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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi investigar as concepções e percepções de um grupo de 
professoras atuantes no ciclo I do Ensino Fundamental, da rede pública estadual paulista, 
sobre a educação e a organização do ensino em ciclos com progressão continuada. Esta foi 
a base para focalizar a formação docente e as condições objetivas de trabalho para o 
exercício do magistério, relacionando subjetividade e objetividade. Como procedimento de 
pesquisa foi aplicado um questionário para 37 professoras que atuam em escolas 
localizadas na cidade de Campinas. O referencial teórico adotado para análise dos dados é 
a teoria crítica da sociedade, especialmente o conceito de formação de Theodor W. Adorno 
e as noções de fechamento do universo político e da locução e pensamento unidimensional 
de Herbert Marcuse, além do conceito de alienação tal como elaborado por Karl Marx. Os 
objetivos estabelecidos foram: 1) examinar como se realiza a formação das professoras 
pesquisadas, tendo como referência suas concepções sobre educação e organização do 
ensino (em ciclos com progressão continuada); 2) identificar e analisar a consciência das 
professoras acerca das condições para o exercício da docência, a partir do conceito de 
alienação; 3) relacionar condições de trabalho docente e formação do professor. Quanto às 
hipóteses foram assim formuladas: 1) os modelos educacionais, as normas e regras 
impostas pela política promovida pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 

(SEE/SP), associadas à aversão das professoras aos conhecimentos teóricos, fortalecem a 
pseudoformação e, por conta dessa situação, tendem a prevalecer padrões de pensamento 
unidimensional; 2) as condições alienantes de trabalho dificultam a tomada de consciência, 
pelas professoras, das situações objetivas a que estão submetidas e o investimento no seu 
processo de formação. A primeira hipótese pôde ser confirmada quase em sua totalidade, 
pois a opinião das professoras sobre educação e organização do ensino são conformadas, 
em grande medida, pelo próprio sistema educacional, o que implica dizer que a dimensão 
política da formação é bastante prejudicada. Essa situação parece se agudizar à medida 
que prevalece a aversão à teoria ou o princípio do pragmatismo. Da mesma maneira, 
verificou-se que as condições em que acontece a formação continuada concorrem para a 
pseudoformação. Além disso, engolfadas pelo discurso oficial, que se torna referência, as 
professoras apresentam dificuldades para fugir do padrão de pensamento unidimensional, o 
que leva a aceitação da política oficial como expressão da verdade. No entanto, nos 
aspectos do cotidiano da escola, as mesmas professoras demonstraram capacidade para a 
contraposição, criticando, principalmente, como a avaliação da aprendizagem é realizada. 
Embora essa crítica seja mediada pelos obstáculos que, a seus juízos, dificultam o trabalho 
pedagógico, as professoras, nesse quesito, apresentam dissonância com o padrão de 
pensamento imposto pela SEE/SP. Já a segunda hipótese pôde ser confirmada. A alienação 
está presente na vida das professoras; os dados indicaram que a ausência de relação com a 
cultura (ou a relação precária com ela) está expressa na aversão apresentada aos 
conhecimentos teóricos. A tendência verificada foi a da falta de disposição e abertura para a 
formação (materializada em cursos oferecidos e em leituras sobre questões educacionais) 
que não apresente de modo imediato a resolução dos problemas enfrentados por elas na 
escola e no trato com os alunos. Portanto, submetidas à lógica que impõe a sobreposição 
da prática à teoria, as professoras analisadas não investem na própria formação; e essa 
dificuldade parece ser reforçada por elas à medida que reproduzem o padrão de conduta 
esperado e não relacionam os problemas pedagógicos com a estrutura geral da sociedade.  
 

