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Resumo 

       A presente monografia tem como objetivo propor uma discussão acerca 

das práticas pedagógicas pelos professores e, como as mesmas estão sendo 

utilizada em sala de aula com intuito de motivação de discentes e docentes da 

Escola Estadual Antonio Ferreira Guedes, considerando o desempenho das 

suas atividades no exercício da docência. Procura se enfocar a prática dos 

docentes da referida escola, em especial a educação das séries iniciais do 

Ensino Fundamental, considerando também a importância dos mesmos a fim 

de se construir um professor experiente e eficiente. Com base nesse 

pensamento surgem algumas indagações relacionadas: à maneira como os 

professores lidam com as dificuldades surgidas nas mudanças das práticas 

pedagógicas surgidas atualmente, com vistas a gerir a classe de maneira 

satisfatória; às dificuldades encontradas para adquirir e reelaborar estes 

saberes no exercício da docência e ao domínio do conhecimento do conteúdo 

pedagógico, capaz de conferir eficiência aos professores para atender à 

diversidade de alunos que têm adentrado na escola nos últimos anos, assim 

como a participação das famílias no fazer educação. Em decorrência dessa 

abordagem pode-se considerar a necessidade de oferecer uma formação mais 

consistente aos professores com o objetivo de dar - lhes condições de 

refletirem sobre a prática e se apropriarem dos saberes necessários à 

docência, que não se restringem ao ato de ensinar conteúdos, mas também de 

acolher, em sala de aula, a atual diversidade de alunos presentes na escola, 

promovendo um ambiente de respeito mútuo, tolerância e aceitação às 

peculiaridades e diferenças dos outros.   

 

 

 

 



Metodologia 

 Os dados aqui relatados foram obtidos através da observação na sala de 

aula e das atividades relacionadas com a prática escolar cotidiana. Essas 

informações foram completadas com os resultados das entrevistas realizadas 

com os professores e gestor, bem como dos questionários aplicados aos 

alunos. Vale ressaltar neste trabalho o porquê do enfoque no cotidiano escolar. 

Para Marly André em seu artigo “a pesquisa no cotidiano escolar”, 1988: 

 

“O estudo do cotidiano escolar esse coloca como 

fundamental para se compreender como a escola 

desempenha o seu papel socializador, seja na 

transmissão de conteúdos acadêmicos, seja na 

vinculação das crenças e valores aparecem nas 

ações, interações, nas rotinas e nas relações 

sociais que caracterizam o cotidiano da experiência 

escolar”. (Marly André 1988: p. 17) 

 

Portanto, o cotidiano de cada escola se manifesta através das relações 

de diferentes ordens entre os diversos elementos que os constituem. Este 

cotidiano, em que as condições da escola e do ensino, o ambiente escolar, os 

alunos, os professores, os técnicos e o dirigente numa interação entre si e com 

as demais condições estruturais e contextuais do sistema da escolar e da 

sociedade determinam o tipo de educação da população, pode ser bastante 

distinto daquele apresentado pela retórica dos que administram e decidem as 

questões educacionais. 

Foram observadas cinco turmas, assim como também foram 

entrevistados cinco professores das turmas que foram observadas, ou seja, 

professores do 1º ao 5º ano, do ensino fundamental, citados aqui como 



professor (A), (B), (C), (D) e (E). O diretor da instituição de ensino 

também foi entrevistado, com objetivo de saber com o gestor via a 

prática pedagógica dos professores nessa modalidade de ensino e o que 

o mesmo poderia contribuir para a melhoria do ensino em sua escola. 

Das observações realizadas na escola em estudo sobre a prática 

pedagógica do professor nos iniciais (1º ao 5º ano) contatou-se uma forte 

tendência na linha da escola tradicional, na sala de aula a relação 

professor/aluno era impessoal e, na maioria das vezes autoritária, onde o 

professor se preocupava bastante em cobrar do aluno uma postura de 

obediência e de submissão, o docente determinava que o aluno devesse fazer 

e este simplesmente executava. 

 

“O professor deve seguir uma proposta dialética em 

que o conhecimento é concebido mais em termos 

de um processo de questionamentos, de reflexão 

crítica, de construção social articulada e dialética 

do conjunto de informações historicamente 

acumuladas”. (Giroux. 1983, pág. 17) 

 

Nesse sentido a realidade não consegue ser explicada em função de 

uma abordagem fragmentada e isolada do mundo. Outro ponto que se destaca 

nesse enfoque é a afirmação em que à realidade é entendida como um todo 

articulado e o conhecimento é um produto pronto, nos dias atuais, não dá mais 

para deter o saber dos alunos e sim incintá-los a buscar ainda mais os saberes 

científicos e reais. 

 Observando a turma do 5º ano e a prática do professor C, constatou-se 

mais uma vez que os conteúdos eram retirados do livro didático, a 



apresentação desse conteúdo se dava de maneira abstrata e sem levar em 

conta as experiências dos alunos assim como sua realidade social. Vale 

ressaltar que nossos pressupostos teóricos consideram a importância de que 

os conteúdos programáticos devem ser trabalhados a partir da experiência 

concreta do aluno e do professor, afim de que possa dar uma nova direção a 

prática pedagógica. 

 A metodologia se resume na exposição verbal do conteúdo, partindo de 

conceitos e de regras, deixando de se utilizar das situações problematizadoras, 

que leva o aluno ao aprendizado de forma mais completa, visto que, é a través 

das situações do cotidiano que podemos assimilar melhor os conteúdos.  Os 

exercícios de memorização mecânica possivelmente levam o aluno a receber 

passivamente assumindo o papel de submissão.  

Uma outra preocupação observada nos professores o de centralizar o 

ensino nas notas. Estas eram vistas como garantia de que o aluno realmente 

aprendeu os conteúdos passados pelo docente. A prática exercida pelos 

professores mostra fortes traços de uma escola na linha tradicional em que a 

verificação do rendimento escolar se realiza através de provas e trabalhos 

escritos, envolvendo os discentes sob vigilância e disciplina. 

E sabe-se que a dialética se faz na troca de saberes entre professores e 

alunos, o conhecimento é concebido nos processos de questionamentos de 

reflexão criticas e de construção social que não é isolada. GIROUX, afirma que: 

 

“A passividade é negada em função de uma 

dinâmica que envolve tanto o professor quanto o 

aluno, é uma relação de troca. O conhecimento não 

é um produto pronto e acabado. A realidade é 

entendida como um todo articulado e é proposta 

uma crítica de reflexão e de questionamento do 

conhecimento”. (GIROUX, 1991: p. 31).  



Continuando a discussão, o mencionado autor ressalta que ensinar é a 

atividade por excelência da escola, requerendo apara isso a competência 

intelectual e técnica do professor para ensinar bem. Isso remete a importância 

que a escola tem como transmissora do acesso ao saber, ao debate... 

Entretanto o esse acesso não se dá espontaneamente.  

Entre os alunos e o mundo assim como suas necessidades e o saber 

historicamente construído está o professor, figura mediadora que deve 

provocar o conforto, a crítica entre ambos, buscando a criação de um novo 

saber, de uma nova interpretação de mundo. A sala de aula se constitui de 

transmissão /assimilação do conhecimento, a prática do professor é primordial 

e requer o domínio dos conteúdos que ensina e das formas de ensinar aos 

diferentes alunos. É o que afirma Gury (1982): 

 

“O saber fazer, isso é, o domínio competente das 

formas de ensiná-lo, é sua ferramenta por 

excelência”. (Gury, 1982: p. 23). 

 

Na discussão da prática docente, Mello (1983) caracteriza a 

competência profissional do professor em função: do domínio adequado do 

saber escoar a ser transmitido juntamente com a habilidade de organizar e 

transmitir esse saber de modo a garantir que ele seja efetivamente apropriado 

pelo aluno; de uma visão relativamente integrada e articulada dos aspectos 

relevantes mais imediatos de sua própria prática, ou seja, um entendimento 

das múltiplas relações entre os vários aspectos da escola. 

Portanto, o educador não é somente aquele que apenas transmite um 

tipo de saber para seus alunos. Papel do educador vai mais além, 

ultrapassando até mesmo a simples transmissão de conhecimento, o educador 



deve estar preparado para incorporar no processo educativo a experiência de 

vida e conhecimento que qualquer aluno leva para escola. É necessária que os 

educadores saibam identificar essa experiência de vida, a capacidade que os 

alunos têm em relatar suas vivências e incorporar a realidade vivida no ensino-

aprendizagem.  

Na sala de aula, a relação aluno/professor encerra um conjunto de 

elementos que vão do preparo do professor, do plano do programa, ao 

comportamento do docente, à sua postura enquanto pessoa, ao seu 

compromisso político, ao material didático ás relações que ocorrem na sala de 

aula, aos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos (FUSSARI, 1984).  

