula, pela “reflexão na ação”e “reflexão da 

ação”, pressupostos discutidos neste trabalho. 

É importante ressaltar que a formação inicial, entendida como nível de graduação, 

neste trabalho, depara-se, também com uma formação da escolarização básica insuficiente no 

que diz respeito ao exercício da reflexão, o que dificulta as discussões em sala de aula do 

Ensino Superior, na medida em que muitos dos acadêmicos possuem uma idéia distorcida do 

contexto de sala de aula do ensino Fundamental ou Médio.  
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Aliada a essa situação e, também, pela presença de outros fatores intervenientes na 

formação inicial dos professores de Língua Portuguesa, é que o processo de formação 

continuada deve pautar-se não mais na formação do profissional voltada somente para a 

racionalidade técnica, considerando o professor um executor de tarefas, mas um propositor de 

ações, que dê conta de uma prática, apoiada na teoria, ação e reflexão de maneira que possa 

ser inovadora como bem evidencia Mazzeu (1998, p. 61): “Para conseguir que os alunos se 

apropriem do saber escolar de modo a se tornarem autônomos e críticos, o professor precisa 

estar, ele próprio, apropriando-se desse saber e tornando-se cada vez mais autônomo e 

crítico.”  

Em outras palavras, para que o professor possa, efetivamente, desenvolver nos 

alunos a autonomia e a criticidade, ele precisa também ter essa postura em sua prática 

pedagógica de forma a propiciar essas condições aos alunos. Talvez a utilização da produção 

de textos seja o caminho mais adequado para levar o aluno a entender para poder explicitar a 

realidade que o cerca e ao mesmo tempo a capacidade de dominar o uso da linguagem. Só 

assim, a escola, isto é, mais especificamente o trabalho docente, por meio da produção de 

textos, estará contribuindo com a sua função social, propiciando condições para o 

desenvolvimento da capacidade de uso eficaz da linguagem.  

Além das exigências práticas da vida diária, o ensino da produção de textos deve 

favorecer a reflexão crítica e imaginativa, exercitar o pensamento mais elaborado. Só assim, o 

ensino da língua materna estará voltado e comprometido com o exercício da cidadania, um 

dos requisitos para a plena participação na sociedade.  

Todas as professoras que participaram dessa pesquisa revelaram que tiveram 

dificuldades no início de suas atividades docentes. Cada uma a sua maneira buscou sanar tais 

dificuldades em subsídios teóricos no intento de mudar a própria prática. Apesar de não estar 

claro para as professoras, pude inferir pelas suas respostas que, ao iniciar as atividades 

profissionais, cada uma buscou o domínio de uma série de conhecimentos e saberes, tanto de 

sua área específica quanto da área de ensino, como evidenciam os seus depoimentos:  

P1: Então, no início eu pesquisei muito. Aliás, no início, quando comecei dar aulas, 
eu fazia minhas aulas antes, em casa, preparava antes, estudava antes para depois 
passar e se eu tivesse alguma coisa que eu não sabia, falava: “pessoal eu também 
não sei, mas amanhã prometo que trago “pra” vocês”. Anotava, pesquisava e no 
outro dia e trazia.  

P2: [...] minha mãe dava aulas de português, meu pai de francês, português e 
inglês.[...] não tive problemas, qualquer dúvida minha mãe me ajudava, tirava as 
dúvidas.  
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P3: [...] na época eu sentia muita dificuldade, na parte da alfabetização, porque 
quando eu fiz o magistério, eu conheci o método tradicional e quando eu entrei na 
rede, começou aquela mudança com o construtivismo. Então eu ainda não tinha 
dominado o tradicional e veio o construtivismo e eu fiquei um pouco perdida. Eu 
não sabia ainda como eu ia alfabetizar, então eu procurava todos os meios. Eu não 
conhecia bem nem um nem outro [...] [...] tive muito apoio [...] a vice-diretora era 
muito aberta com a gente [...] tive muito apoio então eu aprendi muito [...].  

As três professoras iniciaram suas atividades vivenciando o mesmo contexto 

educacional. Entretanto, mesmo que as dificuldades fossem comuns ou parecidas, a 

concretização, a construção de seus “saberes epistemológicos” e “saberes da experiência”, a 

reflexão de suas práticas em busca de autonomia do fazer se efetivam de maneira 

diferenciada, pois, conforme Alarcão (2003a, p. 106) a formação continuada “[...] deve visar 

ao desenvolvimento das potencialidades profissionais de cada um, e que não é alheio ao 

desenvolvimento de si próprio como pessoa [...] deve desenrolar-se em estreita ligação com o 

desempenho da prática educativa”. 

Assim, a formação continuada, como já discutido anteriormente, deve ter como base: 

[...] uma reflexão dos sujeitos sobre sua prática docente, de modo a permitir que 
examinem suas teorias implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas atitudes, 
etc., realizando um processo constante de auto-avaliação que oriente seu trabalho A 
orientação para esse processo de reflexão exige uma proposta crítica da intervenção 
educativa, uma análise da prática do ponto de vista dos pressupostos ideológicos e 
comportamentais subjacentes. (IMBERNÓN, 2004, p. 49). 

Isso significa dizer que a mudança da prática vai depender do desenvolvimento tanto 

profissional como pessoal, portanto, a educação continuada tem a difícil tarefa de 

potencializar esse desenvolvimento em cada profissional.  

A seguir evidencio como se processa a prática do professor e sua educação 

continuada e qual a interpretação que ele dá à sua própria prática, no tocante ao ensino de 

produção de texto.  

 

 

4.2 A Prática e a Formação Continuada 

 

 

As mudanças da prática em sala de aula dependem, na maioria das vezes, da tomada 

de posição de cada profissional frente à avaliação do próprio fazer, da sua vontade em buscar 
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essa mudança. Há professores que participam de muitos cursos de capacitação, com discursos 

inovadores, mas pouco alteram em suas práticas.  

Entretanto, há outros aspectos problemáticos a serem discutidos. De acordo com 

Almeida (1999), um deles está relacionado a como as ações da política educacional estão 

sendo implantadas na rede de ensino paulista, não estimulando ou motivando o professorado. 

Não há interlocução dos organizadores dessa política com os envolvidos na execução da 

mesma, continuando a separação entre os que, na escola, executam as ações e os burocratas 

que tomam as decisões. Exemplo disso são as mudanças que ocorrem de maneira pontual, 

sem discussão, de forma desarticulada, mudança curricular, aparentemente sem relação com 

as novas formas de avaliar, a implantação dos ciclos parecendo buscar apenas o fim das 

reprovações, no caso da progressão continuada, implantada no Estado de São Paulo, 

intempestivamente, sem o devido preparo dos profissionais da educação, dos alunos e pais, 

sendo traduzida, na prática, como promoção automática. 

Outro aspecto importante abordado por Almeida (1999, p. 258) é a questão da “[...] 

articulação entre as mudanças e as condições de trabalho, de jornada, de organização e 

funcionamento da escola, de formação do professor [...]”, que não estão sendo tratadas 

adequadamente. As mudanças citadas anteriormente, na rede estadual paulista, foram 

implantadas de maneira autoritária, sem discussão, sem que houvesse a adequação necessária 

dos aspectos formais da escola, menos ainda do preparo dos profissionais das escolas. 

Ao se referirem sobre os cursos de formação continuada e sobre a implantação de 

medidas da política educacional, as P1, P2 e P3 evidenciam em seus depoimentos esses 

aspectos:  

P1: É. Acho um absurdo isso porque nós já temos a semana inteira envolvidas com a 
escola, e o final de semana também? É o único dia que tenho pra fazer compras, 
cuidar da minha casa. Então eu não vou. (sobre o curso de capacitação aos sábados).  

P2: Vou ser bem clara, eu não aceito que não tenha reprovação, não adianta falar 
que você reprova, não adianta enquanto não tiver reprovação os alunos não estudam. 
Podem falar, para reprovar precisa ter um tanto de faltas então só estuda mesmo 
aquele que quer continuar. Agora com reprovação teria mais força de vontade para 
estudar.(sobre progressão continuada).  

P3: [...] porque eu estava trabalhando muito, eu tinha pouco tempo para me 
preparar, preparar as aulas e eu ficava frustrada porque não conseguia desenvolver 
um trabalho como eu gosto, então, eu diminuí um pouco, só que eu não posso 
diminuir tudo, largar tudo porque financeiramente não dá, mas se desse eu não 
pensava duas vezes, eu ia me dedicar a uma coisa só, mas isso não é possível. (sobre 
a carga horária semanal).  
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Dos sujeitos desta pesquisa, a P1 é quem menos participou de cursos de educação 

continuada, cursos de capacitação oferecidos via Secretaria da Educação, o que ela justifica da 

seguinte maneira:  

P1: Então, quando você está dando aulas de Inglês, você tem mais aulas de Inglês e 
menos de Português, eles só chamam quem tem mais (aulas). Está acontecendo isso 
outra vez. Então tem aí umas menininhas que têm duas ou três aulinhas, duas classes 
de Inglês, por exemplo, não foram chamadas para os cursos que tiveram, elas 
ficaram revoltadas. Então eles estão fazendo isso daí, porque eu acho que não dá pra 
chamar todos de uma vez, então você fica fora. Eu fiquei sem fazer curso, acho que 
uns três, quatro anos, porque eu só tinha aulas de Inglês.  

Pela sua situação funcional, a P1, como OFA, participou de poucos cursos realizados 

pela Secretaria, via Diretoria de Ensino. Essa categoria não tem garantias do número de aulas, 

nem sede de exercício fixo, o que acarreta instabilidade da situação e a dificuldade em 

desenvolver um trabalho contínuo com os mesmos alunos, ou mesmo na mesma escola.  

Também, a participação, junto com outros colegas, em reuniões do Horário de 

Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), fica prejudicada, pelos motivos expostos, isto é, pela 

situação funcional das professoras OFAs, o que acarretam as piores condições de trabalho, as 

maiores dificuldades também, pela instabilidade da situação. A sua fala apresentada a seguir 

mostra os problemas descritos ao se referir à sua situação funcional, ao tempo de exercício na 

escola onde trabalha atualmente:  

P1: [...] eu sou OFA. Nem sei, uns cinco anos mais ou menos. Porque eu ia, voltava, 
ia voltava...[...] dei aulas aqui, algumas vezes, depois fui para as Alianças, 2ª, 3ª, 1ª, 
Amandaba. Então, ao mesmo tempo dava aula em quase todas as escolas. (a 
professora se refere às escolas dos bairros rurais do Município, época em que 
funcionavam nas três Alianças e Amandaba, escolas estaduais do Ensino 
Fundamental).  

No discurso dessa professora há evidências de “insegurança” que se traduzem em 

dificuldades, no caso do ensino da produção de textos escritos: 

P1: Até hoje, mesmo redação, eu tenho dificuldade, você entendeu? [...] Porque eu 
me sinto frustrada quando eu dou uma redação e vem aquele “bagaço” na minha 
mão, juro por Deus, aí eu me sinto incapacitada de dar aula de redação. Juro pra 
você.  

De acordo com Dias-da-Silva (1998, p. 37)  
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[...] o mesmo profissional que atua sob uma prática sob uma prática autoritária e 
elitista, se ressente pelo fracasso dos alunos, se vê despreparançado e ‘sem saída’. 
Um profissional solitário, que não tem nenhum investimento em sua qualificação e 
sequer dispõe de tempo adicional para ela. Um profissional que, muitas vezes, está 
dando muito mais do que recebeu, pois também é fruto desse mesmo sistema de 
ensino. Sistema que, menosprezando a educação, coloca, em segundo plano, também 
seus agentes formais, obrigando-os a uma formação limitada e também precária, em 
cursos que são vistos como concorrentes desprezíveis para os (cursos) 
profissionalizantes de médicos, dentistas ou engenheiros.  

Em determinados momentos, como afirma Dias-da-Silva (1998), o professor é mais 

uma “vítima” do perverso projeto escolar, sente-se um ator de um trabalho solitário e mal 

remunerado e sem incentivo para o seu fazer docente. Em outras palavras, é fundamental, 

portanto, compreender os processos envolvidos na prática educativa de modo integrado, isto 

é, a aprendizagem do aluno e a formação continuada do professor, analisando-os à luz dos 

mesmos pressupostos teórico-metodológicos.  

P1 [...] mesmo redação eu tenho dificuldade [...] eu me sinto incapacitada de dar 
aulas de redação. Eu explico, eu desenvolvo, tudo que eu quero fazer e pela redação 
que eu leio dos meus alunos [...]. Não sei se sou eu que não sei passar, e aí como eu 
tenho insegurança, acho que sou eu.  

Para que haja mudança na prática do professor, ele deve mudar também o seu 

conceito de linguagem, mais que isso, é uma questão de opção teórica profissional, implica 

mudar de postura diante do mundo, pois adotar a concepção de linguagem como uma 

atividade humana que se constrói num universo coletivo é admitir que: 

Face ao reconhecimento, tácito ou explícito a questão da linguagem é fundamental 
no desenvolvimento de todo e qualquer homem; de que ela é condição sine qua non 
na apreensão de conceitos que permitem aos sujeitos compreender o mundo e nele 
agir; de que ela é ainda a mais usual forma de encontros, desencontros e confrontos 
de posições [...]. (GERALDI, 1997, p. 4). 

A fala da P1 leva-me a refletir sobre a importância de compreender a articulação do 

processo de aprendizagem do aluno, quanto ao processo de formação de professor. Nesse 

sentido, Mazzeu (1998, p. 61) esclarece que a análise da prática pedagógica tem se baseado na 

dicotomia, separando o processo de aprendizagem do aluno e o processo de formação 

continuada de professores, resultando daí a utilização de diferentes paradigmas teórico-

metodológicos na análise desses dois processos. 

Sobre um curso de capacitação, assim se refere uma das entrevistadas: 



 81

P1: [...] nós temos que aprender a prática do dia-a-dia: como fazer para dar aula, o 
que você tem que dar, como é montado um plano, como tem que ser, o que você tem 
que fazer, saber as coisas básicas.[...] inclusive alguns cursos da D.E. [...] aquela 
mulher da Universidade, maravilhosa, entende “pra caramba”, “ta” passando as 
coisas para nos enriquecer, mas não “pra” dar idéias, “pra” aplicarmos na sala de 
aula.[...] Esses cursos, eles jogam “pra” nós coisas [...], nós vamos lá sem saber e 
saímos de lá sem saber. Ninguém dá modelinho nenhum. É claro que eu queria... 
todo mundo sai reclamando da mesma coisa. Nós precisamos de idéias.  

A distância entre o que a professora espera dos cursos de capacitações e o que é 

efetivamente desenvolvido nesses cursos não satisfaz o profissional. Junta-se a essa 

insatisfação, a formação do professor e a prática ainda “arraigadas nos moldes tecnicista” de 

ensinar, esperam-se “modelos” prontos, que ela possa executar em suas aulas.  

O enfoque ideológico dominante, conforme Pimenta (2002, p. 16), “[...] do modo de 

fazer da profissão docente”, o do professor artesão, percebe o ensino como atividade 

artesanal. Entretanto, se encarada como atividade meramente artesanal, não há a necessidade 

de formação, já que o artesão aprende por imitação. Na visão técnica, o ensino se iguala a 

uma ciência aplicada e o professor se torna um mero técnico, bastando aplicar as técnicas que 

aprende e reproduz. O ensino visto como atividade crítica requer um profissional autônomo, 

crítico e reflexivo que investiga a própria prática.  

A formação, ou melhor, a “formatação” inicial da P1 ocorreu nos anos 1980 e, no 

início de sua carreira docente, predominava o ensino tecnicista, época dos objetivos 

instrucionais, sendo que a técnica de como proceder tanto do aluno como do professor, 

deveriam ser bem evidenciados, tornando o ensino e a prática do professor muito mecanicista, 

por meio de “modelinhos”. No caso específico da P1, o fato de não ter tido oportunidade de 

investir na sua formação continuada, pela sua situação funcional de OFA, já discutido 

anteriormente neste capítulo, as condições de trabalho a que sempre se sujeitou, não 

permitiram seu desenvolvimento profissional, esclarecendo que a formação continuada não se 

efetiva exclusivamente por cursos, depende também e principalmente de cada um, da 

receptividade a novas concepções, do processo de crescimento pessoal e profissional. 

Portanto, as mudanças da prática se efetivam diferentemente em cada um.  

A fala “muito sincera” e de certa maneira “corajosa” da P1 evidencia como deveria 

ser os cursos de capacitação, indicando os moldes nos quais foi educada como aluna do 

Ensino Básico, e no curso de graduação, ocorrida na década de 1980:  

P1: É o que falei. Todos nós precisamos de um modelo, ter a noção de um modelo, 
de alguma coisa, como é feito. É a mesma coisa se eu te falar pra fazer um bolo, 
como não é feito. Você pega a receita e se for fazer sozinha, você não vai conseguir 



 82

fazer, mas a partir do momento que viu a primeira vez a pessoa fazer, você não só 
vai conseguir como você vai até melhorar, você vai, entendeu? Incrementar, vai 
acrescentar. É a mesma coisa que eu falo desses cursos. Então o que nós estamos 
precisando é disso! Eu sinto, na minha opinião.  