 

Palavras-chave: formação de professores; progressão continuada; ciclos de ensino; 
profissão docente; teoria crítica da sociedade. 
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ABSTRACT 

 

 

This work aims to investigate conceptions and perceptions by a group of teachers working in 
Cycle I of Fundamental Teaching – São Paulo State‟s public school chain – about education 
and teaching organization into cycles with continued progression. That was the focusing 
basis for teachers and objective working conditions development for exercising teaching, 
relating subjectiveness and objectiveness. A questionnaire was applied as the research 
procedure to 37 female teachers working at schools located in the city of Campinas. The 
chosen data-analysis theoretical referential is the critical theory of society, especially the 
formation concept by Theodor W. Adorno and the notions of political universe closing and 
that of the one-dimensional expression and thought by Herbert Marcuse, in addition to the 
concept of alienation just as developed by Karl Marx. Set objectives are: 1) examine how the 
researched teachers‟ background is carried through, having – as a reference – their 
conceptions about education and teaching organization (in cycles with continued 
progression); 2) identify and analyze the teachers‟ awareness regarding the conditions to 
exercise teaching, from the alienation concept; 3) relate teaching working conditions and the 
teacher‟s background. As for the hypotheses, they were so stated: 1) the educational 
models, the norms and rules imposed by the policy promoted by the São Paulo State 
Education Secretariat (SEE/SP), associated with the teachers‟ aversion to the theoretical 
knowledge enhance pseudo-formation, and, on account of this situation, there tend to prevail 
one-dimensional thought patterns; 2) the alienating working conditions make awareness 
difficult for the teachers regarding the objective situations they undergo, and the investment 
in their formation process. The first hypothesis could be confirmed almost to its entire extent 
since the teachers‟ opinion about education and teaching organization are shaped up – to a 
great extent – by the educational system itself, which implies saying that the political 
dimension to the formation is quite harmed. This situation seems to get more acute as 
aversion prevails towards the theory or principle of pragmatism. Just the same, it was verified 
that the conditions in which continued formation takes bring forth pseudo-formation. In 
addition, engulfed by the official discourse – which becomes the reference – the teachers 
show difficulties to be apart from the one-dimensional thought, which brings about 
acceptance of the official policy as the expression of truth. Nonetheless, in the school‟s day-
by-day aspects, the same teachers showed counterpoising ability, chiefly criticizing how the 
learning evaluation is carried out. Although such criticism is measured through the obstacles 
which – on their judgment – make the pedagogical work difficult, the teachers, in this feature, 
show dissonance towards the thought pattern imposed by the SEE/SP. The second 
hypothesis, however, could not be confirmed. Alienation is present in the teachers‟ lives; the 
data indicate that the lack of relationship with culture (or precarious relationship therewith) 
shows itself in the aversion presented in the theoretical knowledge. The verified trend was 
lack of willingness and openness to formation (brought to life in courses offered and in 
readings about educational issues) not immediately presenting the solution to the problems 
faced by them at school and in treating the students. Therefore, submitted to the logic 
practice superposition to theory imposes, the analyzed teachers do not invest in their own 
formation, and this difficulty seems to be enhanced by them as they reproduce the expected 
conduct pattern and do not relate the pedagogic problems to the general structure of society.  
 

 

Keywords: teachers‟ formation; continued progression; teaching cycles; teaching profession; 
critical theory of so 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No ano de 2008, ingressei na pós-graduação e minhas inquietações sobre a 

relação de professores com as políticas oficiais desencadearam a pesquisa intitulada: A 

proposta pedagógica para a Educação Física escolar nas séries iniciais da rede pública 

estadual paulista: as manifestações dos professores (FERNANDES, 2009). Nesse estudo, o 

objetivo foi entender como dois grupos de professores – um de iniciantes no momento da 

implantação da proposta e outro que já atuavam como docentes – lidaram com a referida 

proposta. Portanto, a relação de professores com políticas educacionais orientou a 

pesquisa. 

Durante o período que cursei o mestrado fiquei afastado do meu cargo de 

professor na rede pública estadual paulista. Ao concluir a pesquisa, retornei a minha função 

de professor. Nesse retorno à escola, e com outro olhar devido às pesquisas e leituras 

realizadas durante o mestrado, alguns fatores chamaram a atenção, destacando-se o fato 

de que tanto em minhas experiências na rede pública estadual paulista, quanto nos debates 

travados no curso de pós-graduação, quando se trata do tema da educação no Brasil, as 

discussões sobre as formas de melhorar o ensino são inúmeras e frequentes. Entre os 

estudiosos e no interior das escolas, quando se busca equacionar o fracasso escolar é 

comum observarmos comentários do tipo: “os alunos chegam ao ensino médio com 

problemas de alfabetização”, “há muitos alunos por turma”, “não existem recursos didáticos 

– livros, materiais pedagógicos e tecnológicos – necessários para o ensino”, “as crianças 

não têm nenhum apoio das famílias” e vários outros comentários que refletem a situação do 

ensino em nosso país.  