Um ponto que deve ser reforçado no trabalho docente deve ser 

recuperado e reforçado e reforçado no trabalho docente é o planejamento de 

aula. O preparo da aula comprometido com a efetiva aprendizagem do aluno 

envolve uma gama de procedimentos ligados diretamente à competência 

técnica e ao compromisso do professor. Esse procedimento, portanto estão 

relacionados ao saber do professor, ao saber fazer e sua atitude frente ao 

trabalho como educador. Segundo FUSSARI (1984) alguns pontos podem ser 

considerados básicos para o preparo de uma boa aula: 

 

“a) conhecimento do aluno concreto; b) 

conhecimento do conteúdo; c) conhecimentos 

básicos e coerentes com a natureza dos 

conteúdos; d) conhecimentos dos procedimentos 

de avaliação que avaliem os objetivos; e) 

conhecimento do valor da interação aluno/professor 

com o elemento facilitador da aprendizagem; f) 

conhecimento da dimensão social do trabalho do 

professor na sala de aula”. (FUSSARI, 1984: p. 42). 



   Discutindo ainda a questão dos conteúdos e dos métodos de ensino, 

vale destacar a importância de trabalhar os conteúdos didáticos, a partir da 

experiência concreta dos alunos e dos professores, no sentido de assegurar 

uma nova dimensão a prática pedagógica. O professor se recusa ao exercício 

do pensamento quando julga que sua única tarefa é transmitir um programa 

preparado de fora ou pela editora que veicula o livro didático. 

 No que diz respeito ao relacionamento professor/aluno mais uma vez 

percebe-se a marca do tradicionalismo, visto que, há uma relação voltada para 

as formas de controle e de poder verificados na sala de aula, com o repasse 

das disciplinas e aplicação de exercícios de memorização. Vejamos que o 

tradicionalismo manifesta-se de várias maneiras. 

 A relação professor/aluno é fundamental, no processo ensino-

aprendizagem, a mesma acontece, intrinsecamente com o conteúdo de ensino 

e a metodologia utilizada, daí a importância do papel do professor no ensino-

aprendizagem e a vinculação intima com a organização do trabalho 

pedagógico, o docente deve trabalhar em parceria com os alunos na intenção 

de deixá-los a vontade, ser amigo dos mesmos, e desenvolver as atividades de 

forma prazerosa, para que não haja constrangimentos de ambas as partes. 

 Dentro de sala de aula notou-se que em varias ocasiões que a disciplina 

era mantida a custo de médias específicas ou de ameaças, como pode ser 

observada sala em que o professor B no exercício do manejo de classe, 

apresentava uma liderança forte, algumas vezes autoritária, como aconteceu 

em uma de suas aulas quando transmitir o conteúdo, porem não conseguia 

faze-lo em face ao barulho provocado pela turma, o que levou o citado 

professor a se pronunciar em voz alta, com a intenção de conseguir continuar 

ministrando sua aula. 

 Nota-se que no cotidiano da sala de aula, a sensibilidade do referido 

professor ao perceber a situação da classe não era muito constante, pois em 

determinadas ocasiões demonstrava atenção, cordialidade, paciência. Mas em 



outras ocasiões, porém, parecia totalmente indiferente as condições de ânimo 

e de interesse da turma para com o processo ensino-aprendizagem. Seu 

manejo de classe era fraco, na maior parte do tempo deixava a classe entregue 

a si mesmo, distraindo-se com outros afazeres ou simplesmente saindo de 

sala. 

 Por outro lado, já em outra turma com o professor A, apresentava uma 

postura severa, numa postura de ordem mediante o domínio do conteúdo e 

atitudes firmes e coerentes, equilibrando seriedade e paciência no trato com os 

alunos, sem nunca altera a voz. De modo geral procurava atender os alunos 

interessados em aprender, atentos a explicação e as tarefas em sala de aula. 

Para isso desenvolvia um sistema de atendimento individual e de 

acompanhamento estreitos das atividades de ensino. A dinâmica empreendida 

pelo professor as suas aulas , era manifestada muito mais pelo comportamento 

do que por sua fala, que era mínima. 

 Continuando o processo de observação o professor E, parecia utilizar a 

sua posição hierárquica para gerenciar a autoritariamente o cotidiano de sala 

de aula, nesse sentido, a relação aluno-professor é aquela que o professor 

deve “mandar” e o aluno “obedecer”. Assim sendo, por ocasião as suas 

avaliações, o professor ao examinar uma prova que havia sido entregue, 

perguntou: 

“De que é essa prova? Leve-a e passe a limpo, já 

falei que não sou lixeira”.  

 

 Durante a realização da prova o professor procura manter disciplina, 

ameaçando “tomar a prova” dos alunos que tentassem colar. Em conseqüência 

desse comportamento do professor, que se evidencia autoritário, observou-se 

que os alunos se intimidavam e raramente se dirigiam ao professor, no sentido 

de perguntar e tiras dúvidas.  



 As observações mostram que o relacionamento entre professor e aluno 

se apresenta bastante diversificado. A relação era frequentemente fria e 

distante, os diálogos eram breves. Havia uma preocupação acentuada com a 

ordem e a disciplina. Esta, em sala de aula, girava em torno do professor, que 

definia as regras e era o responsável pelo seu controle. Quanto as 

manifestações afetivas, raras vezes presenciou-se diálogos de cordialidade 

entre o professor e aluno, em geral o tratamento se dava em torno do 

institucional. 

 

            INTRODUÇÃO 

A presente monografia procura analisar a prática dos professores nas 

salas de aulas assim como propor uma discussão acerca da 

aquisição/construção dos saberes profissionais pelos professores da escola 

Estadual Antonio Ferreira Guedes, visto que, ao tomar posse na referida 

escola, observou-se algumas questões muito preocupantes, porém a que mais 

chama atenção é a falta de motivação por parte de docentes e discentes no 

desenvolver das práticas pedagógicas. Despertando o interesse em 

desenvolver uma pesquisa intencionando criar mecanismos para melhoria no 

desempenho das suas atividades no exercício da docência.  

Entendendo-se que o professor tem um contato diário com os saberes 

curriculares e disciplinares faz com que os mesmos possam ter um 

conhecimento mais aprofundado dos assuntos e não se prenderem aos livros 

didáticos. Enfim construir novos métodos ou adaptar novas formas de trabalho 

pedagógico, a fim de possibilitar um processo de ensino e aprendizagem mais 

eficaz.   

No decorrer de sua função, o professor se encontra com diversos fatores 

que desestimulam a sua práxis. Ao fazer uma profunda reflexão a cerca dos 

trabalhos pedagógicos, verifica-se uma decorrente prática ainda presos a livros 



didáticos cujos conteúdos não condizem com nossa realidade local, assim 

como também buscar refletir sobre o papel da comunidade nas ações 

escolares.  

Partindo dessa situação, faz-se necessário repensar sobre essas ações 

que fazem os profissionais de educação como meros repetidores de conteúdos 

que tanto incomoda o educando. Nesse sentido, torna-se importante que o 

educador tenha uma nova postura crítica ao exercer sua função, as questões a 

cima levantadas contribuem para a justificação do desenvolvimento trabalho 

monográfico ora apresentado, assim como outras questões levantadas ao 

longo do presente trabalho. 

Entende-se que o professor precisa ter conhecimento sólido do que 

pretende ensinar e, não somente saber como leciona. É necessária também 

uma valorização da formação profissional para que o educador mostre a 

dimensão de um ensino crítico e analítico para os educandos. Nesse sentido, é 

preciso melhorar, despertar a capacidade de reflexão e análises das práticas 

que são utilizadas por muitos professores, entenderem o motivo pelo quais os 

professores se sentem desmotivados, com intenção de levá-los a assumir sua 

função com responsabilidade e compromisso.  

A presente monografia objetiva verificar a práxis do professor no 

processo de ensino aprendizagem dos educandos mostrando os fatores que 

dificultam a forma de assimilação, participação e relacionamento aluno 

professor e comunidade assim como analisar o papel do professor na 

sociedade. Pretende-se, nesse sentido, enfocar a questão dos saberes 

profissionais dos professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, 

considerando a importância de tais saberes na construção de um professor 

experiente e eficiente.  

Cabe então, indagar como se dá a aquisição/construção desses saberes 

durante o exercício da docência. Esse questionamento se impõe pelo fato de 

existir certo consenso entre docentes e alunos, quanto a ser considerado 



eficiente aquele profissional que possui um bom domínio dos saberem 

disciplinares e curriculares, demonstrando capacidade de reelaborá - los 

conforme sua realidade escolar (dando origem aos saberes experiências), de 

acordo com a classificação de Tardif (1991) e Gauthier (1998) ou, no dizer de 

Shulman (1987), conhecimento dos conteúdos pedagógicos.   