A afirmação acima demonstra que, ao participar de cursos de capacitação, a P1 

“espera” que as respostas venham prontas, atendo-se ainda à sua formação inicial ocorrida nos 

moldes ditos “tradicionais”, influenciada pela prática inicial também eminentemente 

tecnicista. 

O fato da P1, em relação aos cursos de capacitação, assinalar que “[...] nós vamos lá 

sem saber e saímos de lá sem saber”, indica que a expectativa dela em relação ao curso não 

foi atendida, isto é, o que esperava é que o curso trouxesse respostas às suas angústias, ou 

preenchesse as lacunas na sua formação. Assim sendo não corresponde ao que ela necessita 

para melhorar ou inovar a sua prática. O elemento necessário para desencadear a mudança de 

sua prática pedagógica estaria na discussão e reflexão da própria prática, subsidiadas pela 

concepção de linguagem vista como processo interacional, em contínua evolução, marcada 

pela história, assunto discutido no capítulo III.  

As professoras participantes da pesquisa manifestam-se a respeito da teoria em 

relação aos cursos realizados da seguinte forma: 

P1: Então, sempre o problema é aquele calhamaço de coisas pra você ler. Fica oito 
horas lá sentada e não se aproveita muita coisa não! Não tem aplicabilidade, aquele 
monte de coisas! Não tem não! Não, mas a teoria que tive, no geral ainda foi pouco, 
eu achei, foi pouco em relação ao que existe, principalmente em nossa área [...].  

P2: [...] é a gente queria novidade na prática é bom a gente saber como aplicar a 
teoria. Já teve tempo que aprendia lá e chegava com aquele pique e quando chegava 
na sala de aula, esfriava, aí agora vou assim...[...].  

P3: [...] porque às vezes a teoria é uma coisa e na prática é outra, só que se você 
também não tiver a teoria, também não consegue mudar a prática, então tem que 
caminhar juntas.  

Como já discutido no capítulo II, conforme Tardif (2005), Imbernón (2004) Lüdke 

(2003), Osório (2003) é possível observar somente na resposta da P3 que a teoria é importante 

para “mudar a prática” e que ela acredita que as duas devem caminhar juntas. Ela expressa o 

entendimento de que a prática deve ser subsidiada pela teoria, a mudança da prática se dá pela 

sustentação da teoria, assim, é no dinamismo da ação e da reflexão que se busca uma nova 
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ação. Para P1 e P2, a concepção é de que a teoria está dissociada da prática, não vêem a 

aplicabilidade da teoria. 

Segundo a professora P3, ela participa da capacitação por interesse pessoal: 

P3: [...] eu sempre fui um pouco louca, procurei fazer cursos e mais cursos, então eu 
estava sempre buscando [...] sempre que eu tinha oportunidade eu fazia cursos. [...] 
porque na sala de aula você fica no seu mundinho ali e acaba perdendo o que está 
acontecendo, as novidades que vêm por aí, foi muito importante mesmo porque 
condições mesmo de você bancar um curso que não seja oferecido é muito difícil 
hoje, mas eu investia muito. Quando eu comecei, que não tinha família para 
sustentar, eu investia muito na minha profissão, eu comprava muitos livros, eu 
comprava muito material didático, eu não tinha problema em gastar comigo. 
Principalmente dar aula em fazenda, você tinha que levar material também bem rico, 
porque a classe era com várias turmas... então eu investia mesmo, eu gastava muito.  

Essa postura influencia muito a prática docente. O fato de querer se atualizar e buscar 

respostas para problemas não-resolvidos leva o professor a refletir sobre sua atuação, rever 

conceitos, querer mudar sua prática, tornando-a mais condizente com as necessidades do dia a 

dia em sala de aula. Entretanto, como já explicitado anteriormente, as mudanças só acontecem 

com o “consentimento” de cada um, da vontade de buscar respostas aos problemas da prática.  

A P3, diferentemente da P1, procura se adequar às novas exigências, apesar das 

dificuldades, como é possível observar em seu depoimento: 

P3: [...] eu tenho uma concepção de aprendizagem, que tem aquele seu 
conhecimento, que você julga que é o certo, que é o correto e você acredita, só que 
com a evolução, o tempo das pesquisas, o próprio mercado de trabalho, o que 
acontece, ele vai exigindo de você uma nova postura e é difícil você largar aquela 
postura que deu certo e procurar uma outra, é difícil, eu tenho dificuldade é aí.  

Se o professor, em uma auto-análise de sua prática, tiver clareza de seu pouco 

conhecimento científico, a sua formação continuada trará mais subsídios para o seu trabalho 

pedagógico e, conseqüentemente, segurança para tratar dos conteúdos de sua disciplina. A 

prática docente pressupõe inicialmente “saberes da disciplina”, “saberes pedagógicos”, 

“saberes práticos” ou “saberes da experiência”. Esses saberes constitutivos do saber docente 

subsidiam a formação continuada.  

Fica evidente, na fala da P3, o interesse e a preocupação em rever sua prática, apesar 

dessa atitude incomodá-la, pois, o que deu certo é mais seguro, porque é conhecido, é de seu 

domínio. Entretanto, a referida professora deixa claro na sua fala a necessidade de se adequar 

ao contexto que vai “[...] exigindo de você uma nova postura [...]”, sente-se preocupada em 

adequar seu desempenho às necessidades das demandas requeridas hoje, e mais “[...] só que 
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com a evolução, o tempo das pesquisas [...]”, tenta buscar uma prática mais condizente com 

as novas concepções sobre o ensino da produção de textos escritos.  

Dessa maneira, a P3 tenta buscar uma prática docente comprometida com a educação 

escolar e em relação aos “saberes sociais”. Como denominados por Tardifi (2005, p. 31), os 

‘saberes sociais’ “[...] é o conjunto de saberes de que dispõe uma sociedade, [...]” e a 

“educação” entendida como “[...] o conjunto dos processos de formação e de aprendizagem 

elaborados socialmente e destinados a instruir os membros da sociedade com base nesses 

saberes [...]”. Então, o professor define sua prática em relação aos saberes que possui e aos 

saberes que transmite. De acordo com Tardifi (2005, p. 32-33), estabelece-se, então, uma 

relação problemática entre os professores e os seus saberes, pois esses são provenientes de 

diferentes fontes, também o professor é desvalorizado em relação aos saberes que possui e 

transmite e os saberes experienciais são para o professor os fundamentos da prática e da 

competência profissional. 

 

 

4.3 O Ensino da Produção de Textos Escritos 

 

 

As professoras colaboradoras deste estudo demonstraram, pelas suas enunciações 

que, apesar da boa vontade, não se apropriaram, na graduação e na formação continuada, da 

evolução das concepções sobre a linguagem e o ensino da produção escrita. Como desabafa: 

P1: Porque eu sinto frustrada quando dou uma redação e vem aquele ‘bagaço’ na 
minha mão, juro por Deus, aí eu me sinto incapacitada de dar aulas de redação [...] o 
único problema que eu sinto ate hoje é a redação. [...]. Essa eu tenho dificuldade, 
porque eu explico, eu desenvolvo, tudo que eu quero fazer e pela redação que eu leio 
dos meus alunos eu não sei é eles que não tão nem aí, se sou eu que não sei passar, e 
aí como eu tenho insegurança, acho que sou eu.  

Paradoxalmente, a mesma professora afirma que a prática é suficiente e que no curso 

de formação continuada ao estudar a teoria, esta se transforma num “calhamaço de coisas para 

você ler [...] e não se aproveita muita coisa não!”. Ela afirma também que esses cursos 

deveriam passar “modelos” de como proceder na prática. Fica evidente a concepção do ensino 

da língua arraigada no aprendizado da metalinguagem, lembrando que a pesquisa se deu no 5º 

ano do Ensino Fundamental. 
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A produção de textos como disse Garcez (l998, p. 75) “[...] é o momento catalisador 

de todos os questionamentos sobre aprendizagem e desenvolvimento da escrita.” É na 

produção de textos escritos que o aluno deve demonstrar o domínio de certas habilidades 

lingüísticas como a questão do vocabulário, concordância, sintaxe, ortografia entre outras. Por 

sua vez, o ensino e aprendizagem dessas habilidades não podem ocorrer independentes do 

desenvolvimento da habilidade de expressão e comunicação, que é o objetivo maior do ensino 

da língua materna. 

Nesse sentido, a prática do professor deve propiciar atividades que exercitem o uso 

efetivo da linguagem. É nesse exercício que o aluno vai deduzindo as regras da língua. Como 

afirma Geraldi, (1997, p. 122): “[...] o ensino de língua será a própria prática da linguagem 

[...]. O ensino da língua deixaria de ser de reconhecimento e reprodução passando a um ensino 

de conhecimento e produção [...]”. Os avanços nas questões sobre o ensino da língua, 

conseqüentemente, no ensino da escrita, ocorreram com a chegada, na segunda metade da 

década de 1970, de um novo paradigma, tendo como suporte, principalmente, autores sócio-

históricos como Vygotsky e Bakhtin. Nos dizeres de Freitas (2004), o que essa teoria traz de 

novo é o diálogo com um outro referencial, isto é, o que a teoria sócio-histórica propõe é 

também a construção de conhecimento, mas numa perspectiva social.  

Uma das insatisfações das entrevistadas, em relação ao ensino da produção de textos, 

é a própria formação inicial e continuada que julgam inadequadas para uma prática 

pedagógica que proporcione as reais condições de aprendizagem, embasadas em referenciais 

teóricos que respondam às questões postas pela realidade, isto é, um ensino que seja 

significativo, voltado para a construção do conhecimento. Isso passa pela necessidade de 

novos estudos teóricos, também pela reelaboração do conceito de que a teoria “boa” é aquela 

que ensina o “como fazer”. E também o conceito de que ainda persiste entre alguns 

professores que a capacitação voltada para a formação continuada deve abordar o “como 

fazer”, como no caso, o depoimento de P1 quando afirma querer um “modelo”.  

P1: Eles jogam pra nós coisas que... nós vamos lá sem saber e saímos de lá sem 
saber. Porque nós montamos aula, nós montamos alguma coisa. Ninguém dá 
modelinho nenhum pra nós. [...] É claro que eu queria. [...] através daquele modelo 
eu vou criar um outro. Você entendeu? Mas não chegar lá. E aí? Como é que fica? 
Como é que vai? Todo mundo sai do curso reclamando. Não sou só eu! Então eu 
achei que o problema fosse comigo. Eu achei. Conversando com várias pessoas, é ... 
todo mundo sai reclamando da mesma coisa. Nós precisaríamos de idéias. O que é 
que temos aqui, apenas um livro didático. Não temos mais nada! Ninguém dá 
modelinho nenhum pra nós.  
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Existe um equívoco ao pensar que os modelos poderiam se aplicados às situações 

reais de sala de aula, pois os contextos são diferenciados, os alunos são diferentes, os 

professores têm concepções e práticas diferentes, portanto um “modelo” é inconcebível. No 

caso do ensino da produção de textos, o professor deve buscar soluções mais adequadas para 

cada situação específica, ancorada no “ir e o vir” entre a prática e a teoria, gerando uma nova 

prática. Alguns professores ainda buscam na formação continuada o “como fazer”, ou o 

caráter prático, que não preenche a lacuna necessária de formação, nem dá o subsídio teórico 

necessário para reflexão ou respostas aos problemas da prática.  

Ao explicitar como ocorrem as práticas de produção de textos escritos, os sujeitos 

participantes da pesquisa evidenciaram a preponderância da preocupação do domínio pelos 

alunos de ortografia, tipos de textos, técnicas da narrativa. As professoras P1 e P2 

demonstraram-se mais apegadas ao ensino voltado para o domínio, pelo aluno, das técnicas e 

da gramática. E quando a sua preocupação se volta para o conteúdo, ele se restringe às 

informações, mais do que com as idéias ou o pensamento do aluno. Em suas falas, 

apresentadas a seguir, fica evidente o predomínio da concepção que considera o ensino da 

linguagem como um processo cumulativo e não como atividade relacionada às atividades 

discursivas e às práticas sociais, portanto o ensino da produção de textos escritos ainda se 

mantém fechado para a dimensão interativa e criativa da comunicação.  

P2: [...] a semana que vem vou trabalhar só com redação na sala de aula. 
Dificuldade mais comum na produção de texto: ortografia [...] eu estou trabalhando 
muito começo, meio e fim. O conflito que eles querem muito, isso eu trabalho 
demais. Os alunos gostam (de escrever), depende do tema. É (os temas que eles 
vivenciam) aí eles escrevem mais. Escrevem mais e escrevem melhor.  

P1: [...] acho que se ele (aluno) souber explanar bem, falar bem eu acho que o aluno 
vai bem... Deve botar no papel aquilo que ele pensam, que sentem. Eles começam 
por exemplo um texto, daqui a pouquinho eles terminam, daqui a pouco eles 
recomeçam... eles não têm noção das idéia. Eles não colocam em ordem. [...] fraco 
(sobre o conteúdo). Primeiro de conhecimento, já falei. Acho que eles não lêem, não 
assistem jornal, não sabem de um monte de coisas.  

P3: O curso ajudou muito. [...] mudou minha forma de pensar, trabalhar, mudou 
tudo, porque antes a redação, a gente achava que era só você jogar um tema e tudo 
bem, na verdade você vê que não é isso. [...] a produção de textos, ela tem a 
preparação antes. A preparação depende do que você está estudando naquele 
momento, o assunto, o tipo de texto que você está estudando, então tudo é 
selecionado, por exemplo, para trabalhar poesia, o meu foco é diferente de um texto 
narrativo, então a gente tem todo aquele trabalho. [...] o que ele vai escrever também 
tem que estar em cima de um tema, não é jogado ali para ele, é treinado, e em cima 
daquele tema é uma proposta. Faço geralmente uma retomada da estrutura de um 
texto narrativo, trabalhei ontem um texto narrativo com eles, eles estão prontinho 
para a produção. A primeira coisa que você tem que fazer é despertar o que ele 
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gosta. É não tolher na hora que ele está escrevendo, com erros de português, os erros 
de ortografia, parágrafo, então deixar bem claro para que ele que no primeiro 
momento, o importante é a criação, a história. [...] a dificuldade de ele escrever é 
porque ele não domina o assunto, aí ele tem dificuldade.  

No caso da P1 e P2, elas se mostram mais preocupadas com o aspecto formal do 

texto e com a gramática. Quanto ao conteúdo, mesmo demonstrando preocupação, não tem 

claro o tipo de ação que poderiam estar desenvolvendo com o aluno, de onde partir, pois a 

concepção do ensino da linguagem como processo de construção do discurso não está claro. 

Ao contrário, a P3 demonstrou na sua fala o porquê das atividades que trabalha, evidenciando 

uma prática mais consistente. E afirmou ser a teoria importante para modificar sua atuação. 

A prática discursiva, tomada como fenômeno social, torna-se muito mais ampla que 

o domínio de elementos constitutivos da lingüística. Para Matêncio (1994, p. 17-18), a 

construção de sentidos está relacionada às atividades discursivas e às práticas sociais. A 

atividade de linguagem é um processo dialógico e, portanto, processa-se na interlocução, 

sendo que a produção de textos, muito mais que “decifração/transcrição” de signos 

lingüísticos (atividade cultural) é a construção de significado e atribuição de sentidos. 

Em outras palavras, a preocupação demonstrada pelos sujeitos da pesquisa quanto ao 

domínio da “decifração/transcrição” de signos lingüísticos e quanto ao conteúdo “fraco”, 

passa pela reconceptualização da linguagem, uma prática discursiva que constitui o sujeito. 

Nesse sentido, o professor deve compreender as circunstâncias históricas e culturais nas quais 

atua, dessa maneira poderá avançar na busca de alternativas mais coerentes no trato de 

questões com as quais se depara em sua prática como docente de Língua Portuguesa.  

A formação inicial dos sujeitos colaboradores desta pesquisa, como já citado em suas 

respostas anteriores, apresenta lacunas na formação inicial que devem ser superadas pela 

educação continuada, pois, eles percebem a necessidade de mudanças na sua prática, 

conforme se observa nas falas descritas a seguir: 

P3: Eu tenho vontade de mudar tudo [...] porque antes a redação, a gente achava que 
era só você jogar um tema e tudo bem, na verdade você vê que não é isso.  

P2: Eu adorei o curso de Pedagogia, eu saía de lá com um monte de idéias na 
cabeça. [...] o pensamento, o jeito de dar aula [...].  

P1: Pra fazer um curso, uma pós, um mestrado. Sei lá, de repente me dá mais base, 
né. Mas por enquanto não posso. Enquanto minha filha estiver estudando. Não tenho 
dinheiro pra pagar.  
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Entretanto, essa busca, a efetivação de uma prática inovadora, passa pelo 

compromisso com a profissão, com os alunos, passa pelos estudos teóricos e domínio de 

concepções teóricas mais avançadas sobre o processo ensino e aprendizagem e da linguagem, 

e mais precisamente da produção de textos escritos, como se percebe: 

P3: [...] a gente está percebendo no curso que, às vezes, o problema não está no 
aluno, está no professor, infelizmente é isso. Difícil um professor aceitar isso.  

Na perspectiva da concepção que considera o aluno sujeito de sua aprendizagem e da 

linguagem vista como prática discursiva, discutidas no capítulo III, desloca-se a função 

atribuída ao professor de mero transmissor a mediador na construção do conhecimento, de 

forma interativa. 