Em virtude de todos esses problemas presentes na educação brasileira foram 

desenvolvidas inúmeras discussões a respeito do tema qualidade e, por conseguinte, 

diferentes alternativas pedagógicas são propostas. E foi, justamente, tomando os vários 

problemas que abarcam os embates em torno do campo educacional que esta pesquisa 

começou a ser delineada. O objetivo é analisar como se concretiza a formação de 

professores, focalizando no modo como concebem a educação em geral e como se 

posicionam ante a organização do ensino em ciclos com progressão continuada. 

A opção por realizar o estudo, focalizando a organização do ensino, está vinculada 

à percepção de que a reforma promovida pela Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo (SEE/SP), em 1998, que implantou os ciclos de ensino e a progressão continuada, no 

lugar da seriação, produziu impactos importantes no cotidiano das escolas e na maneira 

pela qual os docentes exercem sua atividade. Considera-se que a posição dos professores 

diante das alterações que aconteceram na rede estadual de ensino e o conhecimento que 
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demonstram ter sobre o assunto da organização da prática pedagógica, incluindo as 

mudanças na avaliação dos alunos, constituem-se em indicadores importantes de sua 

experiência de formação, não só a profissional como também a cultural. Levantar dados 

sobre a formação dos professores permitiu a análise do modo como os profissionais da 

escola se relacionam com as determinações das políticas educacionais.  

Além disso, também foram consideradas as condições de trabalho na rede pública 

estadual paulista. Igualmente, essas condições determinam, em certa medida, a relação dos 

professores com a escola e com a educação. A proposta aqui desenvolvida foi a de cotejar, 

então, o posicionamento e o conhecimento das professoras1 no que se refere aos aspectos 

concernentes à organização do ensino, às condições objetivas para o exercício do 

magistério e os dados relacionados a sua formação. A intenção não foi a de, 

antecipadamente, definir relações e, a partir daí, verificar a extensão destas, mas sim se era 

possível identificar sua existência ou não.  

O ponto de partida da investigação derivou do pressuposto de haver, no que diz 

respeito ao trabalho desenvolvido pelas professoras no cotidiano escolar, relações 

recíprocas entre as experiências formativas, as condições de trabalho e a forma como 

concebem e compreendem os problemas vividos no dia a dia da escola. O interesse recaiu 

sobre os fatores de âmbito político e sobre as questões intrínsecas ao trabalho pedagógico. 

Sem a pretensão de esgotar o assunto, a pesquisa ambiciona discutir o poder dos fatores 

objetivos e subjetivos como conformadores da formação e atuação de professores. A 

referência para realizar essa tarefa foi a consciência da necessidade de examinar as 

políticas educacionais não somente no plano das proposições, mas, principalmente, na sua 

efetivação nas escolas. Foi por isso que a organização do ensino em ciclos com progressão 

continuada foi constituída como parâmetro para a análise.  

No balanço realizado sobre pesquisas que investigaram a temática da organização 

de ensino, identificou-se enfoques diversos. Alguns estudos relacionam a organização do 

ensino em ciclos com a formação de professores, outros investigam os professores e suas 

condições de trabalho ensejadas pela organização do ensino em ciclos com progressão 

continuada, ou confrontadas com essa proposta de reformulação do ensino, isso porque 

objetivavam averiguar o engajamento dos professores nos processos de mudanças. 