Neste contexto, serão levantadas questões para uma reflexão sobre: (1) 

se falta de motivação dos professores tem haver com desvalorização dos 

mesmos (2) as dificuldades encontradas para adquirir e reelaborar os saberes 

no exercício da docência e por fim, (3) o domínio do conhecimento do conteúdo 

pedagógico, capaz de conferir eficiência aos professores para atender à 

diversidade de alunos que têm adentrado na escola nos últimos anos.   

Para tanto, o trabalho se propôs a fazer uma análise da prática 

pedagógica no cotidiano dos anos iniciais da escola em questão, mais 

especificamente o trabalho se concentrou no processo de transmissão de 

conhecimento na sala de aula, na forma de atuação do professor, assim como 

a participação da comunidade nas ações escolares. 

O referido trabalho se caracteriza como uma pesquisa estenográfica. 

Trata-se de um estudo descritivo em que foram utilizados dados 

predominantemente qualitativos, tendo sido empregados diferentes 

instrumentos, tais como: roteiro para os registros das observações, roteiros das 

entrevistas realizadas com o professor e questionários aplicados aos alunos.  

Visando ampliar as informações coletadas através observações do 

cotidiano escolar, procurou-se trabalhar as representações de diferentes 

sujeitos, no sentido de permitir maior entendimento deste cotidiano para 

possíveis transformações da prática pedagógica, portanto, além das 

observações dentro e fora da sala de aula, foram feitas entrevistas semi-

estruturadas com os professores e gestor da escola, também foram aplicados 

questionários (80) para os alunos da escola observada. A variação de 



situações trabalhadas possibilitou a obtenção de um quadro bastante rico de 

informação o que se propôs estudar. 

O presente trabalho esta desenvolvido em três capítulos, verificando 

desde a contextualização escolar, assim como a sua história e evolução e 

formação do ambiente escolar, partindo para uma abordagem sobre os saberes 

docentes, procurando fazer uma análise sobre a formação dos profissionais, 

assim como os mesmos dominam o próprio exercício disciplinar, o capitulo três 

faz referencia a relação professor/aluno no processo ensino aprendizagem, 

além da importância da comunidade nas ações escolares, entendendo que a 

família é grande auxiliadora no fazer educacional, portanto deve ser envolvida 

nas ações escolares.   

 

 Conteúdo didático 

 Embora os professores tenham afirmado em suas entrevistas, que o 

conteúdo didático trabalhado era resultante de seus planos de curso, montados 

na proposta curricular oficial, as observações indicam, em sua grande maioria, 

que o livro didático era o elemento norteador de onde inclusive extraiam os 

conteúdos ensinados, nos quais frequentemente eram trabalhados de forma 

abstrata e sem estabelecer a relação concreta com a experiência do aluno, 

portanto, sem maior significado para o processo ensino-aprendizagem. 

 Acrescenta-se, por outro lado, que a organização dos conteúdos se 

apresentava era desenvolvida de maneira contínua, porem sem integração 

horizontal entre as unidades didáticas do plano de curso, uma vez que cada 

unidade dialética trabalhada de maneira estanque sem a disposição encadeada 

dos conteúdos. 

 Nessa parte do trabalho, buscou-se analisar a prática escolar em face 

das determinações da prática social mais ampla, através das pressões e das 



forças advindas da política educacional vigente, das diretrizes do ensino vindas 

de cima para baixo, que interferem na dinâmica escolar e se confrontam com 

todo movimento social da escola. 

 A escola apresenta alguns problemas que se considera relevante para 

estar se desenvolvendo uma boa prática escolar, o primeiro deles estaria na 

estrutura da administração pública de caráter burocrático e centralizador que o 

diretor detivesse o poder absoluto no interior da escola. a participação coletiva 

era quase nula no processo de tomada de decisão.  

Observou-se ainda que o diretor se apresenta preso a função 

administrativa, valorizando-a em demasia, sem perceberem a importância da 

função didático-pedagógica, dentro da escola, o que certamente corria o risco 

do descaso em relação ao fator básico da instituição escolar: o ensino. 

Ocorrendo assim a distância entre o pessoal docente e a direção, dificultando 

dessa forma a concretização dos objetivos maiores da escola. Valériem 1993, 

diz que:  

 

“o diretor é cada vez mais obrigado a levar em 

consideração a evolução da idéia de democracia, 

que conduz o conjunto de professores, e mesmo os 

agentes locais, à maior implicação nas tomadas de 

decisão”. (VALERIEM, 1993, p. 15). 

 

A direção e coordenação correspondem a tarefas agrupadas sob o 

termo gestão, a gestão refere-se a todas as atividades de acompanhamento do 

trabalho dos docentes, envolvendo o cumprimento das atribuições de cada 

membro da equipe, a realização do trabalho em equipe, a manutenção do clima 

de trabalho, a avaliação e o desempenho. Essa definição aplica-se aos 



dirigentes escolares, mas é igualmente aplicável aos professores, em sala de 

aula ou quando investidos de responsabilidade na organização escolar. 

 Novamente voltando as observações na escola pesquisada, aos 

professores, estes, na condição de simples transmissores do saber, carentes 

de maior preparo técnico e de competência política se encontravam no embate 

entre as precárias condições que a escola lhe proporcionava para a realização 

de sua prática e a necessidade um saber fazer competente, partindo da 

situação concreta do aluno na sua prática social. 

 Enquanto os alunos, caracterizados como “produto” do nível de baixa 

renda de seus pais e fortemente marcados como pelo fracasso escolar 

explicitados nas altas taxas de evasão e de insucesso, que se verificavam no 

5º ano do ensino fundamental ainda não atingiram o grau de organização que 

pudessem questionar o conteúdo ideológico da escola. 

 Percebemos na estrutura da escola uma hierarquia totalmente 

autoritária, com professores detendo o poder sobre os alunos, em contrapartida 

a direção da escola mantendo uma autoridade sobre os professores, casa um 

cm suas obrigações em nome da educação, no entanto com maneiras 

contraditórias de desenvolver o fazer educativo, pois o envolvimento de todos 

no processo educativo se faz necessário para que possamos obter melhores 

resultados. 

 Vale ressaltar que na realização da pesquisa de campo, houve várias 

situações em que a escola teve que alterar seu curso em decorrência de 

licenças médicas de professores, entre outros, portanto, os resultados das 

observações aqui analisados, mostram a necessidade de uma maior 

preocupação, por parte dos agentes da educação com a qualidade do ensino 

que vem sendo oferecido e consequentemente com a reformulação de uma 

prática pedagógica que venha garantir o exercício de sua cidadania. 

 



CAPITULO I: Histórico da Escola Estadual Antonio Ferreira Guedes  

 

A Escola Estadual Antonio Ferreira Guedes, situada na localidade de 

Boca do Gurupá, no Município de Careiro da Várzea – Amazonas, foi 

inaugurada e instalada pela prefeitura municipal no dia 15 de agosto de 1987, 

com a finalidade de oferecer o ensino de 1º grau (1º a 5º anos) às crianças da 

localidade citada anteriormente. Em 16 de janeiro de 1991, foi integrada a rede 

Estadual de Educação pelo Decreto Nº13. 692/91, vinculada a Secretaria de 

Educação e Cultura do referido Estado. 

Sua denominação é uma homenagem ao “Sr. Antonio Ferreira Guedes”, 

o qual foi o patriarca de uma numerosa família e que abriu seus caminhos a 

força de um trabalho honesto e produtivo, dedicado a agricultura e a pecuária. 

Durante sua existência, angariou por seus tratos cordiais incontáveis amigos e 

admiradores, sendo em verdade um desbravador dos arredores da 

comunidade onde se fixara. 

A escola, em seu todo funciona em um prédio construído em madeira 

com 10 (dez) salas de aula, secretaria, diretoria, três banheiros, dois depósitos 

sendo um para materiais de limpeza e outro para merenda escolar, três 

corredores, cozinha, cantina e sala de professores. Quanto ao quadro de 

funcionários é formado por 14 (quatorze) professores, 1(uma) gestora, 1(uma) 

secretária, 2(duas) merendeiras, 2(dois) vigias, e 4(quatro) serviços gerais. 

Em seu Projeto Político Pedagógico a instituição visa a integração entre 

família e escola na busca de uma educação de integrada a alunos, pais e 

docentes, pois, entende-se que uma Educação se faz a partir do envolvimento 

de todos no processo educativo.  