 

 

4.4 Os Impactos da Formação Continuada na Prática Docente 

 

 

De acordo com a pesquisa realizada por Duarte (2004, p. 141), no Estado de São 

Paulo, o projeto de formação continuada, realizado pela Secretaria de Educação, entre l996 a 

1998, baseou-se “[...] no esquema ação-reflexão-ação, de modo que respondesse às questões 

emergentes da prática dos educadores, tornando-os capazes de diagnosticar com precisão os 

problemas vivenciados em seus locais de trabalho”. As ações, na implantação do Programa de 

Educação Continuada (PEC), pretenderam aperfeiçoar professores do Ensino Fundamental 

das disciplinas de Português, Geografia, História, Ciências de Matemática, com 96 horas de 

capacitação, distribuídas em quatro módulos de 24 horas. Tais ações foram desenvolvidas por 

universidades e instituições congêneres e definidas a partir das necessidades das unidades 

escolares. Assim, as agências capacitadoras fizeram as ofertas de cursos e, na época, as 

Delegacias de Ensino, hoje Diretorias de Ensino, selecionaram os cursos, com base nas 

consultas às escolas. Assunto tratado no capítulo III 

As avaliações externas realizadas, ainda com o programa em andamento, para 

verificar os seus impactos na sala de aula, mediante amostragem, no caso de São Paulo não 

puderam ser realizadas efetivamente, pois, conforme Duarte (2004, p. 146):  

[...] na maioria das escolas, o PEC não trouxe mudança na forma de atuação dos 
professores em sala de aula. Não há registro de participação em projetos de área ou 
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interdisciplinares que indiquem um processo de atualização de prática docente, a não 
se iniciativas pontuais de um ou dois professores. 

Portanto, o PEC, de acordo com Duarte (2004, p. 147-150), não trouxe indícios de 

ações pedagógicas inovadoras, nem posturas educacionais comprometidas. O resultado pouco 

positivo também pode ser atribuído às medidas desestimuladoras efetuadas pela Secretaria de 

Educação como: a reorganização das escolas, em 1996, a centralização da atribuição de aulas 

e a nova grade curricular em 1998, demonstrando que não houve planejamento para 

compatibilizar o programa de capacitação com outras políticas educacionais, caminhando em 

direção oposta aos objetivos do PEC. Um exemplo é a alteração das equipes escolares 

afetando o trabalho coletivo, ocasionada pelo remanejamento dos professores, efetuado pela 

reorganização das escolas, separando em escolas ou turnos diferentes, os segmentos de 1ª a 4ª, 

5ª a 8ª e o Ensino Médio. 

Para encaminhar a questão sobre a formação continuada e seus impactos na prática 

docente é necessário esclarecer alguns pontos. A formação continuada é considerada, neste 

trabalho, como um avanço na construção do “saber-fazer”, ao “saber-fazer reflexivo”. Em 

outras palavras, como diz Porto, (2004, p. 14), baseado em Schön (1990): “[...] conhecimento 

na ação (saber fazer); reflexão na ação (pensar sobre o fazer); reflexão sobre a ação e sobre a 

reflexão na ação (analisar criticamente o saber-fazer)”. 

As falas dos sujeitos P1 e P2 evidenciaram que os impactos da formação continuada 

não ocorreram concretamente: 

P1: [...] poucas mudanças, poucas mudanças eu acho.  

P2: [...] eu acho..., o principal de tudo é a experiência, você vai mudando com o 
tempo, vai aprendendo a lidar com os alunos.  

Diferentemente, na fala da P3, mesmo que timidamente, se evidencia a vontade de 

mudança, e a procura dos cursos de capacitação para sanar as lacunas percebidas, o saber 

fazer reflexivo começa a se instalar na sua prática, como demonstra o seu depoimento: 

P3: [...] eu procuro estar em constante mudança, só que eu não recebo muito retorno. 
Eu tenho vontade de mudar tudo. Na maneira de dar aula, o meu pensamento, mudar 
tudo... eu entro em todos os cursos que são oferecidos de capacitação, [...] entro em 
todos porque ... com a mudança muito rápida, a gente tem que estar acompanhando 
essas mudanças . O curso sobre Letra e Vida é sobre alfabetização, produção de 
textos, um novo enfoque para alfabetização. Não estar só aprendendo a decodificar 
as palavras e sim criar um sentido, trabalhar em cima de um sentido, que tenha 
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sentido para a criança. Teia do Saber: é o enfoque de leitura [...] antes a gente 
pensava que o aluno decodificava as palavras, ele já sabia ler e hoje a concepção é 
completamente diferente, ele tem que ler nas entrelinhas. No começo a gente 
começa com aquele medo, porque é difícil você se desligar do antigo, tentar buscar o 
novo [...] falta embasamento teórico, falta bastante. A capacitação está suprindo, 
mas não está sendo suficiente [...] vai sendo muito devagar. É importante, (a prática) 
mas como eu disse, dá a impressão que a gente poderia fazer mais e não consegue, 
com isso [...], aí eu fico frustrada, puxa vida, trabalhei o ano inteiro com o meu 
aluno, falei tanto sobre isso e ainda continua com os problemas é frustrante [...] 
começa devagar e aí tem alguma coisa, apesar de que foi lá no curso, viu que não é 
bem por aí que você está fazendo, mas na sala de aula você acaba fazendo do mesmo 
jeito. Na prática isso está arraigada em você, está cristalizada ali.  

Daí decorrem também, muitas vezes, insegurança e medo das novidades que são 

anunciados nesses cursos. O professor se sente cobrado e avaliado na sua atuação, muitas 

vezes não condizentes ao que houve nessas capacitações e sua prática. Nesse sentido, os 

impactos da formação continuada esbarram em obstáculos que dificultam a mudança da 

prática, fazendo emergir novos conhecimentos. 

Concordando com o pensamento de Osório, (2003, p. 228-229): 

[...] não é fácil romper com o conformismo ante as idéias recebidas, refletir, 
descobrir, produzir novos conhecimentos, bem como superar o imobilismo, a rotina 
e ressignificar antigos conceitos numa tentativa de construir novos caminhos em 
busca da autonomia, percorrendo uma trilha apoiada em argumentações seguras e 
tomada de decisão consciente. O que configura uma formação docente é uma prática 
crítico-reflexiva. 

As idéias de Osório vêm ao encontro do depoimento da P3. Ela sente “‘medo” de 

mudar, e quando inova se sente frustrada por não conseguir os resultados esperados. É preciso 

lutar contra o “imobilismo”, o “conformismo”, ser ousado, buscando uma prática “crítico-

reflexiva”. Além disso, a inovação da prática docente e os impactos da formação continuada, 

estão associados, também, ao projeto pedagógico da escola. Conforme Porto (2004, p. 15-16):  

[...] intensifica-se, atualmente, um movimento que procura colocar a escola como 
espaço de iniciativa e concretização de seus próprios projetos, exigindo, 
conseqüentemente, que suas práticas guiadas pela reflexão crítica, transforme-se em 
práxis mediada pelo coletivo dos agentes educativos que nela atuam. Assim, a 
formação continuada, parte viva e vivificante do projeto educativo da escola, é, antes 
de tudo, uma releitura das experiências que nela ocorrem, significando uma atenção 
prioritária às práticas dos professores [...].  

Assim, a mudança da prática pedagógica está atrelada à inovação da organização 

escolar e da implantação do seu projeto político pedagógico, construído e concretizado no 

coletivo. A formação continuada, inerente ao projeto educativo da escola deve buscar, a partir 
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da realidade de cada escola, a construção e a reconstrução das práticas dos professores que 

nela atuam. 

O ensino da produção de textos escritos passa pela ressignificação do conceito de 

linguagem. Isto é, deve ultrapassar a concepção da leitura e escrita como decifração de signos 

lingüísticos, enxergando-o como atividade discursiva mediada pelas práticas sociais. 

Os cursos de capacitação desencadeados pela política estadual paulista ainda não se 

consolidaram efetivamente na mudança da prática do professor, dos sujeitos pesquisados. É 

certo que esse tipo de mudança não ocorre a curto prazo, visto que ela envolve outros aspectos 

como a tomada de posição de cada profissional frente ao seu próprio fazer, da sua formação 

inicial, das condições de trabalho e outros entraves. 

Os dados levantados mostraram-se muito significativos na medida em que 

reportaram às informações muito variadas e complexas, pois levaram a assuntos 

interdependentes, já que a prática das professoras pesquisadas indica o resultado da sua 

formação inicial e as condições reais nas quais foram sendo construídas essas práticas. A 

compreensão das questões referentes às dinâmicas sociais, do contexto no qual acontece o 

processo educacional, das ações pedagógicas, vinculadas à realidade na qual se insere a 

escola, é a base para uma ação crítica e reflexiva. Neste sentido, para que a formação 

continuada contribua efetivamente na mudança da prática docente, essa compreensão é 

imprescindível, uma vez que a produção de textos escritos, entendida como atividade 

discursiva está intimamente relacionada às práticas sociais. 

Ao realizar a interlocução, no sentido de contextualizar a fala das professoras 

pesquisadas e a formação continuada, espero ter atingido o propósito anunciado, isto é, os 

impactos da formação continuada na prática do professor. 

A seguir, trato de algumas considerações desta pesquisa que apontam a necessidade 

de o professor conhecer as bases que sustentam a sua prática, o seu desenvolvimento 

profissional associado ao seu desenvolvimento pessoal. Nesse sentido espero contribuir, 

mesmo que modestamente, nessa discussão e reflexão.  



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 
A busca da compreensão do fenômeno estudado levou-me a proceder um movimento 

dialético, o que possibilitou avançar em direção à construção de novos conhecimentos na 

discussão sobre a prática docente e a importância de um novo conhecimento relacionado à 

educação continuada, início de uma nova reflexão. 

Nesse sentido, este estudo foi construindo-se no processo dinâmico em que o 

homem, visto como ser social e histórico em constante evolução, interfere e ao mesmo tempo 

sofre as condições do meio em que vive. Assim, ao considerar que o trabalho docente lida 

com o caráter objetivo e subjetivo, com as singularidades humanas, num processo dialético 

tendo em vista a transformação individual e coletiva, sofre, deste modo, as conseqüências e 

interfere no contexto escolar e, por conseguinte, currículo/prática/formação continuada, têm 

interfaces que determinam o sucesso ou o fracasso do professor, no caso desse estudo, na 

prática da produção de textos escritos. 

Para transformar é imprescindível uma prática consciente e criativa. O domínio da 

linguagem escrita, sob essa perspectiva, não só como domínio instrumental, mas como modo 

de pensar, leva, conseqüentemente, ao desenvolvimento do educando como sujeito, capaz de 

produzir um discurso criativo e crítico. Isso está intimamente relacionado à construção do seu 

conhecimento e sua participação na vida em sociedade. Para o crescimento intelectual do 

aluno, torna-se necessário aprender a pensar e isso é subsidiado pelo aprender a ler e a 

escrever. Para que esse fato aconteça, é necessário que a prática do professor seja também 

reflexiva e crítica. Isso exige do profissional ações conscientes, as quais devem ser 

intencionais, claras, refletidas sobre o seu próprio saber e o fazer pedagógico, seu 

comprometimento e compromisso com a escola pública. 

O ensino visto como uma atividade crítica requer um profissional que investiga a 

própria prática, que saiba mobilizar seus saberes, produza esses saberes, saiba buscar 

respostas aos problemas da prática e soluções adequadas às necessidades educacionais da 

sociedade contemporânea. 

A formação continuada do professor, promovida pelas secretarias de educação, sejam 

estaduais ou municipais, deve priorizar o significado e o sentido dos cursos oferecidos para os 

docentes. Estes devem encontrar, na capacitação em serviço, conhecimentos e vivências que 
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possibilitem a compreensão da importância do (re)aprender a ensinar e a conscientização de 

que o ser humano é histórico e se encontra em permanente construção. 

A concretização dos saberes, construídos ou reconstruídos na formação continuada, 

efetivam-se de maneira diferenciada, uma vez que se pode inferir, pelas falas dos sujeitos 

entrevistados, a diferença do grau de dificuldades que cada sujeito enfrenta no cotidiano da 

sala de aula. Após o estudo realizado, verifiquei que a formação se efetiva de maneira 

diferenciada, posto que na elaboração e reelaboração do saber docente contam também a 

subjetividade, valores e personalidades individuais. 

Tomando como ponto de referência o ensino da produção de textos escritos, pôde se 

chegar às seguintes considerações quanto aos impactos da formação continuada, na prática 

docente. 

A necessidade de mudanças da prática pedagógica foi considerada por todos os 

sujeitos pesquisados. Entretanto, somente um expressou o entendimento de que a prática deve 

ser subsidiada pela teoria. Para os dois outros sujeitos, a teoria está dissociada da prática e não 

vê aplicabilidade da mesma. 

A formação inicial foi considerada por todos os sujeitos pesquisados como não 

suficiente para o início das atividades docentes, por várias implicações, dentre elas a teoria e a 

prática desvinculadas e o despreparo para o enfrentamento da realidade da sala de aula. 

Os cursos de formação continuada, implantados pela política educacional, ainda 

são vistos como momento de receber receitas de “o quê” e “como” fazer. Conseqüência de 

uma concepção eminentemente tecnicista e uma prática inicial, também, nos moldes 

“racionais”, em que o professor é considerado como um executor da atividade pedagógica . O 

que o leva a ter dificuldades em se assumir como sujeito de uma prática dialógica.  

O entendimento das questões referentes às dinâmicas sociais e do contexto no qual 

acontece o processo educacional, e se desenvolvem as ações pedagógicas, é de suma 

importância, pois, a prática docente ao perder de vista, os fatores e o dinamismo das ações que 

determinam a formação da sociedade na qual se insere, perde a noção da importância de uma 

ação crítica e reflexiva para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. 

O ensino da produção de textos escritos como instrumento de produção de discurso, 

no desenvolvimento das competências dos alunos, em situação de comunicação, ainda, está 

apoiado numa concepção de ensino da linguagem “tradicional”, obedecendo às exigências do 

programa, do professor via livro didático. 

O aluno ainda não é visto como sujeito do discurso. Ele escreve tendo como 

parâmetro o que o professor gostaria que ele escrevesse. 
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A substituição de “redação” para “produção de textos” não se efetivou na prática, 

demonstrando a necessidade de mais informações ao professor em relação às concepções 

mais adequadas sobre linguagem.  

A insegurança e a dificuldade dos participantes da pesquisa, em relação a essas 

concepções, permearam todas as suas respostas. As falas dos sujeitos pesquisados 

evidenciaram que os cursos de formação continuada, oferecidos, via Secretaria de Educação, 

não surtiram, até momento em que este estudo foi realizado, os efeitos esperados, isto é, não 

se concretizaram na inovação da prática. 

Por fim, as respostas dos sujeitos deixaram evidente que as mudanças da prática 

pedagógica não dependem apenas do professor, dos cursos que freqüenta, de suas relações 

com os colegas, ou da participação na elaboração do Projeto Político Pedagógico, mas 

também das reais condições e valorização de seu trabalho, da organização da escola onde 

atua, dos recursos materiais e pedagógicos disponíveis, do apoio dos especialistas. Dessa 

maneira, a mudança, efetivada pela prática docente, inovada pela educação continuada, 

discussão de temas interconectados, interdependentes que se completam, podem ser vistos e 

trabalhados juntos, como elementos desencadeadores de mudanças educacionais. 

Os impactos da formação somente se concretizarão na mudança da prática docente, 

na medida em que o coletivo dos atores educacionais, comprometidos com o projeto 

pedagógico da escola, tiver realmente entendimento do projeto educacional de sua instituição, 

ressaltando que esse projeto se insere e tem significado em um contexto mais amplo da 

sociedade. 
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ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Você está sendo convidado a participar em uma pesquisa. Você precisa decidir se quer participar ou 

não. Por favor, não se apresse em tomar a decisão. Leia cuidadosamente o que se segue e pergunte sobre 

qualquer dúvida que você tiver. Este estudo está sendo conduzido por Shizuko Miguita. 

 

Por que o estudo está sendo feito? 

A finalidade deste estudo é conhecer e analisar os impactos da formação continuada na prática cotidiana 

de sala de aula dos professores de Língua Portuguesa, que atuam no ensino fundamental, do ciclo II (5ª série), da 

rede estadual de ensino no município de Mirandópolis, no Estado de São Paulo. Um outro propósito é refletir 

sobre o significado e importância da capacitação profissional e as conseqüentes interferências no processo de 

ensino de produção de textos, por parte dos professores de Língua Portuguesa, principalmente, na 5ª série do 

ensino fundamental. 

 

Quem participará deste estudo? Quais são os meus requisitos? 

Participarão deste estudo professores de Língua Portuguesa, que atuam no do ensino fundamental do 

ciclo II (5ª série), na rede estadual de ensino no município de Mirandópolis, no Estado de São Paulo.  

 

O que serei solicitado a fazer? 

Você será entrevistado sobre curso de formação continuada e o processo de ensino de produção de 

textos no ciclo II (5ª série). Assim como será observado(a) em suas aulas de Língua Portuguesa. 

A entrevista será gravada e a observação será registrada em um diário de campo. O que você disser será 

registrado para posterior estudo.  

 

Quanto tempo participarei do estudo? 