Realizado esse levantamento de pesquisas e analisado seus conteúdos, decidiu-se por 

focalizar o entrelaçamento entre as condições de trabalho (a jornada, as condições físicas 

da escola, o número de alunos por sala, os materiais didáticos, os recursos tecnológicos 

disponíveis, entre outros fatores) e formação dos professores (inicial e continuada) atuantes 

na rede pública estadual paulista. Essa decisão decorre da necessidade de refletir sobre a 

                                                           
1
 A amostra da pesquisa foi composta somente por mulheres. 



 

 

19 

relação entre o particular e a totalidade social, tal como apontada por Horkheimer e Adorno 

(1973). Para os autores, o indivíduo retirado de suas determinações não é nada além de 

abstração. Ainda sobre a relação entre indivíduo e sociedade, “(...) a divergência do 

universal e do particular implica, necessariamente, que o indivíduo não se insere de forma 

imediata na totalidade social, mas através de instâncias intermediárias” (HORKHEIMER e 

ADORNO, 1973, p.61). Considera-se que a tomada das instâncias intermediárias (por 

exemplo, a escola e as políticas educacionais) pode permitir o conhecimento das dimensões 

subjetiva e objetiva do trabalho do professor.  

Essas ponderações tornam evidente que a referência utilizada para a consecução 

deste estudo foi a teoria crítica da sociedade. As noções de pensamento unidimensional, 

fechamento do universo político e da locução, presentes na obra de Marcuse (1967), e os 

conceitos de formação e pseudoformação de Adorno (1972) orientaram o delineamento do 

objeto de pesquisa e a análise dos dados. Além destes, no que diz respeito às condições de 

trabalho, o conceito marxista de alienação também se constituiu em referência.  

Os sujeitos investigados por esta pesquisa foram 37 professoras atuantes no ciclo I 

do Ensino Fundamental da rede pública estadual paulista, atuantes na Diretoria de Ensino 

Região Campinas Oeste (DERCO), estado de São Paulo. A escolha do ciclo I está 

relacionada ao fato de que o debate, as propostas e as experiências de  reorganização de 

ensino na rede estadual paulista quase sempre foram direcionadas para os anos iniciais de 

escolarização. A justificativa para tal está ligada à necessidade de rompimento como o 

modelo de seriação que predominou durante muito tempo nas escolas, visto que foi 

considerado o responsável, dentre outros fatores, pelos altos índices de reprovação e 

evasão. Assim, nas últimas décadas, o centro dos debates e preocupações tanto de 

pesquisadores, quanto dos órgãos governamentais em torno das formas de reorganizar o 

ensino foi os anos/séries iniciais de escolarização. É por isso que a escolha recaiu sobre o 

ciclo I do Ensino Fundamental. Assim, foram levantadas informações sobre as professoras 

atuantes nesse ciclo de ensino, especificamente suas manifestações acerca da atual 

organização do ensino em ciclos com progressão continuada e da educação em geral. 

Como técnica de pesquisa, optou-se pela aplicação de questionário, composto por questões 

fechadas e abertas.  

A ambição é a de lançar alguma luz sobre o tema da formação e atuação docente, 

de modo que seja possível vislumbrar alternativas que apontem para a melhoria da 

qualidade da escola pública. Desse modo, elaborou-se nos seguintes termos o problema de 

pesquisa: de que maneira a relação entre formação e condições de trabalho determina as 

percepções e concepções de um grupo de professoras que atuam no ciclo I do Ensino 

Fundamental sobre a educação e a organização do ensino? Já as hipóteses formuladas 

são: 1) os modelos educacionais, as normas e regras impostas pela política promovida pela 
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SEE/SP, associadas à aversão das professoras aos conhecimentos teóricos, fortalecem a 

pseudoformação e, por conta dessa situação, tendem a prevalecer padrões de pensamento 

unidimensional; 2) as condições alienantes de trabalho dificultam a tomada de consciência 

pelas professoras das condições objetivas a que estão submetidas e o investimento no seu 

processo de formação.   

A exposição está estruturada em três capítulos: o primeiro apresenta o percurso 

histórico do surgimento de ciclos, da promoção automática e da progressão continuada até 

o processo de junção dos ciclos com a progressão continuada, realizada pela SEE/SP em 

1998. Também é apresentado o referencial teórico, a teoria crítica da sociedade, visando 

compreender a relação dos docentes com as prescrições oficiais e o uso da linguagem feito 

pelos órgãos gestores da educação e pelos professores – as noções de fechamento do 

universo político e da locução e pensamento unidimensional são apresentadas. Discute-se, 

ainda, com base na literatura sobre o tema, as condições de trabalho dos professores, para, 

em seguida, explicitar as razões de escolha dos conceitos de alienação e de formação, 

conforme Marx e os autores da teoria crítica da sociedade. Para concluir o capítulo, 

promove-se a discussão da relação entre condições de trabalho e formação e suas 

implicações para o exercício da docência. Por fim, é apresentado o delineamento da 

pesquisa: problema, objetivos, hipóteses, método, processo de elaboração do instrumento 

de pesquisa, seleção das escolas e dos docentes para a composição da amostra, 

procedimentos para coleta de dados e a caracterização e perfil da amostra. 