 

 

 



1.1 - A relação Professor/Aluno no processo de ensino e aprendizagem 

 
As relações humanas, embora complexas, são peças fundamentais na 

realização comportamental e profissional de um indivíduo. Desta forma, a 

análise dos relacionamentos entre professor/aluno envolve interesses e 

intenções, sendo esta interação o expoente das conseqüências, pois a 

educação é uma das fontes mais importantes do desenvolvimento 

comportamental e agregação de valores nos membros da espécie humana.  

Neste sentido, a interação estabelecida caracteriza-se pela seleção de 

conteúdos, organização, sistematização didática para facilitar o aprendizado 

dos alunos e exposição onde o professor demonstrará seus conteúdos. No 

entanto este paradigma deve ser quebrado, é preciso não limitar este estudo 

em relação comportamento do professor com resultados do aluno; devendo 

introduzir os processos construtivos como mediadores para superar as 

limitações do paradigma processo-produto. Segundo GADOTTI (1999):  

 

“o educador para pôr em prática o diálogo, não 

deve colocar-se na posição de detentor do saber, 

deve antes, colocar-se na posição de quem não 

sabe tudo, reconhecendo que mesmo um 

analfabeto é portador do conhecimento mais 

importante: o da vida”. (Gadotti, 1999, p.02) 

 

Desta maneira, o aprender se torna mais interessante quando o aluno se 

sente competente pelas atitudes e métodos de motivação em sala de aula. O 

prazer pelo aprender não é uma atividade que surge espontaneamente nos 

alunos, pois, não é uma tarefa que cumprem com satisfação, sendo em alguns 

casos encarada como obrigação. Para que isto possa ser melhor cultivado, o 



professor deve despertar a curiosidade dos alunos, acompanhando suas ações 

no desenvolver das atividades. 

O professor não deve preocupar-se somente com o conhecimento 

através da absorção de informações, mas também pelo processo de 

construção da cidadania do aluno.  Apesar de tal, para que isto ocorra, é 

necessária a conscientização do professor de que seu papel é de facilitador de 

aprendizagem, aberto às novas experiências, procurando compreender, numa 

relação empática, também os sentimentos e os problemas de seus alunos e 

tentar levá-los à auto-realização. 

De modo concreto, não podemos pensar que a construção do 

conhecimento é entendida como individual. O conhecimento é produto da 

atividade e do conhecimento humano marcado social e culturalmente. O papel 

do professor consiste em agir com intermediário entre os conteúdos da 

aprendizagem e a atividade construtiva para assimilação. 

O trabalho do professor em sala de aula, seu relacionamento com os 

alunos é expresso pela relação que ele tem com a sociedade e com cultura. 

ABREU & MASETTO (1990), afirma que: 

 

 “É o modo de agir do professor em sala de aula, 

mais do que suas características de personalidade 

que colabora para uma adequada aprendizagem 

dos alunos; fundamenta-se numa determinada 

concepção do papel do professor, que por sua vez 

reflete valores e padrões da sociedade”. (ABREU & 

MASETTO, 1990: 115). 

 



Segundo FREIRE (1996), “o bom professor é o que consegue, enquanto 

fala trazer o aluno até a intimidade do movimento do seu pensamento. Sua 

aula é assim um desafio e não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não 

dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, 

surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas”. 

Ainda segundo o autor, “o professor autoritário, o professor licencioso, o 

professor competente, sério, o professor incompetente, irresponsável, o 

professor amoroso da vida e das gentes, o professor mal-amado, sempre com 

raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum deles 

passa pelos alunos sem deixar sua marca”. 

Apesar da importância da existência de afetividade, confiança, empatia e 

respeito entre professores e alunos para que se desenvolva a leitura, a escrita, 

a reflexão, a aprendizagem e a pesquisa autônoma. Assim, situações 

diferenciadas adotadas com um determinado aluno (como melhorar a nota 

deste, para que ele não fique para recuperação), apenas norteadas pelo fator 

amizade ou empatia, não deveriam fazer parte das atitudes de um “formador de 

opiniões”. 

Logo, a relação entre professor e aluno depende, fundamentalmente, do 

clima estabelecido pelo professor, da relação empática com seus alunos, de 

sua capacidade de ouvir, refletir e discutir o nível de compreensão dos alunos e 

da criação das pontes entre o seu conhecimento e o deles. Indica também, que 

o professor, educador da era industrial com raras exceções, deve buscar 

educar para as mudanças, para a autonomia, para a liberdade possível numa 

abordagem global, trabalhando o lado positivo dos alunos e para a formação de 

um cidadão consciente de seus deveres e de suas responsabilidades sociais. 

 

 



1.2 - O ambiente escolar 

Pensar o ambiente escolar como o único espaço de aprendizado e de 

cultura, é tornar a concepção de educação limitada sobre o verdadeiro papel da 

escola, sobretudo do educador. A escola não deve ser apenas o lugar da 

concepção de ensino sistematizado de transmissão de conhecimento e 

conteúdo escolares, mas ser o espaço do diálogo, o recinto dos saberes e da 

construção da democracia. 

O processo educacional não se restringe somente na formação do 

indivíduo dentro de uma sala de aula, porém, deve ser a partir do ambiente 

escolar que se constrói a consciência democrática que, ao mesmo tempo, 

potencializa os processos sociais mais amplos para formação alargada e 

universal do entendimento de prática educativa, prática esta, que se 

desenvolve para além da escola; é a construção da práxi-educacional em 

espaços e contextos diferenciados, apreendendo as dimensões humanas e 

humanizadoras.  

 

         Associar a educação aos processos globais da formação do ser humano, 

especialmente quando este dever ultrapassa a idéia instrumental e tradicional 

da educação formal, a centralidade da humanização apresenta-se como 

paradigma pedagógico que desconstrói a educação enquanto instrumento de 

transmissão de saber e conteúdo ou idéia estreita de ensino, portanto, 

repensar a educação no sentido de ser uma ação libertadora e 

problematizadora,  

 Paulo Freire afirmara:  

 “Além de um ato de conhecimento, a educação é 

também um ato político”, isto é, a educação é uma 

forma de intervenção no mundo, dessa forma, o 

sociólogo Florestan Fernandez define que somente 

seria possível o encadeamento por meio de uma 



“consciência da situação com a prática modificadora”. 

( Paulo Freire, 2002, p. 52)  

 

 

          Por isso a importância do papel político do educador o qual ele não se 

prende ou se contenta ao repassar através da reprodução do conteúdo 

reflexivo, mas ele convoca por meio da reflexão feita pelo diálogo com o aluno, 

criando as possibilidades de uma educação emancipadora que visa 

compreender e transformar a realidade social, somente pode ser verdadeira 

quando suas dimensões – ação e reflexão não são divorciadas. 

 

            Segundo essa perspectiva que constrói uma prática política e 

pedagógica atuante, cujo objetivo prepara alunos em cidadãos capazes de 

construir conjuntamente com a comunidade de pais, de bairro e corpo docente 

- a escola como espaço participativo e deliberativo, integrando uma postura 

ética-ecológica que corresponda as necessidades e consciência cada vez 

maior dos problemas da cidade, do país e do mundo. 

Educar para cidadania tem de ser o lema da bandeira do educador, pois 

o compromisso é com a formação de sujeitos políticos, claramente 

democráticos, que perpassam na concepção de serem sujeitos críticos, criando 

um novo exercício de cidadania partindo da construção e consolidação de uma 

sociedade mais justa e democrática. 

 

1.3 - Professor: transmissor ou facilitador 

A profissão professor já passou por muitas transformações, seguindo as 

mudanças na escola. O que acontece é que essas alterações são provocadas 

pelo contexto em que estão inseridos escola e professor, ou seja, pela 

sociedade. 



Fazendo um rápido panorama dos perfis de professores ao longo da 

história, vamos encontrar o professor transmissor de conhecimento, aquele que 

considerava o aluno como um ser que nada sabia o professor seguidor de 

padrões e métodos anunciados pelos militares, mais adiante o professor-

educador que orientava o contorno da aprendizagem com participação real do 

aluno-cidadão, num processo de interação entre educador e educando. 

Hoje, porém, a situação já é outra, a Sociedade do Conhecimento, 

denominada por Hargreaves (2000), acarreta à escola, tarefas que antes não a 

pertenciam, como basicamente toda a formação das crianças e jovens. A 

escola, hoje, recebe a função de formadora, não mais apenas ensinar, mas 

também “modelar a conduta, as atitudes, as disposições, etc [...] formar súditos 

ou cidadãos, mentes submissas ou críticas” (Enguita, 2004, p.68).  

Muitos professores concordam com Hargreaves quando comentam que 

“ser professor é assumir uma grande responsabilidade, porque nós estamos 

formando pessoas, num mundo cheio de controvérsias e de perigos e de falta 

de ética. Então é uma profissão que exige muita responsabilidade, que exige 

muita dedicação também”. 