Você participará deste estudo durante o segundo semestre do ano de 2004. 

 

Quantas  pessoas estarão participando deste estudo? 

Além de você, outras quatro pessoas serão entrevistadas e terão suas aulas observadas.  

 

Quem poderá ver os meus registros/respostas/ações em sala de aula e saber que eu estou 

participando do estudo? 

Se você concordar em participar do estudo, seu nome e sua identidade serão mantidos em sigilo. A 

menos que requerido por lei, somente a pesquisadora, a orientadora e o Comitê de Ética terão acesso a suas 

informações para verificar os dados recolhidos e andamento do estudo. 

 

Eu serei informado(a) do surgimento de informações significativas sobre o assunto da pesquisa? 

Sim, você será informado(a). 
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A quem devo chamar se tiver qualquer dúvida ou algum problema? 

Para perguntas ou problemas referentes ao estudo, ligue para a pesquisadora, Shizuko Miguita, telefone 

(18) 3701 – 48070. Para perguntas sobre seus direitos como participante no estudo, ligue para o Comitê de Ética 

e pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, telefone (67) __________  

 

Eu posso recusar a participar ou pedir para sair do estudo? 

Sua participação no estudo é voluntária. Você pode escolher não fazer parte do estudo, ou pode desistir 

a qualquer momento. Você receberá uma via assinada deste termo de consentimento. 

 

Declaro que li e entendi este termo de consentimento e todas as minhas dúvidas foram 

esclarecidas e que sou voluntário a tomar parte neste estudo. 

 

Assinatura do Voluntário(a): __________________________________data __/__/__ 

Nome do Voluntário(a): ________________________________________________ 

Local ou telefone par contato: ____________________________________________ 

 

Assinatura da pesquisadora: _________________________________data __/___/__ 

Nome da pesquisadora: _________________________________________________   
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ANEXO 2 - ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

      Dados Gerais: 

1. Formação: graduação (onde?) Quais?  Pós-graduação (onde?) 

2. Há quanto tempo atua como professor(a) de Português? Em quais segmentos e em quais escolas?  

3. Nesta Unidade, trabalha há quanto tempo? Qual a sua situação funcional? 

4. Há quanto tempo você atua como professor (a), nesta unidade escolar? 

5. Quais os motivos que o (a) levaram a optar pela profissão? 

6. Como foram os primeiros anos de sua carreira? 

7. E o período atual? 

8. Costuma participar de capacitações regularmente? Com que freqüência? 

 

Questões específicas sobre produção de textos escritos: 

1 Qual a sua prática, tendo como objetivo a execução da proposta pedagógica da escola? 

2 Que metodologia você utiliza para garantir aos seus alunos da 5ª série clareza e segurança na produção 

de textos escritos? 

3 O que você faz quando descobre crianças com dificuldades de escrita? 

4 Você utiliza algum recurso diferenciado para trabalhar com essas crianças? 

5 Quais as dificuldades mais comuns vivenciadas pelos alunos da 5ª série no processo referente à 

produção de textos escritos? 

6 Quais estratégias você utiliza para a correção dos textos escritos? 

7 O autor do texto reelabora os textos corrigidos? 

8 Qual o papel do professor (a) na produção de textos dos alunos? 

 

    Questões sobre Formação Continuada do Professor: 

1 Quais as dificuldades encontradas no que se refere, principalmente, ao     ensino da produção de 

textos escritos na sua : 

• formação inicial 

• formação continuada 

• prática atual 

2 As capacitações das quais você participa vem ao encontro às suas necessidades? 

3 Quais as dificuldades mais comuns no exercício da sua profissão? 

4 Como você resolve suas dificuldades? Soluções encontradas. 

5 Nos HTPCs  são discutidos os problemas prático-teóricos com seus pares? 

6 Sobre a profissão: quais os aspectos positivos e negativos. 

7 Sobre a produção de textos escritos: a relevância dentro do currículo. 

8  Sobre sua prática e o contexto atual: desejos, possibilidade ou mudanças concretizadas? 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 
 
 