No segundo capítulo são apresentados os resultados com base nas manifestações 

das professoras sobre educação e organização do ensino, tendo em vista a análise de seus 

posicionamentos ante o trabalho docente e de suas experiências formativas. O capítulo está 

organizado em três tópicos. O primeiro visa apreender a relação estabelecida entre teoria e 

prática, o segundo abarca as manifestações sobre questões intrínsecas ao trabalho 

pedagógico em sala de aula e o terceiro destaca a formação inicial e continuada das 

componentes da amostra.  

O terceiro capítulo focaliza as condições objetivas de trabalho das professoras, 

com a análise dos dados realizada baseada no conceito de alienação. O capítulo foi dividido 

em dois tópicos: um voltado para as condições de exercício da docência e outro para a 

jornada de trabalho das professoras.  

Por fim, apresenta-se as considerações finais com a retomada dos objetivos e das 

hipóteses que orientaram a investigação. 
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CAPÍTULO I ORGANIZAÇÃO DO ENSINO NA REDE ESTADUAL PAULISTA, 

FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFESSORES 

 

 

Com o intuito de discutir a temática da organização do ensino na rede pública 

estadual paulista, toma-se o definido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) 9394/96, a partir da qual a educação básica foi organizada em três níveis – Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. No que tange à organização do ensino, a LDB, 

em seu artigo 23, incentiva a flexibilidade da organização da educação básica da seguinte 

maneira:  

 

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, 
grupos não seriados, com base na idade, na competência e em 
outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 
interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar 
(BRASIL, 1996) 

 

Diante dessas possibilidades de organização reconhecidas em lei, o Conselho 

Estadual de Educação do Estado de São Paulo (CEE/SP), no ano de 1997, aprovou a 

Indicação nº 08/97 e a Deliberação nº 09/97; esta última recomendou a reorganização do 

Ensino Fundamental na rede pública estadual paulista da seguinte maneira: 

 

Artigo 1º - Fica instituído no Sistema de Ensino do Estado de São 
Paulo o regime de progressão continuada, no ensino fundamental, 
com duração de oito anos.  
Inciso 1º - O regime de que trata este artigo pode ser organizado em 
um ou mais ciclos. 
Inciso 2º - No caso de opção por mais de um ciclo, devem ser 
adotadas providências para que a transição de um ciclo para outro se 
faça de forma a garantir a progressão continuada.  
Inciso 3º - O regime de progressão continuada deve garantir a 
avaliação do processo de ensino-aprendizagem, o qual deve ser 
objeto de recuperação contínua e paralela, a partir de resultados 
periódicos parciais e, se necessário, no final de cada período letivo 
(SÃO PAULO, 1997) 

 

Apoiada nessa deliberação, a Secretaria do Estado da Educação (SEE/SP) por 

meio da Resolução nº 4 de 15 de janeiro de 1998, artigo 1º, resolveu organizar a educação 

escolar em dois ciclos de quatro anos cada, sendo assim determinado: 

 

As escolas da rede estadual organizarão o ensino fundamental em 
regime de progressão continuada por meio de dois ciclos: 
I – Ciclo I, correspondente ao ensino de 1ª a 4ª séries 
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II – Ciclo II, correspondente ao ensino da 5ª a 8ª séries  
(SÃO PAULO, 1998) 

 

Fato de destaque é a associação estabelecida entre organização do ensino por 

ciclos2 e progressão continuada. A SEE/SP – no momento da implantação do novo sistema 

– realizou a junção de modo que a impressão que ficou foi a de que se tratava de dois 

aspectos de uma mesma proposta. No entanto, ao examinar os significados e a origem das 

propostas – da organização do ensino por ciclos e da progressão continuada –, verifica-se 

que são conceitos distintos e não complementares, seja pelas diferentes finalidades ou pela 

origem.  