Nesse contexto o professor precisa ser um facilitador de aprendizagem, 

onde o aluno é o centro do processo de ensino/aprendizagem. A entrevistada 

Lúcia acredita que para ser professor é preciso “ser professor educador, não só 

professor, aquele que vai lá e ensina, dá aula, como falam, mas é fazer parte 

de um processo de construção do conhecimento, ser mediador da 

aprendizagem dos alunos”.  Nóvoa (2007) diz que:  

 

“Ser professor é possuir conhecimento, revelar 

tacto pedagógico e assumir uma responsabilidade 

profissional plena [...] Ensinamos aquilo que somos 

e naquilo que somos encontra-se muito daquilo que 



ensinamos”. Não se trata de regressar a uma visão 

romântica do professorado, a conceitos vocacionais 

ou missionários. “Trata-se, sim, de reconhecer que 

a tecnicidade e a cientificidade do trabalho docente 

não esgotam todo o ser professor”. (Nóvoa, 2007, 

p.27). 

 

Se a escola não é a mesma, o professor não é o mesmo, em parte deve-

se ao fato de que o aluno já não é o mesmo. A idéia de que o canal de 

conhecimentos dos educandos era a escola não cabe mais nessa sociedade. 

Os alunos possuem os mais diversificados meios de acesso às informações.  

Arroyo (2004) defende que as metáforas elaboradas para dar conta do 

ofício de ensinar e educar, como parteiras, jardineiras e outras, estão perdendo 

seu significado porque os alunos são outros. 

 

 “Tem sentido que estejamos atormentados por 

dúvidas sobre o nosso ofício. [...] O momento é 

desafiante porque as próprias crianças, 

adolescentes e jovens nos exigem que aceleremos 

o ritmo e tomemos o passo da realidade que eles 

vivenciam”. (Arroyo 2004, p.11) 

 

Na sociedade do conhecimento, na construção do saber a tecnologia 

passa a dominar os espaços locais e temporais, impedindo a atuação dialógica, 

a interação, e a transmissão de emoções. Com o uso inadequado da tecnologia 

há a individualização do ser humano, tornando-o espectador e talvez um 

indivíduo sem estímulo para superar barreiras, sem explicação dialética do dia-



a-dia, sem afinidade com o social e alienado em suas relações com o global. 

Com a escola tecnológica, corre-se o risco de exclusão do indivíduo no social, 

fechando-o em seu mundo, sem articulação com os demais membros da 

sociedade. Devemos aliar forças para que isso não aconteça, buscando todas 

as oportunidades em busca da criatividade, pois a educação tem por intenção a 

humanização do homem.  

Devemos ter em mente que os professores exercem um papel 

insubstituível no processo da transformação social. A formação identitária do 

professor abrange o profissional, pois a docência vai mais além do que 

somente dar aulas, constituiu fundamentalmente a sua atuação profissional na 

prática social. A formação dos educadores não se baseia apenas na 

racionalidade técnica, como apenas executora de decisões alheias, mas, 

cidadãos com competência e habilidade na capacidade de decidir, produzindo 

novos conhecimentos para a teoria e prática de ensinar.  

Ser professor na atualidade é, sem dúvida alguma, uma das tarefas mais 

difíceis, nunca foi tão complicado ser educador. As exigências impostas pela 

sociedade colocam nos professores obrigações que antes não os pertenciam. 

A falta de estrutura e responsabilidade familiar são grandes responsáveis pelas 

dificuldades docentes. 

Ao mesmo tempo em que a tarefa de ensinar se complica, as 

educadoras entrevistadas demonstram estar felizes com a profissão que 

escolheram e não se arrependem em nenhum momento da escolha que 

fizeram.  

O curso de pedagogia, formação das entrevistadas, oferece a elas o 

necessário para o exercício da profissão, garantindo, durante o curso, o contato 

com a educação, através de estágios, projetos e monitorias, diminuindo o atrito 

ao iniciar a carreira no final do curso. 



Ser educador é uma escolha que precisa ser feita de coração, assim 

como outras profissões, mas especialmente nesse caso, por ter a 

responsabilidade de educar e ensinar centenas de crianças que passaram por 

suas mãos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II: Os Saberes Docentes Na Atualidade 

O processo educacional sempre foi alvo de constantes discussões e 

apontamentos que motivaram sua evolução em vários aspectos, principalmente 

no que tange a condução das práticas pedagógicas, metodologias de ensino 

por nossos educadores e a valorização do contexto escolar formador para 

nossos alunos. Nesse aspecto GADOTTI (2000), pesquisador desse processo 

afirma que: 

 

 

”Enraizada na sociedade de classes escravista da 

Idade Antiga, destinada a uma pequena minoria, a 

educação tradicional iniciou seu declínio já no 

movimento renascentista, mas ela sobrevive até 

hoje, apesar da extensão média da escolaridade 

trazida pela educação burguesa. A educação nova, 

que surge de forma mais clara a partir da obra de 

Rousseau, desenvolveu-se nesses últimos dois 

séculos e trouxe consigo numerosas conquistas, 

sobretudo no campo das ciências da educação e 

das metodologias de ensino”. (GADOTTI, M. 

Perspectivas atuais da educação, 2000: p.4)  

 

 

             Diante de enumeras transformações sociais, onde informações e 

descobertas acontecem em frações de segundo, o processo de 

desenvolvimento da escola entra na pauta como um dos mais importantes 

aspectos a serem discutidos neste processo, pois é nela que são promovidas 

as mais importantes formulações teóricas sobre o desenvolvimento cultural e 

social de todas as nações, dessa forma, a pesquisa educacional acaba 

tomando um lugar central na busca de perspectivas que possibilitem uma nova 

prática educacional, envolvendo principalmente os agentes que conduzem o 



ambiente escolar, transformando o ensino em parte integrante ou principal na 

motivação dessas transformações.  

Com as constantes modificações sofridas por nossa sociedade no 

decorrer do tempo, dentre elas o desenvolvimento de tecnologias e o 

aprimoramento de um modo de pensar menos autoritário e menos regrado, os 

agentes educacionais e a escola de uma maneira geral, vêm vivenciando um 

processo de mudança que tem refletido principalmente nas ações de seus 

alunos e na materialização destas no contexto escolar, fato que tem se tornado 

ponto de dificuldade e insegurança entre professores e agentes escolares de 

forma geral, configurando em forma de comprometimento do processo ensino-

aprendizagem,  

Sobre isso, GADOTTI (2000:6) afirma que:  

“Neste começo de um novo milênio, a educação 

apresenta-se numa dupla encruzilhada: de um lado, 

o desempenho do sistema escolar não tem dado 

conta da universalização da educação básica de 

qualidade; de outro, as novas matrizes teóricas não 

apresentam ainda a consistência global necessária 

para indicar caminhos realmente seguros numa 

época de profundas e rápidas transformações.” 

(GADOTTI, M. Perspectivas atuais da educação, 

2000)  

 

 

Dessa Forma, a prática pedagógica dos agentes educacionais no 

momento atual, bem como a condução do processo ensino-aprendizagem na 

sociedade contemporânea, precisa ter como primícia a necessidade de uma 

reformulação pedagógica que priorize uma prática formadora para o 

desenvolvimento, onde a escola deixe de ser vista como uma obrigação a ser 



cumprida pelo aluno, e se torne uma fonte de efetivação de seu conhecimento 

intelectual que o motivará a participar do processo de desenvolvimento social, 

não como mero receptor de informações, mas como idealizador de práticas que 

favoreçam esse novo modo de fazer educação. 

Assim, faz-se necessário à busca de uma nova reflexão no processo 

educativo, onde o agente escolar passe a vivenciar essas transformações de 

forma a beneficiar suas ações podendo buscar novas formas didáticas e 

metodológicas de promoção do processo ensino-aprendizagem com seu aluno, 

sem com isso ser colocado como mero expectador dos avanços estruturais de 

nossa sociedade, mas um instrumento de enfoque motivador desse processo.  

 

2.1 - O professor e a prática pedagógica 

Quando falamos do perfil do professor, percebe-se que devemos partir 

da indagação sobre o que determina o desempenho do professor na prática 

pedagógica e como se realiza o ato pedagógico escolar. Para ela afluem as 

contradições do contexto escolar, os conflitos psicológicos, as questões da 

ciência e as concepções de valor daqueles que compõe o ato pedagógico: o 

professor e o aluno. 

Para muitos alunos, a acomodação prevalece, enquanto para outros a 

cobrança é fator dominante. Nossas escolas continuam desorganizadas, com 

ambiente descontínuo e caótico que só desfavorece as condições para o 

ensino e aprendizagem. Em matéria de mau desempenho, avaliado pelas taxas 

de repetência e evasão, estamos deixando muito a desejar. 