ENTREVISTAS TRANSCRITAS 
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ENTREVISTA COM P1 
 
 
E. Onde você se formou, quais os cursos que você fez? 
P1. Eu me formei em Pereira Barreto, na faculdade de Pereira. Fiz Letras, Pedagogia e   Administração Escolar. 
E. As duas faculdades você fez lá? 
P1. Fiz em Pereira 
E. Há quanto tempo você é professor? Há quanto  tempo atua  na rede? Você começou atuando onde? 
P1. Já estou há vinte anos. Há vinte anos sou professora. Comecei a trabalhar antes de me formar.Estava no 
início do 3º ano. 
E. Você fez o magistério? 
P1. Fiz o magistério depois, complementei depois. 
E. Você atuou como professor PEB I quanto tempo? 
P1. PEB I ?  Atuei uns quarto ou cinco anos, mas concomitante.  
E. Aqui em Mirandópolis? 
P1. Aqui, no sítio, nas Alianças. 
E. Nesta escola. Há quanto tempo que você é professora? 
P1. Nem sei, uns cinco anos mais ou menos. Porque eu ia, voltava, ia voltava. 
E. Qual é a sua situação funcional? Você é efetiva? 
P1. Não, eu sou OFA.  
E. Então você já lecionou aqui, ficou algum tempo sem dar aula aqui, voltou. 
P1. Sim, logo no início, quando comecei , dei aulas aqui, algumas vezes, depois fui para as Alianças, 2ª, 3ª. 1ª e 
Amandaba. Então, ao mesmo tempo dava aula em quase todas as escolas. 
E. Então, quanto tempo  faz que você já dá aulas. 
P1.  Eu comecei em 85, março de 85. 
E. E, nesse início de sua carreira teve muitas dificuldades? 
P1. Bastante, bastante. 
E. Quais as dificuldades que você teve? 
P1. Ah!  A parte da prática pedagógica. É porque o que você aprende na Faculdade não tem nada a ver com o 
dia a dia de uma sala de aula, de jeito nenhum. Tanto é que eu acho que deveria ser mudado bastante o ensino 
na Faculdade porque eles dão a prática, aquilo que você não chegar e aplicar para os seus alunos, de jeito 
nenhum. Isto é pra você se enriquecer, mas não te dá base pra você passar pros alunos. Inclusive alguns cursos 
na D.E. que tiveram há algum tempo atrás, cheguei pra Célia Firmino e falei: “Célia, você está trazendo essa 
mulher da Universidade de Três Lagoas, maravilhosa, que entende “pra caramba”, tá passando as coisas pra nos 
enriquecer, mas não pra dar idéia pra nós aplicarmos na sala de aula. Não tinha como! Aqueles cursos que ele 
estava dando, lembra? Que ela trazia, tinha uma morenona, com o corpo chiquérrimo, com aquelas jóias, 
lembra? De uma morenona dessa? 
E. Sua formação continuada... Esse tipo de curso de que você está falando, foi no início de sua carreira? Foi 
recentemente? 
P1. Faz uns três ou quatro anos isso. Depois eu não fui mais. Eu tinha aulas só de Inglês. Este ano que eu 
comecei a ser chamada se novo. Fiquei uns três anos sem fazer esse tipo de curso, porque só tinha Inglês. 
E. Essas dificuldades que você encontrou no início de sua carreira. Como você procurava resolver? 
P1.  Bom... em primeiro lugar, uma das dificuldades que eu encontrei, a maior, foi a disciplina. Eu ficava louca 
com a disciplina porque eu sou rígida, né, eu gosto das coisas tudo direitinho. Então, eu tive muita dificuldade. 
Sabe, em primeiro lugar, a dificuldade maior foi essa. Aí a ensinar, a parte da gramática, de texto, de 
interpretação de texto, isso eu não tive dificuldade porque eu dava aula, no início só na 5ª e 8ª séries e no 
primário, então, eram coisas que eu sabia. Agora, eu tive dificuldades quando eu entrei pra dar aulas no 
colegial, depois que eu me formei. Aí eu tive bastante dificuldade, aí entrou a parte da literatura, parte de 
redação. Até hoje, mesmo redação, eu tenho dificuldade, você entendeu? De passar aquilo que eu sei para os 
alunos. Porque eu me sinto frustrada quando eu dou uma redação e vem aquele bagaço na minha mão, juro por 
Deus, aí eu me sinto incapacitada de dar aula de redação. Juro pra você. 
E. Nas capacitações que você fez ou que a Diretoria convocou, ou mesmo na própria escola, não se discutia ou 
não se discutiu a produção de textos? 
P1. Eu não cheguei a pegar essa época. Essa época quem chegou a pegar foram as meninas. Eu estava na parte 
de Inglês. Então, quando você está dando aulas de Inglês, você tem mais aulas de Inglês e menos de Português, 
eles só chamam quem tem mais. Está acontecendo isso outra vez Então tem aí umas meninhas que tem duas ou 
três aulinhas, duas classes de Inglês, por exemplo, não foram chamadas para os cursos que tiveram, elas ficaram 
revoltadas. Então eles estão fazendo isso daí, porque eu acho que não dá pra chamar todos de uma vez, então 
você fica pra fora.  Eu fiquei sem fazer curso, acho que uns três, quatro anos, porque eu só tinha Inglês. 
E. Toda vez que tem cursos você procura ou eles te convocam? 
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P1. Normalmente é convocado, né. Agora é que está tendo essa tal de Teia, que você pode se inscrever. Só que 
eu não me inscrevi em nenhum, porque no final de semana não dá pra mim. 
E. É feito só nos finais de semana? 
P1. É. Acho um absurdo isso porque nós já temos a semana inteira envolvidos com a escola, e o final de semana 
também? É o único dia que tenho pra fazer compras, cuidar da minha casa. Então eu não vou 
E. Então você estava falando das dificuldades que você encontrou. Você troca idéias com as suas colegas para 
tentar resolver iss? Onde você procura essas soluções? 
P1. Sim, com certeza, normalmente vou com outros colegas, tá. Normalmente eu procuro outro colega, apesar 
de que muitas coisas eu procuro em livros, eu pesquiso, né. Então no início eu pesquisei muito. Aliás, no início, 
quando comecei dar aulas, eu fazia minhas aulas antes, em casa, preparava ela antes, estudava ela antes, para 
depois passar e se eu tivesse alguma coisa que eu não sabia, falava prô pessoal: “ pessoal, eu também não sei, 
mas amanhã prometo que  trago pra vocês.” Anotava e no outro dia pesquisava e trazia. 
E. Então...mas... hoje, com sua prática, você acha que não precisa dessa elaboração? 
P1. Não. Na prática do dia a dia, não! Eu te falei que o único problema que eu sinto até hoje é a redação. Essa 
eu tenho dificuldade, porque eu explico, eu desenvolvo, tudo que eu quero fazer e pela redação que eu leio dos 
meus alunos eu não sei é eles que não tão nem aí, se sou eu que não sei passar, e aí como eu tenho insegurança, 
acho que sou eu. 
E. É? Mas, você acha que o professor interfere bastante na produção desses alunos?  
P1. Ah! Eu acho, eu acho que dá pra ele interferir, eu acho. Se ele souber explanar bem, falar bem, eu acho que 
o aluno vai. 
E. Mas e aí? Como é que você trabalha o conteúdo? Como é que você dá essa produção de textos? Você acha 
que eles não têm conteúdo. Mas, que conteúdo você espera deles? Dos alunos? 
P1. Na questão da produção? Deve botar no papel aquilo que eles pensam, que sentem. 
E. Aquilo que eles pensam, sentem. Mas você está falando em relação ao conteúdo em si ou você está falando 
da organização e da correção gramatical? 
P1. Da organização também e do conteúdo em si. Eles começam, por exemplo, um texto, daqui a pouquinho 
eles terminam, daqui a pouco eles recomeçam de novo, eles não tem noção. Eles não têm noção das idéias. Eles 
não colocam em ordem. Eu já falei: “Gente, eu sempre explico, sempre tem que ter início, meio e fim”.  Aí a 
hora que você vai corrigir, você percebe. 
E. Mas, esse conteúdo que você diz, por exemplo, o contudo que ele escreve, lá no texto dele, você acha que é 
um conteúdo fraco, em que sentido? 
P1. Primeiro de conhecimento, já falei pra você, acho que eles não lêem, não assistem o jornal. Eles não sabem 
de um monte de coisas. Que nem ontem. Eu estava dando o SARESP, monte de gente queria saber o que queria 
dizer tese, ninguém sabia o que era tese. Muitos são desinformados. Mas, aí eu te falo, eles estão desinformado 
aqui dentro da escola. Tem muitos professores que não passam nada, Shizuko. 
E. Mas você não acha que essa escrita deles, a produção desses textos depende também e principalmente do 
relacionamento social do aluno? Como é o perfil desse aluno? 
P1. Tem de tudo, de tudo. De manhã, gente de uma classe social melhor, sabe, depois tem outros de classe 
menor, né, inferior. Agora à tarde, a clientela é classe bem inferior, é diferente, né.  De manhã é um tipo de 
clientela, de tarde é outro. 
E. Isto, você está querendo dizer que influencia no conteúdo do texto dele. 
P1. Sim.  
E. Mas, aí o conteúdo que você trabalha, o tema que você vai desenvolver, vai de encontro àquilo que eles 
sabem, ou àquilo que eles vivenciam? 
P1. Nem sempre... 
E. Você acha... isso que estamos discutindo, porque eles não conseguem escrever ou como é que vou melhorar, 
é discutido nas capacitações? Esse assunto, o aluno não tem conteúdo, você está reclamando, e... isso é 
discutido nas capacitações? 
P1. Pelo menos nas que eu tenho ido, não! 
E. Então, as capacitações, a formação continuada está sendo útil em que sentido? Nessas capacitações que você 
tem ido... 
P1. Então, porque não fui em nenhuma de redação, você está entendendo? Nas que eu tenho ido tem ensinado 
montar planejamento, como você deve fazer a correção, como você deve abordar determinados assuntos, 
gramaticais, né! 
E. Parte gramatical? 
P1. Neste último que nós fomos foi sobre a dificuldade das crianças relacionado..., levar a um fonoaudiólogo, 
né. Às vezes quando a criança não consegue se interar, tem algum problema, tem que observar, levar na 
fonoaudióloga, então tem vários aspectos, né. Então, não foi assim... destinado a um tipo só,, foi assim... em 
geral, era mais por causa do SARESP.  
E. Vocês vão participar do SARESP? 
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P1.Vamos, todos. 
E.  Ensino Fundamental e Médio? 
P1.  Todos! 
E. Quando vai ser? 
P1. Quinta que vem, dia 25 
E. Vocês estão trabalhando já direcionado ao SARESP ou não? 
P1. Sim até aplicamos as provas do ano passado para eles, tal,... Eu dei a prova, eles fizeram, agora eu vou 
corrigir as provas com eles. Vou mostrar o que é que eles erraram, qual era o certo, qual era o errado. 
E. Vai ter a produção de textos nessa prova? 
P1. Vai. Narração. ...Colegial é dissertação e de Ensino Fundamental, narração. 
E. E como você vê ou utiliza o livro didático? 
P1. Olha, a gente usa o livro didático como complemento, né. Agora, quando nós temos uma classe muito 
heterogênea, é heterogênea... é diferente... então, a gente tem que usar, assim, como... mais como ferramenta. Só 
que eu complemento. Por exemplo, vamos supor, nós temos um texto, a gente, e tem um texto, trabalha o texto, 
o vocabulário do texto, aí depois complementa a parte gramatical, entra eles fazendo as frases, então nesses 
livros que nós  estamos usando, não está lá a gramática, sozinha, né. Então nós temos que mostrar pra eles o que 
significa aquilo. Então depois eu entro, às vezes, com algumas regrinhas para mostrar o que significa 
substantivo, né. Então, tive que explicar para eles, pra mostrar pra eles, a 1ª palavra foi tal, depois derivaram 
outras palavras, fomos mostrando as derivações, o que era primitivo, derivado e aí eu vou implementando. 
E. Esse ano,  você está com quais classes? 
P1. Português, só 5ª. 
E. Você já deu aula em outras séries? 
P1. Sim eu substituo assim, de vez em quando em outras séries. 
E. Especificamente, com seus alunos da 5ª série quais as maiores dificuldades desses alunos na produção de 
textos, que você percebe? 
P1. ELes não gostam de escrever. Você lembra, ainda você disse que os meus alunos ainda gostam de 
escrever.Você viu? Eles não gostam. Só que eu forço bastante, né. Aliá a cada quinze dias eu dou uma redação. 
Você viu. Tenho um monte, porque não dá pra dar sempre, mas aquele tal negócio, eu tenho que dar, né. Então 
de acordo com o texto, o assunto que nós estamos trabalhando, normalmente tem uma produçãozinha de texto, e 
nós fazemos todos. 
E. Quais as estratégias que você utiliza para a correção desses textos? Os aspectos...ou metodologias, você dá o 
texto, você corrige. Como você faz para corrigir? 
P1. Então eu dou assim, de acordo com o tema, eu quero ver se eles falaram sobre o tema, desenvolveram sobre 
o tema, se eles tiveram é... início, meio e fim. Eu não vou muito na gramática, não, na ortografia, eu vou mais 
para o conteúdo em si, não pela grafia, pela gramática em s0. 
E. Eles chegam a reescrever o texto que você corrige? 
P1. Não. não. Eu sei que o certo é reescrever, tá. No telecurso nós usávamos essa técnica. Só que na 5ª não vira. 
Eles não gostam. “ De novo!” Eles não querem fazer, sabe! 
E. Eles não entendem que a reescrita é para melhorar o próprio texto? 
P1. Eles não. 
E. Quais os passos, por exemplo, para eles fazerem o texto. Primeiro você faz o quê? O dia em que você 
trabalha a produção de textos, quais os passos que você segue? 
P1. Normalmente nós voamos em seqüência; tem um texto no livro, eles fazem o estudo do vocabulário, a 
interpretação, a interpretação, então mediante esse assunto do texto. 
E. O tema já vem do texto? 
P1. Já vem do próprio texto. Então eles vão contar vamos supor, o menino contou uma história, ali, eles vão 
contar sua própria história, sua própria aventura de acordo mais ou menos do assunto, eles vão fazer a deles. 
Então a gente trabalha normalmente em seqüência, ta 
E. Você já colocou sobre sua dificuldade na formação inicial, você pá contou que precisaria mudar.E sobre a 
formação continuada? 
P1. Também. Muita coisa precisa ser mudada. 
E. O quê, por exemplo? 
P1. Por exemplo, esse curso que nós vamos lá. Eles jogam pra nós coisas que... nós vamos lá sem saber e 
saímos de lá sem saber. Porque nós montamos aula, nós montamos alguma coisa. Ninguém dá modelinho 
nenhum pra nós. 
E. Mas, você queria esse modelinho? 
P1. É claro que eu queria. Pra mim, através daquele modelo eu criar um outro. Você entendeu? Mas não chegar 
lá. “E aí? Como é que fica? Como é que vai?”  Todo mundo sai  do curso reclamando.  Não sou só eu!  Então eu 
achei que  o problema fosse comigo. Eu achei. Conversando com várias pessoas, é ... todo mundo sai 
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reclamando da mesma coisa. Nós precisaríamos de idéias. O que é que temos aqui, apenas um livro didático. 
Não temos mais nada Shizuko! 
E. E os paradidáticos? Parece que há uma biblioteca tão boa, aí! 
P1. Não! O que temos aí são livros de contos, histórias infanto-juvenis, mas não temos muita coisa, não. Não 
temos! E, o que aprendemos na Faculdade não deu muita experiência. Então precisaríamos, principalmente, 
desse pessoal que fazem esses cursos dar idéias pra gente chegar lá, montar uma aula. Por exemplo, como dar 
aula no colegial.Como daria tal assunto. Pô, através daquele assunto não preciso dar igual. Vou criar um outro 
mais ou menos parecido, modificando alguma coisa que eu achei... entendeu?  Precisamos disso, de idéias! 
E. Mas vocês não discutem nesses encontros ou nessas capacitações a prática? 
P1. Bastante, aquela..., principalmente aquela, aquele finalzinho lá que nós temos que fazer, a avaliação, a gente 
coloca no final. Só que fica por isso mesmo. 
E. E a parte teórica, chegam  a discutir, a estudar, nessas capacitações? 
P1. Alguma coisa. Então, sempre o problema é aquele, calhamaço de coisa pra você ler. Você sai de lá “zoró”. 
Fica oito horas lá, sentada e não se aproveita muita coisa não! 
E. Não tem aplicabilidade, você diz? É isso? 
P1. Não. Aquele monte de coisa, não tem não! 
E. A capacitação que você faz, não tem aplicabilidade, na sala de aula para você? 
P1. Na sala de aula não 
E. Não estaria desencadeando alguma mudança na sua prática ou... 
P1. Poucas mudanças, poucas mudanças, eu acho. 
E. Em que sentido? Você poderia estar explicando isso melhor? O que estaria mudando na sua prática, quando 
você faz uma capacitação? 
P1. Não. É o que falei. Todos nós precisamos de um modelo, ter a noção de um modelo, de alguma coisa, como 
é feito. É a mesma coisa se eu te falar pra fazer um bolo, como não é feito. Você pega a receita e for fazer 
sozinha, você não vai conseguir fazer, mas a partir do momento que viu a primeira vez a pessoa fazer, você não 
só vai conseguir como  você vai até melhorar, você vai, entendeu? Incrementar, vai acrescentar. É a mesma 
coisa que eu falo desses cursos. Então o que nós estamos precisando é disso! Eu sinto, na minha opinião. 
E. Na formação inicial, aquela graduação que você fez, que você disse que precisaria mudar. O que acha que 
poderia estar mudando, acrescentando? Na formação inicial, hoje, que você tem toda essa prática? 
P1. Eu acho que o que eu aprendi na graduação, seria mais para um curso de pós graduação, pro mestrado, 
entendeu?. Nós temos que aprender a prática do dia-a-dia. Como vai fazer pra dar aula, o que você tem que dar, 
como é montado um plano, como tem que ser, que é que você tem que fazer, ce tem que saber essas coisas 
básicas eu acho. O cara sai de lá, sai totalmente despreparado, ele não sabe. 
E. Você não teria que ter a formação do conteúdo da sua disciplina? 
P1. Também, mas não só do conteúdo da minha disciplina, eu acho que teria que ter, gradativamente. 
E. Na verdade, o que você está colocando é que a teoria você  teve, na sua disciplina. 
P1. Sim! 
E.  Então, o que faltou ? 
P1. Não, mas a teoria que tive, no geral ainda foi pouco, eu achei, foi pouco em relação ao que existe, 
principalmente em nossa área, né, Shizuko. Você sabe disso. Eu tenho coisas que eu nunca vi, muita coisa que 
eu não aprendi, nem na Faculdade e nem nesses cursos de capacitações, então muita coisa que aprendi fora, foi 
nesses cursos pra concurso de professor. Significante, essas coisas, nunca aprendi na Faculdade. 
E. Lingüística, né. Você não teve essa matéria? 
P1. Não, tive. Mas não aprendi um monte de coisa. Nossa! Totalmente assim, eu acho que é jogado na    
Faculdade, cá entre nós, é jogado. Um monte de coisas que eu não aprendi, fui aprender nesses cursos. 
E. Não? Mas hoje a gente sabe que temos lacunas na nossa formação. Você não acha que com a formação 
continuada vou procurar a minha formação sanar essa lacuna que eu tenho? Daria para sanar? 
P1. Daria se eu tivesse dinheiro, né. 
E. Pra poder fazer o quê? 
P1. Para fazer um curso, uma pós, um mestrado. Sei lá, de repente me dá mais base, né. Mas por enquanto não 
posso. Enquanto minha filha estiver estudando. Não tenho dinheiro pra pagar. 
E. As condições... 
P1. Aliás, isso, pó-graduação, quem tinha que dar pra nós é o Estado, né, cá entre nós. Só abriu aquela bolsa pra 
fazer Pedagogia. 
E. Não, para o mestrado, a bolsa... 
P1. Só pros efetivos. Então, nós precisaríamos estar fazendo, né.  Nós temos muito a desejar... 
E. Então, qual o seu parecer, as capacitações que você freqüentou até hoje, você falou que não foi mais 
convocada porque você dava aulas de Inglês. Nem nos cursos de Inglês, então, as capacitações que você tem 
feito interferem na sua prática pedagógica? 
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P1. Sim, algumas coisas sim, claro, êpa! Inglês eu aprendi muito. Nossa! Moisés foi fantástico, deu muita dica, 
a gente preparava a aula juntos, aí todo mundo fazia comentários. É isso que a gente precisa nos cursos. 
E. Já estamos falando de outras capacitações, na área de Inglês. Então na área de Inglês, os cursos que você fez, 
modificou sua prática? 
P1. Modificou bastante, me deu mais ... lógico, me deu mais visão, mais exemplos, né. 
E. Então, você acredita que os cursos que existem dependem da maneira como eles direcionam, aí você acredita 
que muda a prática do professor? 
P1. Muda, muda, entendeu? Não adianta chegar, Shizuko, não adianta chegar, me dar um monte de papel que eu 
levo pra casa eu leio. Daqui duas horas, você pergunta o que você leu, ah! Eu não sei! Você entendeu?  Não é a 
mesma coisa. A mesma coisa eu falo pros meus alunos. Também não é. Não adianta você chegar e dar o texto 
pra eles lerem e fazer igual, os alunos falam, aí pra mim, que os professores de Inglês chegam e jogam o texto e 
manda pegar o dicionário e traduzir. Não! Eu, primeiro eu passo o texto na lousa e depois eu leio, mesmo no 
meu inglês meio ruim, mas  eu leio pra eles, depois eu falo pra eles “ vãos fazer um esquema do texto. Primeiro 
você vai pegar todas as palavras que são cognata, semelhantes ao português, depois nós vamos fazer o” 
sckeme”do texto com as palavras que você já.não são cognatas, mas aquelas que você já conhece, você vai 
fazer. Só vai procurar no dicionário aquelas palavrinhas que você não conhece mesmo. Já consegui traduzir, aí 
com classe um texto inteiro sem precisar pegar o dicionário. Aí todo mundo falou: “ nossa professora, mas a 
senhora ensina melhor, a senhora faz a gente entender as coisas”. “ A professora chega aqui e fala pra gente se 
virar, a gente não sabe.”  Porque mesmo você pegando o dicionário tem palavrinha, tem frases que você tem 
que inverter, você tem que mudar,você tem que dar se ela está no futuro, se ela está no passado, então eles não 
sabem, então não é só chegar e jogar, você entendeu? Chegar,abrir,        fazer, então vamos fazer isso, porque 
isso dá pra fazer assim. Então a gente tem que fazer , direcionar. Se não souber direcionar o aluno não 
aprende,assim como nós, também não aprendemos. Essa é a minha opinião, entendeu? Então eu acho que a 
gente tem essa dificuldade. Sabe onde eu aprendi a fazer o “ sckeme” de um texto? Nos cursos que eu fiz na 
vida aí...Porque nunca vi isso na Faculdade. Aliás nem conhecia essas palavras. Aprendi nos últimos concursos, 
aprendi. 
E. Vamos falar um pouquinho da profissão.Você, como você vê a profissão de professor hoje? Pontos positivos, 
negativos ou mais positivos ou mais negativos? 
P1. Mais positivos, eu acho. No início tinha muitos pontos negativos, eu acho que hoje eu sinto, modéstia à 
parte, eu cresci muito, do que eu era antes, eu acho, eu amadureci, eu aprendi mais, consigo lidar com 
determinadas situações, os alunos também já me aprenderam a conhecer, sabe que eu sou severa em 
determinadas horas, em determinadas horas dou mais liberdade para conversar, pra agir. Então eu acho que com 
o tempo os alunos foram me conhecendo e assim começamos a trabalhar melhor. Eu acho que melhorou 
bastante. 
E. Você ainda tem desejos de mudanças na sua prática, ou você já mudou bastante... 
P1. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Não vejo a hora de pagar uma pós, um mestrado, estudar, tenho vontade de 
fazer Direito, tenho vontade sabe, tenho vontade de estudar, morro de vontade de voltar a estudar, 
infelizmente...a situação financeira, né 
E. Quais os motivos que a levaram a optar pela profissão? Você optou ou foi escolhida? 
P1. Não, optei mesmo, porque gosto, gosto, aliás, quando eu estudava eu era melhor aluna de Português da 
minha sala, só tirava l0, 9. Eu me lembro uma vez Raquel, a mulher..., a Raquel Biondi, ela questionou porque 
eu tirei l0 e a  filha dela tirou 7. Ela era a professora de Educação Física, minha. Falei: “porque sou mais 
inteligente que ela”. Ela quase me bateu! Ela queria me expulsar da quadra! Foi aquele “forféu”! Que eu era mal 
educada, não sei o quê. Aí o Sanvito era o Diretor, me chamou “ por que você falou isso/” “Uai!, ela me 
questionou porque a filha dela tirou 7 e eu tirei 10.  Fale, porque eu era mais inteligente que a filha dela. “ Eu 
fiz mal?” Ela me perguntou assim, eu respondi. Mas, fui grossa com ela. Se eu tirei mais é porque fui mais 
inteligente que ela na prova. Ela quis morrer, mas não era, era porque eu era boa em Português. 
E. Você ouviu sempre falar que hoje tem que se formar o profissional crítico, reflexivo e autônomo. Você acha 
que é possível, dentro de sua prática conseguir ser o profissional crítico, autônomo e reflexivo? 
P1.  Eu, pra mim sim, mas conheço um monte de gente que não. 
E. E, o que você acha que necessitaria para poder chegar num patamar de um profissional crítico, reflexivo, 
autônomo. Pela prática que você tem hoje, o que você  acha que precisaria?  
P1. Acho que não preciso reciclar mais, preciso de muita coisa ainda. Aliás, na minha opinião...acho que muita 
gente vai tá lá. A gente sempre, com novas mudanças, com o mundo que está aí, a gente precisa sempre. 
E. Hoje, você se sente um profissional crítico reflexivo e autônomo? 
P1. Autônomo em que sentido ? 
E. Você na sua sala e aula, autônomo no sentido de ter autonomia, eu vou decidir isso porque eu acho que está 
certo, você tem argumento para... 
P1. Sim, sou, nunca ninguém nunca interferiu no meu trabalho, sempre aquilo que faço eu ainda comento, eu 
mostro, eu faço alguns trabalhos que tem dado certo. 
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E. Autonomia no sentido, assim,... você ter algum problema e procurar uma solução... 
P1. Eu busco a solução, claro....... 
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ENTREVISTA COM P2 
 