Diante disso, e com o intuito de entender a história dos conceitos, apresenta-se 

uma síntese das origens, dos significados e das finalidades das propostas de organização 

do ensino em ciclos e de progressão continuada. Conforme Hamilton (1992), no vocabulário 

pedagógico há palavras que se tornam “lugares comuns” e, como tais precisam ser trazidas 

para a análise, caso contrário, corre-se o risco de que sua história fique oculta. No caso dos 

ciclos e da progressão continuada, estes conceitos têm se tornado “lugares-comuns” e, ao 

mesmo tempo, pontos conceituais de referências (HAMILTON, 1992) que precisam ter 

investigadas suas raízes e finalidades para não incorrer no risco de se tornarem expressões 

reconhecidas como sinônimos, uma vez que a junção foi realizada no âmbito da linguagem 

oficial da SEE/SP.  

 

 

1.1 A origem da organização do ensino em ciclos 

 

Autores como Azanha (1987), Krug (2002), Almeida e Mahoney (2003) e 

Barreto e Souza (2005) afirmam que a proposta de organização escolar em ciclos 

tem sua origem com Henry Wallon, na França, como apresentado no plano 

Langevin-Wallon (1947).  

Como ponto de partida para a explanação sobre o referido plano, destaca-se 

o momento político no qual foi elaborado. A tentativa de reforma educacional 

francesa data da década de 1930, especificamente em 1937, quando o então 

ministro da educação francesa Jean Zay propôs que o ensino secundário fosse 

dividido em três seções: clássica, moderna e técnica. Tal modelo levaria à 

classificação dos alunos conforme suas aptidões, a fim de direcioná-los a uma 

                                                           
2
 Na literatura aparecem os termos “ciclos de aprendizagem”, “ciclos de formação humana”, “escola 

ciclada”, “ciclos de desenvolvimento”. Uma descrição mais aprofundada da questão pode ser 
encontrada em Mainardes (2007).  
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dessas três seções. No entanto, as reformas educacionais francesas foram 

interrompidas por causa da instabilidade política e econômica gerada pela 2ª Guerra 

Mundial, quando a França, em setembro de 1939, declara guerra contra a 

Alemanha. Em junho de 1940, a Alemanha invade a França, provocando a 

destituição do presidente Albert Lebrun – a França derrotada pelos nazistas passa a 

ser dirigida pelo Marechal Philippe Petáin até 1944. Um fato que merece destaque é 

que ainda no período de guerra foi criado, como estratégia da Resistência à 

ocupação alemã, um conselho que tinha como objetivo a reformulação do ensino 

francês. Conforme Machado (1989), esse conselho nomeou Henri Wallon como 

secretário geral do Ministério da Instrução Pública, que indicou Paul Langevin 

presidente da Comissão de Estudos para a Reforma do Ensino. Langevin e Wallon, 

membros do Partido Comunista Francês, trabalharam juntos até 1946, quando 

ocorreu o falecimento do primeiro. Destaca Machado (1989, p. 186) que “o projeto 

de certa forma refletia uma proposta de compromisso entre partidos políticos e 

forças ideológicas que estiveram presentes na luta pela libertação da França”. Em 

1947, o projeto foi apresentado após três anos de pesquisa. O plano Langevin-

Wallon tinha como finalidade maior, tomando a educação como elemento 

fundamental, a reconstrução democrática da França após a segunda grande guerra 

mundial. Objetivava-se a ruptura com o modelo escolar clássico, calcado na 

transmissão enciclopédica de conhecimentos. O plano previa a abertura à formação 

do homem integrado na humanidade, por meio de uma educação de caráter 

nacional, cujo propósito era o de servir tanto aos interesses da comunidade como 

aos de cada um dos seus membros (MERANI, 1977). 

De qualquer forma, o plano Langevin-Wallon é considerado o precursor da 

escola organizada em ciclos. A formulação desse plano estava associada à meta 

principal da Escola Única3, a qual todas as crianças teriam acesso (MERANI, 1977). 