Ainda, não estamos dando conta da tarefa de garantir aos alunos, cada 

um com seu ritmo e suas características, o acesso ao conhecimento e às 

habilidades indispensáveis para o trabalho e a cidadania. Pior do que tirar a 

chance de crescimento dos alunos é o paternalismo de alguns professores, que 

se preocupam em assinar o ponto e manter a imagem de professor bonzinho 

frente aos alunos. É necessário recuperar o prazer de aprender e que a escola, 

necessariamente, não precisa ser chata e ritualista. Deve-se valorizar o 



pensamento crítico, no sentido que o aluno raciocine sobre o conhecimento.  

 

O que se percebe é que o aluno espera receitas prontas. Tem 

preferência por professores com muitas habilidades, todavia, o interessante 

seria desenvolver habilidades nos próprios alunos; gostam de professores que 

esquematizam tudo, mas os alunos não sabem esquematizar.  

Sendo assim, alguns ditos bons professores, repetem uma pedagogia passiva, 

muito pouco crítica e criativa. 

 

"O estudo possibilitou afirmar a complexidade 

da prática educativa. (...) O que acontece dentro 

da Escola é muito mais o resultado da cadeia 

de relações que constrói o dia-a-dia do 

professor, do aluno e do conhecimento e muito 

menos a atitude e decisão isoladas de um 

desses elementos. Os anéis dessa cadeia se 

ligam de várias maneiras aos anéis que compõe 

o todo institucional, o qual se articula de muitas 

formas com as várias esferas do social mais 

amplo.” (Perrenoud, 2002, p. 53).   

 

Precisamos de bons professores que tenham compromisso, com uma 

prática transformadora que oportunize o crescimento e o desenvolvimento em 

todos os sentidos, buscando novas metodologias, novos conhecimentos, 

investigando e, o principal, despertando no aluno essa vontade de descobrir o 

inusitado.  

Conforme o pensamento de Tardif (2005) durante exercício da docência 

os professores adquirem e mobilizam diversos tipos de saberes docentes tais 

como: saberes da formação profissional, saberes curriculares, saberes 

disciplinar e saberes experiências. 



Para ele, os saberes da formação profissional são aqueles transmitidos 

pelas instituições de formação profissional e passam a ser incorporados à 

prática docente. Já os saberes disciplinares são saberes mais específicos, 

relacionados aos diversos campos do conhecimento, aos saberes de que 

dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram nas universidades, sob a 

forma de disciplinas, no interior de faculdades e de cursos distintos. Os saberes 

curriculares, por sua vez, correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e 

métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os 

saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelos da cultura 

erudita e de formação para a cultura erudita, sob a forma de programas 

escolares que os professores devem aprender e aplicar.   

Apesar de os professores necessitarem dominar e transmitir os saberes 

disciplinares e curriculares para bem exercer sua função, os mesmos ocupam 

uma relação de exterioridade com relação a tais saberes, pois “o corpo docente 

não é responsável pela definição nem pela seleção dos saberes que a escola e 

a universidade transmitem”. Isto acontece porque tais saberes diz ele. 

 

 “... já se encontram consideravelmente 

determinados em sua forma e conteúdo, produtos 

oriundos da tradição cultural e dos grupos 

produtores de saberes sociais e incorporados à 

prática docente através das disciplinas, programas 

escolares, matérias e conteúdos a serem 

transmitidos” (ibi idem. p. 40).   

 

Entretanto, na medida em que os professores constroem os saberes da 

experiência, todos os demais saberes poderão ser retraduzidos por eles na 

forma de hábitos, ou seja, de um estilo pessoal de ensino, em “truques do 



ramo”, em traços de personalidade, que se expressam por um “saber-ser e de 

um saber-fazer pessoais e profissionais validados pelo trabalho cotidiano”.   

Neste contexto, a prática pedagógica constitui-se num momento pelos 

quais os professores têm a oportunidade de se aperfeiçoar a cada dia, por 

meio da seleção dos fatores que contribuem para a resolução dos problemas 

advindos da realidade escolar.  Os saberes da experiência são, para Tardif 

(2005), resultantes da experiência do professor e se referem ao conjunto de 

saberem atualizados, adquiridos por meio da prática da profissão docente, 

podendo servir de referenciais para sua orientação profissional. Para ele, os 

saberes estão: 

 

 “... na confluência entre várias fontes de saberes 

provenientes da história de vida individual, da 

sociedade, da instituição escolar, dos outros atores 

educativos, das universidades, etc.” (ibi idem p. 19).   

 

Os saberes docentes abordados por Tardif, são trabalhados por 

Gauthier (1998) ao apresentar uma síntese dos resultados de suas pesquisas 

que visavam determinar um repertório de conhecimentos próprios ao ensino. 

Segundo ele, tal repertório abarca apenas uma porção formalizável oriunda da 

prática na sala de aula e necessária à profissionalização da atividade docente.  

O autor defende a necessidade de haver um saber teórico sobre o 

ensino e que uma parte desse saber seja tirada da prática na sala de aula e 

comprovada pela pesquisa. Neste caso, a pesquisa terá por finalidade 

identificar os saberes mobilizados pelos professores em sua atividade 

pedagógica possibilitando a criação de um repertório de conhecimentos acerca 

do trabalho docente capaz de contribuir para a formação inicial e continuada de 

outros professores.   



Gauthier concebe o ensino como a mobilização de vários saberes que 

formam uma espécie de reservatório no qual o professor se abastece para 

responder às exigências específicas de sua situação concreta de ensino. Este 

reservatório de saberes apresentado pelo autor compreende: os saberes 

disciplinares (a matéria); os saberes curriculares (o programa); os saberes da 

ciência da educação; os saberes da tradição pedagógica (o uso); os saberes 

experiências (a jurisprudência particular) e os saberes da ação pedagógica (o 

repertório de conhecimentos do ensino ou a jurisprudência pública validada).   

Esse enfoque sobre a formação de professores que privilegia os saberes 

oriundos da experiência tem sido definido por Tardif (2005) como:  

 

“Epistemologia da prática, caracterizada como o 

estudo do conjunto de saberes utilizado realmente 

pelos profissionais em seu espaço de trabalho 

cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas” 

(p. 255).   

 

A fim de formar um profissional preconizado por estes autores seria 

indispensável que tanto a formação inicial quanto a continuada tivesse como 

prioridade o desenvolvimento de uma postura reflexiva. Por meio dessa postura 

os professores se tornariam capazes de gerirem seu próprio desenvolvimento 

profissional, procurando construir:  

 

“... competências e saberes novos ou mais 

profundos a partir de suas aquisições e de sua 

experiência”. (Perrenoud, 2002, p. 24).  



 Os autores defendem a necessidade se dar maior atenção às atividades 

práticas realizadas pelos professores em sala de aula a fim de se chegar a uma 

compreensão mais detalhada da realidade na quais estes estão inseridos.   

 

2.2 - Shulman e os Saberes Pedagógicos 

Um outro aspecto importante a ser considerado quando se refere à 

eficiência do professor em sala de aula é o que Shulman (1986) define como 

“conhecimento do conteúdo pedagógico”, ou seja, “uma combinação entre o 

conhecimento da matéria e o modo de ensiná-la”. Para ele, este tipo de 

conhecimento inclui a compreensão sobre o que significa ensinar um tópico 

particular, assim como o conhecimento sobre os princípios e técnicas 

requeridas para refazê-lo, ou seja, a forma de representar e formular a matéria 

para torná-la compreensível para os alunos.   

Conforme o pensamento de Shulmam, os professores devem 

compreender criticamente um conjunto de idéias, um pedaço do conteúdo, em 

termos de estruturas essenciais e sintáticas que envolvem quatro sub-

processos, a saber: Interpretação crítica: envolve a revisão de materiais 

instrucionais de acordo com a própria compreensão da pessoa sobre o 

conteúdo; Representação: os professores necessitam dispor de um repertório 

de representações, tais como, metáforas, analogias, ilustrações, atividades, 

exercícios e exemplos, a fim de transformar o conteúdo em instrução; 

Adaptação: os professores adeqüam a transformação conforme as 

características dos alunos em geral; Diferenciação: o professor adota um 

material específico para um grupo. 

Segundo Shulman, estes processos quando agrupados produzem um 

plano, um conjunto de estratégias para o ensino de uma aula, uma unidade ou 

um curso. O desempenho observável do professor se expressa por meio da 

instrução. Neste momento, o professor procura gerenciar, agrupar, dar ritmo, 



coordenar as atividades de aprendizagem, propor explanações, 

questionamentos e discussão.   