 
E. Inicialmente a sua formação; onde você se formou, que faculdade você fez? 
P2. Pereira...não é federal. 
E. Particular? 
P2. É, particular. 
E. Quando você se formou, faz tempo? 
P2. Não sei bem, mas quer ver?  Faz mais ou menos 10 anos, eu tenho que ver... 
Vai fazer 20 anos que dou aula já. 
E. Você fez Letras lá e Pedagogia também? 
P2. Não, Pedagogia eu fiz aqui. 
E. Em Mirandópolis?  Faz 20 anos que você é professora? 
P2. É, vai fazer no ano que vem. 
E. Você deu aula em quais séries? 
P2. De 5ª ao 1º colegial em todas já. 
E. Em qual  série você tem de mais tempo? 
P2. Mais tempo? No fundamental. 
E. Em quais séries que você gosta de lecionar? 
P2. 6ª que eu gosto e 7ª. 
E. 5ª você não gosta? 
P2. Não que eu não gosto. Eu gosto mais de 6ª e 7ª. Não gosto de 8ª e nem 1º colegial, eu não tenho paciência, 
são muito mal educados esses meninos de hoje em dia. 
E. De 5ª você não gosta, são muito crianças? 
P2. De 5ª série... são muito crianças, mas você dá uma bronquinha eles ficam quietos e o adolescente não fica 
quieto... Não agüento a irreverência deles. Têm alguns que eu me dou bem, mas tem classe que você pega... 
E. E nessa escola,há  quanto tempo você dá aula? 
P2. Eu dei aula de 5ª a 8ª no Hélio Faria, depois no Ebe Aurora ... 
E. Você começou no Hélio Faria? 
P2. É, aí fechou o Ebe Aurora e tive de vir para cá de todo jeito,quando foi?... Em l998, né? 
E. Aí você se efetivou aqui? 
P2. Não, eu fui para bem longe daqui, lembra? Prá Barrinha. 
E. Qual a diretoria de onde, vinculada em qual diretoria lá? 
P2. Ribeirão. 
E. Ribeirão Preto?  
P2. É. 
E. Você ficou muito tempo lá? 
P2. Uns 6 meses, aí vim para Valparaíso e a escola municipalizou, fui para outra escola em Valparaíso,  de lá 
vim pelo artigo 22 né... 
E. Aí você continuou aqui. 
P2. Sim. 
E. Depois você se removeu definitivamente para esta escola? 
P2. É, para esta escola. 
E. Sobre sua formação, quando você começou a sua carreira foi no Hélio Faria? Quais classes você pegou lá? 
P2. Não no Hélio Faria, foi aqui em Mirandópolis, na verdade eu fiz magistério e pré-escola em Guaraçaí. 
E. Você começou de 1ª a 4ª? 
P2. De 1ª a 4ª foi mais substituição, por pouco tempo, foi mais substituição em sítio, quando a Lígia me 
chamava eu ia, quando me chamavam eu ia, nem sempre compensava. 
E. - E os alunos... 
P2. Eu não gostava não. 
E. Quanto tempo você ficou de 1ª a 4ª, deu aula eventual... 
P2. Uns três anos. 
E. Numa classe sua? 
P2. Não, substituindo, eu comecei dar aula estava na faculdade ainda. 
E. Quando você começou a dar aula de 1ª a 4ª o que você achou mais difícil?  
P2. Era só substituição, então peguei a que me deixava, me chamavam eu ia. 
E. E os alunos? 
P2. Ah, não tinha paciência. 
E. Quando você começou no Hélio Faria foi na 5ª a 8ª? 
P2. De 5ª a 8ª, quando tinha 6 aulas. Comecei de 5ª a 8ª em Guaraçaí. 
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E. Quando você pegou aula de 5ª a 8ª você era formada? 
P2. Já, comecei a dar aula de 5ª a 8ª lá em Guaraçaí de manhã e à noite também. Depois vim para cá em 90, no 
Hélio Faria. 
E. Quando você pegou uma classe sua, qual foi a dificuldade que você encontrou? 
P2. Não agüentava conversa, a indisciplina, você não podia escolher, tinha que pegar o que aparecesse. Era essa 
a dificuldade, eu gostava das coisas muito certinhas. 
E. Com conteúdo você não teve problemas? 
P2. Não minha mãe dava aula de português, meu pai de francês, português e inglês. Então desde pequenininha 
eu tive contato com muitos livros. 
E. Então você não teve problema. 
P2. Não tive, qualquer coisa minha mãe me ajudava, tirava dúvida. 
E. Ah, sua mãe te ajudava. 
P2. É... tanto é que na faculdade eu passava direto, eu estudava pra caramba lá em casa. 
E. Até hoje você lê muito então? 
P2. Leio, mas hoje nem tanto, agora não tenho muito tempo. 
E. Qual tipo de livro que você gosta, romance... 
P2. Romance, qualquer tipo de livro, gosto de auto-estima... 
E. Hoje você tem alguma dificuldade para exercer a sua profissão na área de língua portuguesa ou você não tem 
dificuldade em relação ao conteúdo? 
P2. Não acho que não. 
E. Hoje você tem mais dificuldade em que? 
P2. Hoje já aprendi, mais velha, mais madura, já aprendi a lidar, melhorei bem. De 5 anos para cá pego melhor 
o jeito, agora tá calmo. 
E. No começo sua mãe te ajudava e depois quem te ajudava? 
P2. Sozinha, eu fiquei em Nova Independência na casa da minha avó e depois fui para uma pensão e na pensão 
me virava sozinha. Eu ficava o dia todo na escola, eu ficava estudando, lendo, vendo, preparando coisas... 
E. Na escola você sempre trocava idéias com colega? 
P2. Sim, sempre troco. 
E. Ainda hoje? 
P2. Ainda hoje. Quando faço curso, além do que você ouve, tem muita troca eu gosto das perguntas das pessoas. 
Eu gosto quando perguntam. 
E. Nesses cursos que você faz de capacitação o interessante seria não só o curso em si, mas o que te enriquece é 
essa troca de experiência? 
P2. Também, tanto é que quando elas querem vir para cá eu não gosto muito, a gente vindo para cá fica nesse 
mundinho nosso, indo para lá aprende novidades, vê um livro, vê o que eles estão lendo.  Aquele livro de pais,  
têm outros mais, comprei porque ninguém tem livro aqui e aí a gente troca figurinha. 
E. Então você comprou. E até hoje quando você tem dificuldade procura alguém?  
P2. Tem sempre que procurar. 
E. Nas HTPCs você tem essa capacitação,, tem horário para trocar idéias ou... 
P2. Aqui tem um horário que é todo mundo junto, de outros dias não encontram.  Tem vários horários. 4ª feira 
tem ensino médio em rede. 
E. Você tem uma capacitação, você não tem aula nesse dia. 
P2. Não, na HTPC não tem nada de proveitoso não. 
E. Agora você está com quais séries? 
P2. Eu estou com 5ª, 6ª e 7ª. 
E. Essa capacitação que você está falando, tem convocação ou você vai de livre e espontânea, vontade? 
P2. Convocação e quando eu gosto de ir. Tem esse negócio de letramento, na rede do saber, eu fui porque eu 
gosto. 
E. Você acha que essa capacitação está ajudando você na sua aula? 
P2. Eu acho que ajuda. 
E. O que eles estão dando, mais parte teórica ou da prática? 
P2.Teórica e prática, tem muita coisa que dá pra aproveitar, muita coisa. 
E. Nesses cursos eles dão instrumentos para você estar aplicando na aula e chega a discutir os problemas que 
você tem na sala de aula? 
P2. Uns dão alguns textos que dá para trabalhar na 8ª e no colegial, que dá para aproveitar, mas de  5ª[ a 8ª não 
dão material... 
E.Não dá a parte teórica?  
P2. Não só a própria idéia. 
E. E a parte de produção de textos, nestas capacitações é muito discutido ou ... 
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P2. É mais leitura mesmo. A produção de texto tem..., eu não sei muito. Foi na Ilha solteira que teve. É... foi só 
uma capacitação que teve com a Célia. 
E. Quantas capacitações você fez esse ano? 
P2. Neste ano fiz de Inglês, de letramento, de leitura. 
E. Teve SARESP? 
P2. O SARESP teve, mas eu não fui convocada, sabe por quê? Porque eu estava no colegial. A Célia chamou e 
deu uma apostila boa para o pessoal e nessa apostila tem bastante coisa. A semana que vem vou trabalhar só 
com redação na sala de aula. 
E. No SARESP todos serão avaliados? 
P2. Todos 
E. Não tiveram uma capacitação específica para produção de textos? 
P2. Não. 
E. Você foi convocada só para esse apoio em redação? 
P2. Foi mais técnica, acho que lá só a técnica, correção já fiz várias vezes, na capacitação uma corrige redação 
das outras, uma coisa assim... 
E. Quais os benefícios que você pode pontuar dizendo assim: nessa capacitação eu posso estar aplicando com 
meus alunos, dá para você pontuar o que você aprendeu lá? 
P2. É muito pouquinho... 
E. Nessas capacitações, vocês dão a retro-informação? 
P2. Tem, por exemplo, já teve tempo que aprendi lá e chegava com aquele pique e quando chegava na sala de 
aula esfriava, aí agora vou assim... 
E. Nas HTPCs a capacitação a teoria e a prática e discutida de maneira de fazer essa ponte, ou as vezes se volta 
só para a teoria e outras só para prática. Você disse que de vez em quando vocês só conversam e de vez em 
quando tem aqueles textos para vocês estudarem. 
P2. Tem, depende do assunto. Agora quando tem um assunto que dá para os dois, tem uma parte que a gente 
estuda, troca idéias e na outra a gente faz na prática. 
E. Então não tem assim um embasamento teórico para vocês entenderem o que é letramento? 
P2. De vez em quando eles passam, não é sempre. Teve muito na Ilha a parte teórica e prática. 
E. O que você acha que é mais importante para sua prática, essa leitura das apostilas discutindo concepções e 
conceitos ou a prática? 
P2. Eu acho que é a prática e algumas novidades que aparecem, mas quando fazemos capacitação nós 
enriquecemos mais elas... 
E. Elas tem a teoria e vocês a prática? 
P2. É a gente queria novidade na prática. 
E. Essa novidade é a maneira como você vai trabalhar? 
P2. É..., é bom a gente saber como aplicar a teoria. 
E. Faz vinte anos que você dá aula, o que você acha de sua profissão: tem pontos mais negativos e positivos ou 
você está satisfeita na sua profissão? 
P2. Eu só não estou satisfeita com o salário. 
E. Ah! O salário, mas você gosta de dar aulas? 
P2.  Gosto,  agora escolho a classe que eu quero. 
E. Então você escolhe? 
P2. É, escolho o que eu quero, já fui muito revoltada, já quis largar, “chutar o balde”, um tempo atrás, agora 
não, agora só não estou satisfeita com o salário. 
E. E a coordenação? Qual o papel da coordenação? Ela ajuda na parte pedagógica, nas dificuldades da sala de 
aula? 
P2. Aqui não. É muita parte técnica, é muita parte burocrática, a parte da coordenação, na prática nem pensar, a 
gente nem pede também. Você não tem tempo, mas ajuda quando precisa, na sala de aula não. 
E. Você ainda tem desejo de mudar alguma coisa? Já aconteceu de você mudar o seu modo de dar aula? 
P2. Já, mas às vezes não dá certo, não é recíproca. 
E. Você ainda tem desejos de mudar ou de mudar alguma coisa? 
P2. Ah! eu tenho vontade de mudar muita coisa no sistema, muita coisa que eu não concordo com esse sistema. 
E. Mas esse sistema que você está falando o que é? 
P2. Vou ser bem clara, eu não aceito que não tenha reprovação, não adianta falar que você reprova, não adianta 
enquanto não tiver reprovação os alunos não estudam. Podem falar, para reprovar precisa ter um tanto de faltas 
então só estuda mesmo aquele que quer continuar. Agora, com reprovação teria mais força de vontade para 
estudar.  
E. Você acha que aqui o que você faz dá para ter ou já existe aqui o trabalho coletivo? 
P2. Tem, isso a gente não pode negar, a gente trabalha eu o Dorival e a Cleide, nós três estamos sempre 
trocando idéias, um dá idéia para o outro. 
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E. Você três são efetivos? 
P2. Sim. 
E. Vocês fazem inclusive planejamento? 
P2. Faz, quanto a isso não tem problema. 
E. E tem um momento de avaliar esse planejamento? 
P2. No começo do ano a gente vê o que deu certo e o que não deu e a gente pega e muda. 
E. Eu vou fazer uma pergunta agora especificamente sobre produção de texto que é o meu interesse. Na sua 
escola existe uma valorização ou um tratamento diferenciado para a questão da escrita, do aluno saber escrever? 
Estou falando da produção de texto. Tem um tratamento diferenciado ou não? 
P2. Tem 
E. Como que é visto isto, o professor fala que o aluno não sabe escrever, tem alguma coisa específica? 
P2. Não, não tem um trabalho específico. 
E. Alguma preocupação? 
P2.  Preocupação tem, fala no recreio, nas HTPCs... 
E. Mas tem ajuda dos outros professores? 
P2. Não tem. Ontem na HTPC um professor disse: isto é o professor de português que tem de fazer. Ai nós já 
falamos que não é só assim, todo o professor tem que ajudar. 
E. Tem a preocupação, mas na verdade, na ação as pessoas ainda pensam que é só o professor de português. O 
que você acha da utilização do livro didático? Você usa o livro didático? Como você usa o livro didático? 
P2. Para texto, interpretação na parte da gramática.Era isso que eu ia falar. Na parte da gramática, me sinto meio 
perdida, no problema de gramática porque tem coisa que dá para você trabalhar, tirar da gramática, mas tem 
algumas situações que eu ainda não consigo tirar da gramática, tá entendendo, porque é difícil você tirar alguns. 
Então dá muito trabalho elaborar uma prova de gramática de um texto, o que é possível eu faço, o que não é eu 
faço pergunta, agora, na parte de gramática eu costumo falar. No adjetivo eu não pergunto o que é adjetivo, eu 
não digo o que é pronome, eu explico quem eles entendem depois eu passo exercícios na lousa depois o que é o 
conceito. 
E. E a parte de texto como é trabalhada? 
P2. A parte de texto é o texto da sala e eu tenho  muito texto que eu tirei xérox e trabalho  com texto separado, 
as suas dificuldades. 
E. Quais as dificuldades mais comuns na parte de produção de  texto escritos?  
P2. Ortografia, eu estou trabalhando muito começo meio e fim e conflito que eles querem muito, isso eu 
trabalho demais. Tem que pôr na cabeça deles que tem que ter um conflito para chamar a atenção do leitor, e 
muito erro ortográfico. Numa classe eu consigo que eles façam direito esse conflito, já. Muita dificuldade que 
tem é que repete palavras. 
E. Você recebeu alunos de várias escolas, você recebeu muitos alunos que não sabem ler e escrever? 
P2. Todos do Hélio Farias tem muita dificuldade de ler; ler, não conseguem ler direito e a letra é uma letra 
ilegível. 
E. Eles são encaminhados para aquele projeto de recuperação? Eles estão freqüentando? 
P2. Alguns freqüentam, outros não. 
E. Então não tem melhora? Você não vê melhora desses alunos? 
P2. Dos que não vêm, não, eles não estão vindo nem na aula, mas do que estão freqüentando tem melhora, você 
percebe. 
E. Quando você encontra esse tipo de aluno, tem algum trabalho diversificado? O que você faz com esse aluno? 
P2. O único trabalho diversificado é dar mais atenção no caso. 
E. Individual? 
P2. Sim, individual. 
E. Você entra em contato com a professora do projeto, tem um horário para vocês conversarem? 
P2. Eu sempre converso, agora mesmo eu pedi ajuda para ela, que vai ter prova e para trabalhar muito texto e 
produção de texto e mais produção de texto e gramática, ela está  trabalhando. 
E. E você percebe que os alunos gostam de escrever, de produção de texto? 
P2. Gostam, depende do tema dado. 
E. Quais os temas que eles têm mais interesse? 
P2. Era isso que eu ia falar, eu passei um tema de herói, sai redações ótimas. Eles viram na televisão e jornal, 
cada um tem esse tipo de herói, então depende do tema. Eles não gostam de poesia. 
E. Então são temas que eles vivenciam que interessa? 
P2. É, aí eles escrevem mais. Escrevem mais e escrevem melhor. Teve umas redações excelentes na sexta-feira. 
E. E quanto a correção desses textos, como funciona? 
P2. Como é que eu faço? 
E. É. 
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P2. A correção eu faço assim: corrijo individual, chamo um por um para mostrar os erros. Depois quando eu 
vejo que de repente numa redação todo mundo escreve errado, eu marco o que mais erram e coloco na lousa e 
explico. 
E. Você pede para  reescrever esse texto? 
P2. Não faço mais nada. Só mostro lá e faço observações, eu falo um por um o que esta acontecendo, se você 
não pegar a redação e mostra pra eles, tem uns que pegam e já guardam e nem vêem. 
E. Eles não passam a limpo depois? 
P2. Não, não passam. 
E. Você acha que o professor tem um papel importante na produção de texto do aluno, que ele pode estar 
ajudando? 
P2. Eu acho que tem. Antes da redação uma boa conversa para chegar lá. 
E. Uma boa conversa é o que? Você  explora o tema? 
P2. O tema, assunto que eles vivenciam mais. Se você chegar e jogar um tema eles têm dificuldade de escrever. 
Acho que não é da vivencia deles, não sei. Tem sempre que bater na mesma tecla, explicar. 
E. Você quer falar mais alguma coisa sobre produção de texto? 
P2. Na semana que vem agora se der, eu vou pegar transparências e ver se consigo, tem que passar na 
transparência né, quero passar algumas redações... 
E. Você pode xerocar... 
P2. É? Aa própria redação você pode xerocar? Eu não sabia não. O que eles passam no curso, algumas técnicas 
de redação, e assim evitar de errar a redação, a produção de texto. Eu queria fazer na transparência uma de cada 
item, eu quero fazer a semana que vem, outra coisa, mostrar junto com uma redação de um aluno para eles 
enxergarem onde está o erro. 
E. Escreva com uma caneta... Dá para fazer o xerox do texto do aluno. 
P2. Eu tava pensando em como fazer isso. 
E. Entre leitura e escrita...você acha que tem que desenvolver concomitantemente ou você acha que a leitura 
tem que estar excelente e na produção de texto estar mais ou menos? 
P2. Eu acho que um é resultado do outro, quem lê bem vai escrever bem e esse é o resultado que a gente vê. 
Você pode ver a redação de olho fechado, aquele que tirou nota boa é o que sempre você vê pegando um livro, 
uma coisa resulta da outra. 
E. Na sua formação inicial, na sua graduação, você teve especificamente uma disciplina que ensinasse a ensinar 
produzir texto. 
P2. Não, em Letras né? 
E. É 
P2. Não 
E. Você acha que tem falha? O que você vê nessa formação inicial, houve falha? Depois que você começou a 
praticar, você percebe que há falha e que poderia ter essa disciplina ou alguma disciplina que tratasse desse 
assunto? Como suprimir isso? 
P2. Se tivesse mesmo essa disciplina seria ótimo. 
E. Então na sua formação inicial, na produção de texto, você acha que teve essa falha porque não tinha uma 
disciplina, nada que tratasse disso? 
P2. Não, que eu me lembre não. 
E. E na formação continuada, essa capacitação que você faz, esses encontros nas HTPCs, (eu não estou me 
referindo só em Andradina), como está essa capacitação, você mesmo está procurando, faz pesquisa, está 
conversando com os colegas? 
P2. É, só eu, assim poucas procuram acho que não têm muito tempo. 
E. Você acha que essa formação continuada é importante? 
P2. Eu acho que é. 
E. E aí depende de quem mais, da sua vontade ou a coisa é imposta, o que você acha que está acontecendo hoje? 
P2. Hoje, por exemplo, pegar o coordenador: se não tivesse outras coisas, de tratar outros assuntos, deveria ter 
um horário de português, mas realmente fazer um trabalho com a gente... todos juntos mesmo, só área de 
português, sem isso acho que não dá. 
E – Mas o horário de HTPC deveria ser montado assim. 
P2. Sim tem. 
E. Mas vocês têm o horário coletivo. 
P2. Tem, mas aí tem todas ( disciplinas juntas). Seria bom se cada um tivesse o seu, mas seria complicado. 
E. Quando você começou a sua carreira aqui tinha tanta capacitação como hoje? 
P2. Bastante, tinha um monte de projeto Ipê, eu não perdi nenhum daquilo lá. 
E. Ah! Então foi por vontade própria que você foi. 
P2. Sim, eu não te falo que eu gosto. 
E. Gosta de participar. 
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P2. É, mas acho que agora tem mais. 
E. Você acha que está melhor do que antes? O que melhorou da capacitação que você fazia? 
P2. Eu acho que melhorou, acho que a turma é muito boa. A Célia é dinâmica, sempre trás novidades e o 
pessoal de português é muito unido, o pessoal que vai lá tem muita troca, eu acho que nesse ponto. Antigamente 
eu não me lembro se tinha muita coisa, eu não me lembro para falar. 
E. Você percebe que essas capacitações esse discurso diferente ajuda na sua carreira de certa maneira? 
P2. Ajuda. 
E. O que você acha, o que você percebe hoje, você tem mais autonomia na sua prática em relação a dez anos 
atrás? 
P2. Tem.  
E. O que você acha que deu essa autonomia? 
P2. A experiência, o tempo, o problema de capacitação também, mas eu acho principal de tudo que é a 
experiência, você vai mudando com o tempo, vai aprendendo a lidar com os alunos. 
E. Essa mudança não é só em relação ao relacionamento professor/aluno, mas outras coisas mudaram. O que 
você acha que mudou? 
P2. Eu adorei o curso de Pedagogia eu saía de lá com um monte de idéias na cabeça, quando estava em dúvida... 
Ajudou bastante. 
E. Isso em pedagogia, te ajudou na prática de português? 
P2. De português também 
E. Essa ajuda que você acha que aconteceu foi com seu pensamento, atitude... 
P2. Pensamento, o jeito de dar aula, troca com outras pessoas, isso de aluno abriu mais. É bom trocar com 
outras pessoas. Eu gosto muito disso. 
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ENTREVISTA COM P3 
 
 
E. Onde você se formou? 
P3. Na Rui Barbosa de Andradina 
E. Você só tem o curso de Letras ou tem alguma outra graduação? 
P3. Não, só Letras. 
E. Não tem Pedagogia? 
P3. Não tenho Pedagogia 
E. Há quanto tempo você leciona? 
P3. Eu comecei em 89 
E. Já como professora de português? 
P3. Não de 1ª a 4ª, eu tenho Magistério, então eu atuei até mais ou menos  94  no Estado, 

E. De 88 a 94? 
P3. É, direto;  e com a municipalização; como diminuíram as salas, assim que perdi aulas no Estado eu comecei 
na Escola Particular, concomitante com o Estado, trabalhei também na prefeitura, continuei com projeto de 
reforço junto com a escola particular, e só em 2000 que eu prestei o concurso e passei e comecei atuar de 5ª a 
8ª. 
E. Você ingressou nessa escola mesmo? 
P3. Não eu comecei numa escola perto de São Paulo, fiquei uns 2 meses lá e depois logo consegui a remoção 
pra cá. 

E. Nesta escola, você trabalha desde 2000, desde que conseguiu a remoção? 
P3. É, só que foi no mesmo ano mesmo de 2000. 
E. E você começou como PEB I, não? E, no início de sua carreira como PEB I você encontrou alguma 
dificuldade? Você pode falar um pouco dessa sua experiência? 
P3. Posso! Eu falo que foi assim o período mais gratificante da minha vida, porque eu estava naquela fase, eu 
estava apaixonada, então eu trabalhava com muito amor mesmo, eu trabalhava também com pequenos era o 
meu perfil, então eu comecei a trabalhar em Fazendas, então era aquela coisa gostosa, o aluno estava bem 
pertinho da gente, então eu me identificava. 
E. Eram classes pequenas? 
P3.  Eram 
E. Eram classes mistas, então? Não sei como chamavam isto..... 
P3. Era classinha, era da 1ª a 4 ª série numa sala só, então você tinha que se desdobrar. 
E. Você tinha algum apoio de algum órgão técnico, nessa escola, de diretor, Supervisor? 
P3. Sim o Coordenador da escola estava sempre falando com a gente 
E. Então quando você encontrava alguma dificuldade, você recorria ao coordenador da escola. 
P3. Sim, eu sempre fui um pouco louca, procurei fazer cursos e mais cursos, então eu estava sempre buscando. 
E. Mas não por convocação, você mesma é que procurava esses cursos? 
P3. Tudo por convocação, sempre  que eu tinha oportunidade  eu fazia, eu.... 
E. Esses Cursos ajudaram muito  você? 
P3. Sim, porque na sala de aula você  fica no seu mundinho  ali e  acaba perdendo o que está acontecendo, as 
novidades  que vem por ai, foi muito importante mesmo porque condições mesmo de você bancar um curso que 
não seja oferecido. 
E. Esses cursos ajudaram muito você? 
P3. Sim, porque na sala de aula você fica no seu mundinho e acaba perdendo o que está  acontecendo, as 
novidades que vem por aí, então foi muito importante mesmo, porque condições mesmo de você bancar um 
curso que não seja oferecido é muito difícil hoje, mas também eu investia muito. Quando eu comecei, que não 
tinha uma família para sustentar, eu investia muito na minha profissão, eu comprava muito livro, eu comprava 
muito material didático, eu não tinha problema em gastar comigo, principalmente dar aula na fazenda você tinha 
que levar material também bem rico porque classe era com várias turmas. Na minha classe você tinha que ter 
aquele jogo de cintura, então eu investia mesmo, eu gastava muito.  

E. Então nessa época na parte de material você tinha que elaborar e levar ou você tinha outras dificuldades além 
dessas aí, isso não era nem obstáculo? 
P3. Não, não era, quando eu trabalhava na fazenda, o maior obstáculo mesmo era chegar na fazenda, porque 
nessa época eu não tinha carro, então eu fiz  mil e uma loucura .Até chegar na fazenda de caminhão de leite eu 
fui, até chegar de bicicleta na escola eu fui, então a minha dificuldade maior era essa. 
E. E na parte de sua prática como professora, você tinha alguma dificuldade de trabalhar com vários alunos de 
séries diferentes, porque era uma classe só né? Como é que você trabalhava isso? 
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P3. Na época eu sentia muita dificuldade na parte de alfabetização, porque quando eu fiz o magistério, eu 
conheci o método tradicional e quando eu entre na rede, começou aquela mudança com o construtivismo, então, 
eu não tinha ainda dominado o tradicional e veio o contrutivismo e eu fiquei um pouco perdida. Eu não sabia 
ainda como que eu ia alfabetizar, então eu procurava todos os meios, pois eu não conhecia bem, nem um e nem 
outro, nessa parte aí eu fiquei com dificuldade. 
E. E não tinha ninguém para te ajudar? 
P3. Tinha, tinha a vice- diretora que era muito aberta com a gente. Ela falava assim: o melhor método é aquele 
com que você consegue alfabetizar o que você vê que está dando resultado. 
E. Essa escola era vinculada a qual escola? 
P3. Ebe Aurora, era a Marli que estava na época. 
E. Você teve apoio da direção, então? 
P3.  Sim, tive muito apoio então eu aprendi isso tinha aquele programa do aluno que estava na 2ª série, era o 
CB, (é o que nós temos hoje com o problema do aluno que chega na 5ª série, não sabe), então você ficava 
perdida porque ele, na verdade, estava buscando, mas naquela época o aluno o aluno que não sabia ler e 
escrever,  você segurava na 2ª série então era difícil na cabeça dele estar indo bem, acompanhando e não 
terminava a série, mas na realidade ele estava acompanhando a 1ª série. 
E. Nessa classe com um docente  e colocava todos os alunos numa classe só de vários alunos, não era você que 
dava aula? 
P3. Não para ele não, sempre foi assim, jogo aberto, olha, você está na 2ª série, mas você está fazendo um 
acompanhamento como se fosse na 1ª e dentro da classe eu trabalhava de forma diferente com ele. Ele 
começava a 1ª série com uma turma e percebia que o que eu trabalhava com ele parecia ser a mesma coisa, mas 
eu trabalhava diferenciado com ele e já fazendo um trabalho diferenciado, só que aí o que acontecia: os outros 
iam para a 3ª série e chegava no final do ano ele continuava na2ª. 
E. Mas para o próprio aluno da classe, acho que ele percebia, não é? 
P3. Sim, porque eles mesmos se dividem, “aqui nós estamos na 3ª, nós somos da 4ª”, eles apontavam para o 
professor. Tanto é que a gente separa a lousa, se para tudo, é tudo separado. Agora esse aluno que fez a 2ª, que 
estava na 2ª, que estava trabalhando como se fosse na 1ª, na cabeça dele ele sabia que estava na 2ª, só que ele 
sabia que estava trabalhando diferenciado. 