Durante ou após a instrução, os professores checam o entendimento ou 

não de seus alunos de forma contínua, como parte do ensino, avaliando 

também seu próprio ensino por meio do processo de aprendizagem. Para 

Shulman: 

 

 “A reflexão é o processo de aprendizagem a partir 

da experiência”, é aquilo que o professor faz 

quando analisa o ensino e a aprendizagem que 

ocorreu e a partir de então, reconstrói os eventos, 

as emoções e as realizações” (ib idem p. 16).  

  

Fiorentini (2001), alerta sobre a importância da reflexão epistemológica 

do professor sobre “a matéria de ensino”. Para ele, o domínio substantivo e 

epistemológico contribui para que o professor tenha:  

 

“... autonomia intelectual para produzir seu próprio 

currículo, constituindo-se efetivamente como um 

mediador entre o conhecimento historicamente 

produzido e aquele - o escolar reelaborado e 

relevante socioculturalmente_ a ser 

apropriado/construído pelos alunos”. (ibi idem 

p.306). 

 



 A fim de melhorar seu desempenho em sala de aula, o professor deve 

considerar tanto o domínio do conteúdo quanto a reflexão epistemológica. Isto 

se dá porque cada professor concebe os conteúdos de ensino de uma maneira 

pessoal, implicando na forma de como são selecionados e reelaborados 

didaticamente em saber escolar e problematizados em sala de aula. Neste 

sentido, faz-se necessário que o professor tenha um conhecimento geral das 

disciplinas que ministra, bem como dos métodos capazes de favorecer uma 

melhor compreensão por parte dos alunos.   

 

2.3 - A Gestão da Matéria Segundo Gauthier 

Gauthier (1998) usa o termo “gestão da matéria” ao se referir ao planejamento, 

ao ensino e à avaliação de uma aula ou parte de uma aula, englobando todas 

as etapas de trabalho do conteúdo em sala de aula. Todas essas operações 

são utilizadas pelos professores a fim de proporcionarem um efetivo processo 

de ensino e aprendizagem. No entanto, para este autor este termo consiste 

num “construto abstrato” criado a partir do resultado de suas pesquisas, 

reunindo “um conjunto de variáreis relativamente influentes na aprendizagem”.   

Para Gauthier, os professores considerados eficientes dedicam um 

cuidado especial com o planejamento das atividades, procurando:  

 

“Atender à necessidade imediata dos alunos...” 

para alcançar os objetivos do ensino, com vistas a 

uma utilização direta dos planos durante o ensino 

(ibi idem p. 199).  

 



Por conseguinte, tais professores buscam “alcançar outros fins e 

objetivos que não aqueles relativos aos resultados escolares”, que poderiam 

englobar o acolhimento, em sala de aula, de toda a diversidade de alunos que 

têm adentrado na escola nos últimos anos, propiciando-lhes um aprendizado 

eficaz e significativo.  Os professores considerados eficientes, para Gauthier: 

  

“conhecem a matéria de um modo que lhes permite 

planejar a criação de aulas que ajudarão os alunos 

a relacionar os conhecimentos novos aos que já 

possuem e que integram conteúdos de diferentes 

campos do conhecimento”. (ibi idem p. 202) 

  

 Para tanto, enfatiza que as atividades da aula devem ser previstas com 

antecedência e claramente redigidas a fim de que possam ser explicadas aos 

alunos de forma mais clara, aplicando estratégias que possam motivá-los, de 

forma positiva, por meio de motivações chamadas pelo autor, como 

“intrínsecas”.   

Gauthier aponta dez meios pelos quais um professor pode estimular 

seus alunos de maneira positiva, visando ao desempenho satisfatório:  

 

“Adaptar a tarefa aos interesses dos alunos; incluir 

um pouco de variedade e de novidade; permitir que 

os alunos escolham ou tomem decisões de modo 

autônomo; fornecer aos alunos ocasiões para 

responder ativamente; fornecer retroação imediata 

às respostas dos alunos; permitir que os alunos 

criem um produto acabado; incluir um pouco de 



fantasia e elementos de estimulação; incorporar às 

aulas situações lúdicas; prever objetivos de alto 

nível e questões divergentes e fornecer aos alunos 

ocasiões para interagir com outros” (ibi idem p. 

204).   

 

O autor considera eficiente, por exemplo, os professores que procuram 

fazer com que seus alunos, se envolvam de forma ativa para recorrer a um 

conjunto de atividades de aprendizagem tais como círculos de leitura, o 

trabalho individual, a aula expositiva sozinha ou com suporte audiovisual, a 

leitura silenciosa, o jogo, a conversa informal etc. 

Outro fator importante levantado pelo autor se refere à clareza da 

apresentação do conteúdo por parte dos professores. Quando eles “dão 

instruções claras, explícitas, redundantes e compreendidas por todos os alunos 

levam-nos a se aplicarem mais às suas tarefas durante o trabalho individual”. 

Por isso, o professor deve apresentar um conteúdo claramente aos alunos, o 

que implica “enfatizar os aspectos importantes do conteúdo, utilizar exemplos 

para explicar e avaliar a compreensão paulatinamente”.   

Entretanto, o que se observa na prática é que os professores, em 

especial os menos experientes não conseguem, apresentar os conteúdos, aos 

alunos de forma clara e explícita, procurando a enfatizar os aspectos mais 

relevantes dos mesmos, uma vez que não possuem habilidades necessárias à 

gestão da turma e flexibilização dos conhecimentos utilizados em sala de aula.   

Quando o professor mantém maior familiaridade com os conhecimentos 

pedagógicos de sua disciplina, evidencia mais eficiência em utilizar-se de 

perguntas com vistas a motivar os alunos, objetivando manter a atenção dos 

alunos e também verificar se compreenderam as explicações.   



Outro fator que contribui para o professor saber se o método pedagógico 

utilizado na explicação dos conteúdos está sendo positivo é a avaliação da fase 

de gestão da matéria. Para tanto, Gauthier (1998, p. 234) aponta que “as 

avaliações curtas e rápidas são superiores aos exames finais”. Neste 

momento, os professores podem refletir a fim de perceber se a forma como 

trabalham o conteúdo em sala de aula alcançou os resultados esperados.   

Apesar de fazer parte de um espaço coletivo (a escola) e ter condições 

de refletir coletivamente sobre sua prática, percebe-se que para alcançar a 

eficiência profissional apontada por Gauthier, o professor necessita 

desenvolver um processo pessoal e contínuo de reflexão sobre sua própria 

prática pedagógica. Este processo contribui para que o professor compreenda 

melhor seu trabalho, percebendo os resultados de suas decisões e ações em 

sala de aula visando melhorar o processo de ensino e aprendizagem bem 

como seu desenvolvimento profissional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo III - Contribuição da Família na Aprendizagem: Sucesso 
Escolar 

Tradicionalmente a família tem estado por trás do sucesso escolar e tem 

sido culpada pelo fracasso escolar. Quem não conhece o caso, comum no 

âmbito das famílias de classe média e das escolas particulares, da mãe que 

acompanha assiduamente o aprendizado e o rendimento escolar do filho, filha 

ou filhos, que organiza seus horários de estudo, verifica o dever de casa 

diariamente, conhece a professora e freqüenta as reuniões escolares? E quem 

não conhece o discurso, freqüente no âmbito da escola pública que atende às 

famílias de baixa renda, da professora frustrada com as dificuldades de 

aprendizagem de seus alunos e que reclama da falta de cooperação dos pais?  

Uma família tenta, e participante na vida educativa do filho garante um 

melhor rendimento escolar, seja na participação direta ou indireta na escola, 

interagindo com as atividades escolares dentro e fora da instituição, 

percebendo o crescimento dos filhos assim como da comunidade escolar, 

dando idéias, e sugestões de melhorias na educação, pois se entende que 

ninguém melhor para saber o que sou bom para a educação dos filhos que o 

próprio pai. 

          Uma pesquisa educacional americana, por exemplo, vem focalizando o 

envolvimento dos pais na educação como um recurso para o sucesso escolar 

desde a década de 60 (Henderson, Berla, 1994), quando o famoso Relatório 

Coleman (Coleman et. al., 1966) apontou a importância das características 

familiares (em detrimento dos recursos físicos e financeiros escolares) na 

explicação do aproveitamento escolar inferior das minorias étnicas. A teoria do 

déficit cultural influenciou tanto a pesquisa subseqüente sobre os processos 

familiares de socialização infantil, que precedem e supostamente causa o 

aproveitamento escolar, quanto as intervenções no âmbito da família, visando 

prevenir o fracasso escolar dos estudantes em situação de desvantagem social 

por meio de programas de educação compensatória que envolvia a formação 

parental (parent education), mais especificamente, o treinamento das mães 

(Scott-Jones, 1993). Nesse sentido, desde 1982, a Associação Americana de 



Pesquisa Educacional - Aera - tem um grupo denominado Famílias como 

Educadoras, com o objetivo de estudar os processos sociais na família e as 

relações casa-escola que apóiam a educação e o desenvolvimento infantis 

(Families as Educators, 1996). De fato, a produção científica sobre o tema tem 

crescido significativamente (Henderson, Berla, 1994).  