E. Quando você passou para a 5ª série do ensino fundamental, da 5ª à 8ª, você sentiu muita diferença, em 
relação aos alunos na sua prática na sala de aula?  
P3. Não, não senti, porque quando eu comecei de 5ª à 8ª , eu trabalhei de 5ª e 6ª e não tinha assim muita 
diferença, eu senti muita dificuldade em trabalhar com adolescente  porque eu carrego esse perfil de professora 
primária. 
E. O professor que já tem prática na 1ª à 4ª  quando você vai dar aula, mesmo de 5ª à 8ª, tem que ter uma 
Didática diferente, é importante. 
P3. A linguagem  é diferente.  
E. Para o professor, também a maneira de expor é diferente, o tratamento com o aluno é diferente. 
P3. Eu começo a Ter contato na  7ª e na 8ª , só que eu estou aprendendo, porque antes eu ficava com a 5ª e 6ª, 
então eu estou avançando devagar porque eu também não quero criar um choque para mim também. 
E. E você, de 5ª à 8ª, agora como professora de português, como especialista você tem alguma dificuldade na 
sala de aula? Quais as suas dificuldades? 
P3. Olha, é o que eu digo para você, eu tenho uma concepção  de aprendizagem que tem aquele seu 
conhecimento, que você julga que é o certo, que é correto e você acredita, só que com a evolução, o tempo das 
pesquisas, o próprio mercado de trabalho, o que acontece, ele vai exigindo de você uma nova postura e é difícil 
você largar aquela sua postura que    deu certo e procurar uma outra, é difícil, eu tenho dificuldade é aí. 
E. Mas com quem você conversa, troca idéias a  respeito das suas dificuldades na  escola, com seus colegas, 
com o coordenador, com o diretor, com quem você tem orientação? 
P3. Com o conjunto principalmente nas HTPC, a gente tira essa angustia com o coordenador com o diretor, eles 
procuram ajudar de toda as formas, com os professores da área  mesmo. 
E. Vocês trocam idéias. Você vê pontos positivos e negativos em sua profissão? O que pega mais, o positivo ou 
o negativo na sua profissão? 
P3. Olha, eu acho assim, o professor tem de amar o que ele faz, ele tem que amar, tem que gostar. Só que aí o 
que acontece, não sei se é a experiência de vida, a carga horária que agente tem... 
E. E a carga horária como é que está este ano, você está com escola estadual  mais a particular? 
P3. Só que sempre na particular eu tenho duas salas. 
P. E agora na estadual, aqui você tem quantas sala? 
P3. Aqui eu tenho poucas salas, eu tenho só sete, no ano passado eu tinha mais, eu tinha mais as aulas de inglês. 
P. Você trabalha de manhã.... 
P3. E à tarde. Só que é assim... então eu diminui lá, por causa disso, porque eu estava trabalhando muito, eu 
tinha pouco tempo para me preparar,  preparar as aulas e eu ficava frustrada  porque não conseguia desenvolver 
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um trabalho como eu gosto, então eu diminui um pouco, só que eu não posso diminuir tudo, largar tudo porque 
financeiramente não dá, mas se desse eu não pensava duas vezes, eu ia me dedicar a uma coisa só , mas isso não 
é possível.   
E. Você ainda tem desejos de mudanças ou você já mudou muita coisa, você ainda tem expectativa na prática, 
na sua profissão? 
P3. Muito, eu tenho vontade de mudar tudo. 
E. Mudar em que, na sua maneira de dar aula? 
P3. Na maneira de dar aula, o meu pensamento, mudar tudo. O meu marido diz que eu sou um pouco louca 
porque eu entro em todos os cursos que são oferecidos de capacitação eu entro em todos porque tem a 
convocação que eu sou obrigada a participar, mas eu entro em todos que vem. Eu não sei de ninguém  assim, se 
dá para eu ir eu vou eu entro em todos, porque eu acho assim, com essa mudança muito rápida aí, a gente tem 
que estar acompanhando essas mudanças. 
E. Então você procura, né? 
P3. Procuro sim. 
E. Qual a última capacitação? 
P3. Teia do Saber e Letra e Vida. 
E. Fale um pouquinho sobre os cursos, tem dois agora? 
P3. É tem os dois, eu faço os dois e também um   particular de inglês que eu faço. 
E. A Teia do Saber é aqui que você faz? 
P3. É em Andradina. 
E. Quantas vezes? 
P3. Aos sábados o dia todo. Eu fiz o ano passado já e nesse ano de novo e o ano que vem continua também. 
E. Ah é! É o mesmo tema, o mesmo assunto desde o ano passado ou este ano é outro? 
P3. É outro assunto. 
E. E sobre o que? 
P3. É sobre a leitura, agora esse de Guaraçaí é de alfabetização. 
E. Letra e Vida, e quem está promovendo? 
P3. A Secretaria mesmo. 
E. A Secretaria está oferecendo vários cursos? 
P3. Vários cursos, a gente fica cansada porque você não quer perder nenhum e acaba sobrecarregando. 
E. Letra e Vida vai tratar do que? Alfabetização, produção de texto etc...? 
P3. Alfabetização, produção de texto, um novo enfoque para alfabetização. 
E. Qual o novo enfoque? 
P3. De você não estar só aprendendo a decodificar as palavras e sim criar um sentido, trabalhar em cima de um 
sentido, que tenha sentido para a criança, e o de Andradina, a Teia do Saber é o mesmo sentido. É o enfoque de 
leitura que a antes a gente pensava que se o aluno decodificava as palavras ele já sabia ler e hoje a concepção é 
completamente diferente, ele tem que ler nas linhas e entrelinhas. 
E. Vocês têm que desenvolver essas habilidades nos alunos, por isso é que vocês estão tendo essa capacitação 
primeiro é o professor que tem que ter essa habilidade. 
P3. Tem, mas a gente está percebendo no curso é que às vezes o problema não está no aluno, está no professor, 
infelizmente é isso. 
P. Essa é conclusão que você chega ou você não está convencida ainda de que é o professor? 
P3.  Olha, é difícil para um professor aceitar isso. 
E. Mas esse problema que está com o professor também tem uma origem, ele está sofrendo isso hoje, porque ele 
também dependeu de uma formação. Você acha que a formação inicial não deu conta de estar formando esse 
profissional como devia? 
P3. É relativo, porque na formação, a faculdade quando você faz, ela não vai deixar você pronta mesmo, e você 
que tem que buscar, você é que tem que ver o que falta. 
E. Então a formação inicial que você teve foi adequada? 
P3. Não, teve falha sim. 
E. Essa formação continuada necessária para o aluno de hoje, o professor buscando esse seu aperfeiçoamento, 
essa formação continuada você acha que vem mudar... 
P3. Bem devagar, ela está tentando, é difícil não sei ainda não tenho uma resposta definida. 
E. Como você sente que está mudando essa prática, como você foi sentindo essa mudança? 
P3. No começo a gente começa com aquele medo, porque é difícil você se desligar do antigo estar tentando 
buscar o novo e como você começa devagar e ai tem alguma coisa apesar de que você foi lá no curso, viu que 
não é bem por ai que você está fazendo, mais na sala de aula você acaba fazendo do mesmo jeito. 
E. Apesar da prática? 
P3. Na prática isso já está arraigada em você, está cristalizada ali. 
E. Mas você reflete sobre isso? 
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P3. Reflito. 
E. E essa reflexão que acontece, que você faz está baseada em que? Só na sua prática ou você tem a sua prática 
e vai pensando, será que aquilo que eu fiz será que estava certo, tem embasamento para isso? 
P3. Tem. 
E. Essa embasamento você busca onde?  Na capacitação? 
P3. É, na capacitação. 
E. Nos cursos, nas coisas que você lê, você lê e você reflete? 
P3. Na questão de leitura, é o que eu falo, a carga horária do professor é um obstáculo, o financeiro também é 
um obstáculo forte. Na parte de leitura por mais que a gente fala o meu aluno precisa ler, a gente fala que 
depende de esforço, eu falo comigo. 
E. Está certo, mais não é isso no dia-a-dia e isso que você está falando é falta de dinheiro? 
P3. Eu estou falando por mim, sim, estar investindo, hoje o salário do professor não permite investir, fazer 
extravagância, aí entra a questão, a Diretoria de Ensino fornece mais fica difícil para a gente. 
E. É muito longe, não é? 
P3. É tem os arquivos da biblioteca a gente pega assim quando chega, mas... 
E. Você sente que mudou a sua prática no decorrer do tempo, quanto tempo faz que você leciona? 
P3. Desde 89. 
E. Então você tem bastante prática. 
P3. Tenho. 
E. A sua escola, essa escola prioriza dentro da prática do docente a produção de texto em si ou aquela coisa, que 
os professores falam: “o aluno não sabe escrever o aluno não sabe ler”, porque tem esse problema, toda escola 
hoje tem problema sobre isso, essa escola tem alguma coisa voltada para isso, essa preocupação e alguma ação 
voltada para a melhoria da escrita? 
P3. Tem, pelo que eu percebo todos estão bem compromissados nessa parte da escrita e da leitura. 
E. Em todas as  disciplinas você acha que cobram isso do aluno? 
P3 - Cobra, Cobra. 
E. Mas não tem um momento em que vocês discutem, por exemplo, o SARESP agora vai ter só produção de 
texto né? 
P3. Só português, as dissertativas eu estou preocupada. 
E. E os outros professores, como eles estão ajudando? 
P3. Na quarta-feira eles estão fazendo um curso do ensino médio também. 
E. Ah!  Ensino Médio, o que é? 
P3. É como trabalhar com o adolescente, nós estamos discutindo a respeito disso, da leitura, da escrita e, 
conversando com os professores eu percebi que todos estão preocupados com isso e eu estava comentando com 
eles que a gente não pode estar vendo só a questão da leitura nas linhas, tem que estar imprimindo, não sei, vou 
falando, mas isso a gente já sabe a gente está preocupada com isso também, foi esse discurso que eu ouvi aqui 
dos professores, eles não estão naquela leitura só tradicional, eles estão comentando isso, que também estão 
preocupados. 
E. Porque isso está na proposta pedagógica. 
P3. Está. 
E. Que estratégia você usa para ensinar seus alunos redigirem mais e melhor, por exemplo? 
P3. Eles tem tido muita leitura desde o começo do ano porque a biblioteca da nossa escola é ótima. 
E. Eles lêem bastante? 
P3. Se lê, eu não sei porque todos lêem, eu procuro incentivar a todos. Eu sei que ali na sala, principalmente ali 
tem alunos que lêem muito, você percebe que a visão é outra, então eu incentivo a leitura, bastante leitura desde 
o começo do ano. A cada bimestre a gente desenvolve um projeto de leitura, e sempre a produção de texto, ela 
tem a preparação antes. 
E. Vamos falar dessa preparação antes. 
P3. A preparação depende do que você está estudando naquele momento, o assunto, o tipo de texto que você 
está estudando, então tudo é selecionado, por exemplo, para trabalhar poesia o meu foco é diferente de um texto 
narrativo, então a gente tem todo aquele trabalho. 
E. Quando você quer produzir um texto diverso é diferente, mas você seleciona quando o aluno vai escrever é 
isso? 
P3. Não é o tipo de texto, só que o que ele vai escrever também tem que estar em cima de um tema, não é 
jogado ali para ele, é treinado, e em cima daquele tema, é uma proposta. 
E. E esse tema, essa proposta é discutida antes de ele começar a escrever? 
P3. Se for uma atividade que eu quero que ele leia a proposta, se ele entende, a proposta não é discutida. 
E. Então você dá o enunciado? 
P3. Eu dou o enunciado, agora se é uma atividade que a gente está trabalhando, que tem continuidade então eu 
dou aquele preparo antes. 
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E. Você dá muitos textos espontâneos, não é assim... 
P3. Tema livre? 
E. Você dá um modelinho de uma narração e ele vai construir em cima daquela  narração e ele mesmo inventa o 
texto. 
P3. Faço, geralmente eu faço uma retomada da estrutura de um texto narrativo, trabalhei ontem um texto 
narrativo com eles, eles estão prontinhos para a produção. 
E. E eles gostam de escrever? 
P3. Por incrível que pareça gostam, você percebeu o Alexandre, aquele menino sempre quieto, é engraçado, no 
começo a gente pedia para ele escrever ele não conseguia escrever nada, agora ele para produção de texto, vai 
para o fundo da sala, ele abaixa a cabeça e começa a escrever, e escreve uma folha frente e verso com um pouco 
de erro sofrível, não consegue colocar parágrafo, tem uma estrutura bem frágil, mas eu percebo que com todos 
os erros e com todas as deficiências que ele escreve, ele um dia desses numa produção de texto levantou a mão 
e disse: professora eu já terminei. Ai, uma menina virou e disse para mim toda preocupada: professora ele 
escreve mesmo? Falei, escrever ele escreve, escreve com muita palavrinha errada, mas ele escreve, só que é 
difícil de você entender o que ele escreve. 
E. Ele tem deficiências? 
P3. Tem.  
E. Você vê pelo conteúdo que ele escreve, pelo jeito de entender... 
P3. Mas ele consegue sempre, você percebe que ele conseguiu passar uma mensagem. 
E. Qual a estratégia melhor para fazer com  o pessoal que não gosta de escrever? Qual será a estratégia que você 
acha que funciona melhor? 
P3.  A primeira coisa que você tem que fazer é despertar o que ele gosta. 
E. Como despertar? 
P3. É não tolher na hora em que ele está escrevendo com os erros de português, os erros de ortografia, 
parágrafo, então deixar bem claro para ele que no primeiro momento, o importante é a criação, a história. 
E. Como é que você corrige os textos dos alunos? 
P3. No começo quando os alunos  estavam mais quietos, mais calminhos, eu corrigia a redação junto com eles. 
Eu sentava junto e conseguia mostrar os erros, o que eu fazia eu não estava conseguindo, não dava certo, eu não 
conseguia mais fazer e foi onde, através das capacitações, houve umas formas alternativas da gente fazer a 
correção, de corrigir uma redação com a classe, igual você propôs aquele dia, corrigir a redação coletiva e aí 
naquele dia, na minha aula eu procurei abordar tudo na correção, você percebeu que eu já fui corrigindo os erros 
de ortografia, de parágrafos, idéias. 
E. Quando eles elaboram a redação, você pede a re-laboração, você acha que eles na hora da re-laboração, têm a 
consciência da melhora que houve no texto deles. 
P3. Sim bastante, tem consciência. 
E. Como você percebe isso, na hora que eles fazem, eles demonstram de alguma maneira que melhorou? 
P3. Demonstra. 
E. Essa demonstração, eles fazem comentários entre eles? 
P3. É, eles falam. Voltando na parte da correção o ideal é você não tentar corrigir tudo de uma vez, você 
procurar assim: um passo de cada vez, um dia você vai corrigir que não tem o foco conflito. Você trabalha só o 
conflito, na outra redação você percebe que ele mudou o foco narrativo, trabalho o foco narrativo, depois o 
texto de ortografia, analisando a ortografia, trabalho a ortografia. 
E. Você vai por partes? 
P3. Então é um trabalho a longo prazo. 
E. Você que já foi PEB I e agora é PEB II, como PEB I você percebe, por exemplo, que o aluno chega na quarta 
série e gosta de escrever, faz o texto sem muitos traumas, composição a redação, e quando chega na 5ª série tem 
um bloqueio, você sente isso ou não? 
P3. Eu não sinto não, eu sinto bloqueio naquela criança que não sabe escrever, eu sinto assim. 
E. Por que aí ele chega na 5ª, 6ª e 7ª série será então que é porque o professor não trabalha o texto escrito e 
quando vai chegando na 8ª série, por exemplo, detesta fazer redação, não gosta de fazer redação ou você não 
sente isso? 
P3. Não, eu não sinto, não sinto isso sinceramente porque eu sinto assim: a dificuldade dele escrever é porque 
ele não domina o assunto, aí ele tem dificuldade, se ele dominar ele consegue sim. Você encaminha a situação 
ele consegue, agora o que eu percebo que aquele aluno que não consegue escrever mesmo, é aquele aluno com 
falha de alfabetização mesmo, igual esse aluno Alexandre, eu consegui despertar, se você pegar um texto dele.... 
E. Isso já é importante, não é? 
P3. É, é um avanço que ele já teve. Você pega um texto dele e fala: puxa um aluno de 5ª série escrevendo assim, 
você tem vontade de morrer, porque o que eu estou fazendo... 
E. Mas essa vontade, pelo menos já demonstra que ele está com vontade. 
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P3. Não que ele não esteja, ele está com dificuldade, muita. Agora eu tenho um caso de dois alunos que eles, 
nem essa dificuldade deles eles  sabem, é difícil para eles. 
E. Precisa de um projeto, não tem nenhum avanço que indique progresso? 
P3. Não teve, ainda está engatinhando, então é frustrante para a gente quando você vai pedir uma produção de 
texto para essa criança. 
E. O que indica, de que maneira as capacitações, esses cursos que você está fazendo, ou já fez ajudou 
especificamente na questão do ensino da produção de texto escrito. Teve alguma diferença para você? 
P3. Teve, você muda a sua visão. 
E. Mas você  fez alguma capacitação específica para produção de texto? 
P3.  Fiz, lá o Circuito Gestão na Ilha. 
E. Esse curso ajudou bastante? 
P3. Sim ajudou. 
P. Ajudou no que, na sua sala de aula? 
P3. Ah!, mudou a minha forma de pensar, trabalhar mudou tudo, porque antes a redação a gente achava que era 
só você jogar um tema e tudo bem, na verdade você vê que não é isso. 
E. E aí, o aluno percebe essa mudança? Você acha que há uma correspondência por parte do aluno 
principalmente na sua prática? 
P3. Sim e muito. 
E. Como é que você percebe no aluno a diferença? 
P3. Eu já não sinto assim uma certa resistência em escrever. Ele escreve mal na verdade, ele escreve muito mal 
todos os problemas possíveis mas, a resistência em escrever é ínfima. 
E. Mas os problemas que você diz é em relação, por exemplo, a parte técnica do texto? 
P3. Com idéias, com idéias também. 
E. Eles apresentam muitas dificuldades na hora das idéias, de produzir? 
P3. Muito pouco, a gente percebe que o aluno hoje não lê muito, então ele não está muito informado, apesar da 
gente ter essa idéia que computador, internet, televisão, mas a gente percebe que não é isso. 
E. Mas será que não é que ele não esteja informado, é problema de criatividade? 
P3.Também. 
E. Porque às vezes ele tem a informação mas não sabe como usar 
P3. Sabe o que falta? Ele dá a impressão assim: nós temos que despertar isso no aluno, quando ele vai fazer um 
texto, ele não vê a hora de se livrar do texto, então nós não conseguimos ainda colocar ou conscientizar o aluno 
que o primeiro texto que ele faz não está pronto e acabado, então isso é o que a gente está tentando agora, 
mudar essa visão do aluno. Fazer rascunho, é uma luta fazer com que o aluno faça o rascunho, ele não aceita, 
ele quer escrever direto. 
E. Então tudo isso que você está falando é o professor refletindo sobre a sua prática, como usar, como fazer para 
melhorar a produção do aluno, você tem essa reflexão, você está pensando numa saída, o que  leva a crer na 
reflexão, a procurar essa saída e os professores pensam: “eu vou fazer dessa maneira, se eu fizer assim eu vou 
mudar isso e vou mudar aquilo”, você conversa com os colegas a esse respeito? 
P3. Percebo sim, só que o que eu penso eu não falo, porque eu ando bem desmotivada, porque eu procuro estar 
sempre em constante mudança, só que eu não recebo muito retorno. 
E. Incentivo? 
P3. Incentivo, eu não recebo, sabe, na sala de aula está muito difícil para trabalhar, muito difícil, disciplina, a 
forma com que eles agem já não tem assim aquela aula produtiva, é uma aula movimentada que você tem que 
falar muito, ir para lá e para cá, é muito cansativo a sala de aula e o que acontece, a gente procura esses cursos, 
você vai fazer esses cursos em que horário? Horário em que você estaria com a sua família, num momento em 
que você poderia estar procurando ler, preparando as aulas.... 
E. É muito sacrifício. 
P3. É sacrificado e além daquele retorno que você recebe com o aluno, você não tem claro este retorno porque 
como eu disse, a gente está buscando ainda, não encontrou, nem sei se nós vamos encontrar, eu acredito que 
não, porque quando você encontra já perdeu outra coisa aqui, isso é a vida inteira né, mas você não tem aquele 
retorno que você quer. Por exemplo, nós percebemos na Teia do Saber, que no ano passado muitos professores 
se sacrificaram os sábados, ficaram o dia inteiro, eu soube, montando trabalho, projetos, só que ai o que 
aconteceu, ele não teve um retorno, um incentivo, uma mudança nos pontos, referência então fica difícil, é por 
isso que a maioria das vezes o professor não vai entrar.  
E. É está difícil assim. Aí o que você acha, o que você pensa da autonomia que você procura como professor, 
você acha que está madura para inovar a sua prática, direcionar a sua prática? 
P3. Não. 
P. Para a autonomia, o que você acha que falta? 
P3. Falta embasamento teórico, falta bastante. 
E. Falta  de segurança? 
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P3. Acredito que sim, falta essa parte, parte teórica mesmo. 
E. Mas você acha que as capacitações não poderiam estar suprindo? 
P3. Está suprindo sim, mas não estão sendo suficientes. 
E. Vai sendo devagar? 
P3. Vai sendo devagar. 
E. Embasamento teórico, então você acha importante? 
P3. É importante. 
E. Que mais, porque a prática você já tem, você não acha importante a prática que você tem? 
P3. É importante, mas como eu disse, dá a impressão que a gente poderia fazer mais e não consegue, com isso, 
aí eu fico frustrada, puxa vida trabalhei o ano inteiro com o meu aluno, falei tanto sobre isso e ainda continua 
com os problemas, é frustrante. 
E. Isso é frustrante porque você pensa sobre isso, você está procurando uma saída. 
P3. Uma resposta. 
E. Mas nem sempre a resposta vem pronta. 
P3. É você tem que buscar mesmo. 
E. O que você acha ainda, em relação à produção de texto na sua prática atual, e o que você busca hoje, em 
relação à produção de texto, você acha que na 5ª série, o que você gostaria de estar mudando o que você acha 
que falta? 
P3. Tudo o que eu tenho aprendido, tenho visto, eu estou tentando aplicar a gente está aplicando, o que eu estou 
vendo agora, eu estou aplicando. 
E. Você encontra muita dificuldade ainda de aplicar isso que aprendeu? 
P3. Não, eu não tenho dificuldade em aplicar não. 
E. Se você encontra dificuldade, você mesma está suprindo, nessa classe vai dar certo assim... 
P3. Isso você consegue às vezes, na hora, mesmo aquilo que você programou, direcionou para um lado e você 
olha e vê que está trabalhando e não deu certo, você já no mesmo momento vai para outro caminho. 
E. Isso já é uma autonomia. 
P3. É 
E. O que te levou a ter essa autonomia foi prática em si, ou você tem essa autonomia porque estudou bastante 
para isso? 
P3. As duas. 
E. Você acha que andam juntas a prática e a teoria? 
P3. Porque as vezes a teoria é uma coisa e na prática é outra, só que se você também não tiver a teoria, também 
você não consegue mudar a sua prática, então têm que caminhar juntas. 
E. Você está procurando essa autonomia por si só, por exemplo, eles te convocam, mas você também procura? 
P3. Eu também procuro. 
E. O que é mais importante para você, mudar a sua prática através da convocação ou tem que procurar? 
P3. Tem que procurar, procurar mais do que a própria política educacional deles te convocar. Tem que procurar, 
mas eu acho também que deveria ser obrigado. 
E. Mesmo que ele não procura? 
P3.  Deveria ser obrigado mesmo que ele não procura. 
E. Você percebe alguma diferença nas capacitações que você vai, aquele professor, aquele colega que está indo 
porque ele quer e aquele que está sendo convocado, você percebe diferença? 
P3. Não, nessa turma que eu estou trabalhando, eles estão comprometidos. Entre eles teve voluntário mas, acho 
que teve um pessoal que já era efetivo queria a remoção, ia contar para remoção e eles estão procurando por 
isso. 
E. Conta ponto? 
P3.  Sim, mas o perfil da turma é que estão bem comprometidos. 
E. Quem faz? 
P3. São diretores de escola e coordenadores. 
E. São bem comprometidos? 
P3. São bem comprometidos, eles não entram assim porque estão fora da sala de aula, os diretores né? A gente 
percebe assim: eles entram porque, por causa da remoção vai contar ponto. 
E. Isso que você está falando esse diretor e esses coordenadores estão lá.... 
P3. Só diretores, coordenadores não. 
E. Eles estão lá porque querem um certificado para contar para remoção... 
P3. E eles foram bem claros, esse é um grupo. 
E. E esse outro grupo que está lá como o seu caso, tem interesse em melhorar a prática, por isso tem interesse 
no curso, como é o perfil, eles estão lá porque querem aprender? 
P3. Porque querem mudar. 
E. É o pessoal que discute mais? 
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P3. Mas é o que eu disse para você, mesmo esse pessoal que a gente percebe que entrou por causa dos pontos da 
remoção, participam muito bem, são muito participativos. É um grupo muito bom esse da Teia do Saber.  
E. E esse grupo do letramento? 
P3. Também, nós começamos com um grupo muito grande e vai terminar com o mínimo, ficou mesmo o que 
realmente... 
E. Em quantos vocês começaram? 
P3. Não me lembro não, mas acho que uns 17 ou mais. 
E. E hoje vocês estão em quantos? 
P3. Hoje nós estamos em sete. ou nove. 
E. Por que desistiram? 
P3. Quem desistiu foi porque, uma turma, a escola que eles trabalhavam municipalizou, então eles tiveram que 
ir para escola muito longe e não dava para continuar. A maioria, acho que foi por isso, e nós não recebíamos 
ajuda de custo também e como eu disse, a parte financeira hoje está pegando muito. 
E. Onde se faz o letramento? 
P3. Em Guaraçai, era Pólo, ia  professor de Lavínia, Mirandópolis... 
E. Pereira? 
P3. Não, Pereira é para Andradina, é mais assim, Lavínia, Mirandópolis e Guaraçaí. 
E. Se você quiser declarar alguma coisa mais que você queira falar esteja à vontade, que a minha intenção era 
para falar na sua formação.  
P3. Espero que eu tenha contribuído. 
E. Demais. 
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