 

3.1 - Família e escola: Parceiros, não rivais 

Do ponto de vista histórico, uma política educacional tenta reverter o 

projeto da educação pública moderna que, precisamente, se sobrepôs à 

educação da família e da comunidade. Assim, o papel da escola atribuído à 

família nega a especificidade da educação escolar e afeta o papel profissional 

docente, contra toda uma história de diferenciação institucional, especialização 

funcional (Bidwell, 1991; Tyack, 1976) e profissionalização do magistério. Além 

disso, apaga a distinção entre educação formal e informal, reduz a educação à 

escolarização e confunde o papel paterno/materno com o papel docente. E, 

contraditoriamente, desconhece as mudanças nas formas de organização 

familiar que vêm distanciando um grande número de famílias do modelo de 

família patriarcal em que a mãe se dedica integralmente aos filhos e à vida 

familiar, omitindo, portanto, as razões pelas quais a maioria dos pais/mães não 

colabora da maneira que as escolas e as professoras esperam.  

Para a escola e para o professor essa política traz pontos positivos, Pois 

amplia o esforço de atuação da escola ao pressupor a reeducação dos 

pais/mães como precondição para a educação das crianças e finalmente, ao 

assinalar aos pais o papel de inspetores das escolas e dos professores, pode 

contribuir para minar a confiança e acentuar a animosidade entre 

professores/as, diretores/as e pais/mães.  

 

 



3.2 - O Dever de Casa, A Prática Escolar e as Mães  

Derivada do modelo de escolarização bem-sucedido, baseado em 

aspirações familiares de ascensão escolar e social, na continuidade cultural 

entre o lar e a escola, na forma patriarcal de organização familiar e numa 

pedagogia escolar que requer a contribuição da família pelo dever de casa, a 

atual política de participação dos pais no processo educacional articula a escola 

e a família como espaços educativos de forma explícita e totalitária.  

É importante diferenciar o envolvimento dos pais na educação dos filhos 

como atitude individual informal, no contexto de uma cultura de classe e de sua 

estratégia de ascensão social, da política formal que visa promover a 

contribuição dos pais para a eficácia escolar mediante incentivos positivos, 

levando o mais educacionalmente produtivo de acordo com a perspectiva da 

escola.  

Ademais, ao repassar parte do trabalho acadêmico para a família, tal 

política explicitamente desvia o foco de melhoria educacional da sala de aula 

para o lar. Ao mesmo tempo, as implicações do dever de casa para o trabalho 

da sala de aula permanecem veladas.  

Carvalho, (1997) afirma que: 

 

“De fato, o dever de casa integra uma concepção 

particular de instrução, de organização da 

aprendizagem, de trabalho escolar e de papel 

docente”. (Carvalho, 1997, p. 35). 

 

 Faz diferença planejar e desenvolver o currículo e as atividades 

escolares, bem como o tempo e a dinâmica da sala de aula, com ou sem o 

dever de casa. Quem não conhece o tipo de aula que revisa e corrige o dever 



de casa de ontem e passa e explica o dever de casa de amanhã? Assim, o 

tempo e as atividades de classe podem continuar o dever de casa, 

requisitando trabalho extra-classe, ou podem se definir autonomamente, 

indicando o aumento da produtividade de classe. 

É importante chamar a atenção para o alcance da política escolar sobre a 

família e especialmente sobre as mães, explicitando de que forma ela articula 

implicitamente escola e família como instâncias educativas. Como observa 

David (1980, 1989), a organização do trabalho (destinada aos homens) e a da 

escola (destinada às crianças) são incompatíveis tanto em termos da jornada 

diária (8 horas de trabalho e 4 horas de escola) como da anual (11 meses de 

trabalho e 9 meses de escola) porque pressupõem uma mãe disponível 

diariamente e durante todo o ano. Nesse contexto, a implicação de gênero do 

dever de casa é um ponto cego da atual política de participação democrática dos 

pais no processo educacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por meio das reflexões acerca do tema abordado percebe-se a 

importância de o professor aprender e dominar os saberes disciplinares e 

curriculares e a partir de então laborá-los visando propiciar uma aprendizagem 

mais eficaz, pois na medida em que possui maior experiência profissional 

passa a demonstrar conhecimentos ou saberes mais consistentes capazes de 

atender às necessidades dos alunos.   

Nesta perspectiva, faz-se senhor procurar compreender como se dá o 

processo de elaboração/construção dos saberes pelos professores em sala de 

aula, visando construir aquilo que podemos chamar de epistemologia da 

prática. Este processo é capaz de demonstrar quais são os referenciais que 

servem de base para o trabalho cotidiano desses profissionais, que apesar de 

todas as dificuldades presentes na escola atual necessitam procurar novas 

formas de desempenhar sua profissão e conseqüentemente, 

elaborar/adquirirem novos saberes.   

Percebe-se que, as maiorias dos professores, além de não participarem 

da elaboração desses saberes são incapazes de retraduzi-los conforme as 

suas próprias necessidades e as de seus alunos, resultando no fracasso 

escolar dos mesmos que não vêem sentido nos conhecimentos transmitidos 

pela escola. A dificuldade em promover um ensino significativo para os alunos 

resulta da falta de preparo e conscientização por parte dos professores que, na 

maioria das vezes, não tem procurado compreender o contexto na qual a 

escola está inserida, bem como os valores e ideologias que perpassam o 

trabalho docente.   

Esta situação é resultante da insuficiente formação inicial e continuada 

que os professores recebem das instituições formadoras que não lhes dão o 

suporte necessário para a aquisição de todos os mecanismos necessários à 

efetiva apropriação dos saberes indispensáveis para o exercício da docência. 

Alem do que, os mesmos relatam a falta de valorização por parte dos poderes 



competentes em relação a salários baixos e material didático, assim como 

espaço físico, entre outros, sendo a questão salarial, a que mais contribui com 

a falta de motivação docente.    

No caso dos professores das séries iniciais, a dificuldade dos mesmos 

se refere à falta de uma profunda compreensão e ao domínio dos saberes 

disciplinar e curriculares que utilizam em seu dia-a-dia impossibilitando, dessa 

forma a adequação dos mesmos à realidade dos seus alunos.   

A reflexão coletiva entre os professores de disciplinas e séries afins, 

acerca de suas práticas pode criar um clima de colaboração entre os mesmos, 

no sentido de compartilharem seus saberes experienciais, produzindo 

referenciais pelos quais os professores devem se apoiar.   

Além disso, deve-se ter em mente que a escola atual encontra-se cada 

vez mais heterogênea e composta por alunos provenientes das mais variadas 

realidades sociais e culturais. Não há como conceber um ensino na quais todos 

deva aprender de forma homogênea, mas onde cada aluno seja respeitado em 

sua individualidade.  O professor necessita compreender que sua prática está 

imersa num contexto social mais amplo, englobando também os pobres, 

negros, índios, portadores de necessidades educacionais especiais. Neste 

sentido, sua função vai muito além de “ensinar”, mas promover um ambiente de 

respeito, tolerância e aceitação às peculiaridades e diferenças dos outros.   

Como resultado dessa reflexão, propõe-se que as instituições 

formadoras adotem formas mais dinâmicas de formação inicial, bem como que 

as Secretarias de Educação, promovam cursos de formação continuada 

vinculados ao desenvolvimento dos saberes profissionais dos professores no 

exercício da docência, a fim de que estes adquiram melhores condições de 

compreender os conhecimentos/saberes trabalhados no dia-a-dia e sejam 

capazes de ensinar a todos os alunos, de acordo com as suas necessidades.   



Este trabalho serviu para nós, educadores, refletirmos sobre o nosso 

papel na escola e na sociedade, bem como repensar também o papel do aluno 

no microcosmo da sala de aula na escola referida. Observamos que os dias 

atuais trazem inovações a cada minuto e que se ampliou o número de 

profissionais com diferentes funções na educação. Hoje temos o professor 

tradicional, aquele que professa e o educador, aquele que educa.  Assim, a 

educação deve ter sempre uma função humanitária e progressista e visar 

sempre à construção de um cidadão crítico, autônomo e seguro de seu espaço 

nesta sociedade, a fim de que possa reivindicar os seus direitos com a 

responsabilidade de seus deveres.  
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