No plano Langevin–Wallon, a educação deveria ter em vista a valorização do 

cidadão. E isso ocorreria por meio da construção de uma sociedade digna e justa, 

sendo um dos intuitos centrais acabar com o preconceito existente acerca das 

hierarquias entre as profissões e os trabalhadores, enfim, “a reforma do ensino 

                                                           
3
 Tal „Escola Única‟ e democrática para todos estava associada aos princípios norteadores da 

proposta, que contemplava a democratização do ensino, na qual a diversidade das funções não seria 
regulada pela classe social, mas sim pela capacidade de desempenhar funções, por exemplo, que 
“serve o interesse coletivo ao mesmo tempo em que o bem-estar individual” (MERANI, 1977, p. 178). 
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deveria ser a afirmação nas instituições do direito dos jovens a um desenvolvimento 

completo” (WALLON, 1964, p.179). 

 Conforme disposto no plano, desde os grandes centros urbanos até as 

menores povoações, a escola deve se constituir em centro de difusão de cultura. 

Para tanto, os autores dividem a escola em três ciclos. O primeiro corresponde às 

crianças de 3 a 11 anos, com a obrigatoriedade escolar fixada aos seis anos, e tem 

como objetivo fazer a criança compreender o estudo da realidade física e humana, 

permitindo que se situe no espaço e no tempo. O segundo ciclo, dos 11 aos 15 

anos, foi concebido como um período de orientação. Essa fase tem como objetivo 

promover a observação metódica por parte das crianças, de modo que possam 

descobrir e desenvolver suas aptidões, e, por sua vez, permitir a orientação. O 

terceiro ciclo, dos 15 aos 18 anos, é o período da determinação, o qual deve ser 

consagrado à formação do cidadão e do trabalhador. 

No plano Langevin-Wallon (1947), a organização da escola em ciclos estava 

pautada na promoção da escola única e democrática para todos. Tal escola deveria 

se constituir contemplando a democratização do ensino, o que significa que a 

diversificação de funções e papéis sociais não seria regulada pela origem social, 

mas pela capacidade de desempenhar atividades que servissem aos interesses 

coletivos e ao bem-estar individual (MERANI, 1977). Vale destacar alguns pontos do 

plano: a) o número de alunos por sala em nenhum caso poderia ser superior a 25, 

justamente para que o professor pudesse dar toda a atenção a cada aluno da turma, 

o que seria pouco provável com um número maior que o proposto; b) o ensino 

deveria ser gratuito, e não apenas com a supressão das despesas com os estudos, 

mas com o oferecimento de um pré-salário para o adolescente do terceiro ciclo, pois 

nessa fase o aluno pertencente às famílias operárias já busca por trabalho a fim de 

contribuir no orçamento familiar; sem o auxílio proposto muitos não poderiam 

continuar os estudos em virtude das necessidades ligadas à sobrevivência; c) o 

plano previa o aumento do número de professores em todos os ciclos; d) no que diz 

respeito à infraestrutura, indicava a necessidade da construção de novos prédios 

escolares; e) no plano econômico, as preocupações com o financiamento das 

medidas sociais foram expostas com veemência pelos elaboradores, pois somente 

com a concretização das medidas de auxílio aos estudantes seria possível a real 

efetivação do plano. Conforme o exposto, o plano Langevin-Wallon definia desde o 

número de alunos por sala até ações para a garantia de permanência na escola dos 
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alunos pobres. No que tange ao ensino, o plano proclamava que a escola “deve 

oferecer a todas as crianças possibilidades iguais de desenvolvimento, abrir para 

todos o acesso à cultura, democratizar-se” (MERANI, 1977, p. 178). 

A educação organizada por ciclos foi justificada no plano com base em 

alguns princípios gerais, que são: a) justiça: todas as crianças independentemente 

de suas origens familiares, sociais, étnicas têm direito igual ao desenvolvimento de 

sua personalidade; b) todas as formas de trabalho que sustentam a ordem social 

têm igual valor; dessa forma, o trabalho manual e a inteligência prática não devem 

ser menosprezados em relação a outras capacidades; c) a ação educativa deve 

estar de acordo com os fins de formação e harmonização humanas; d) não há 

especialização profissional sem cultura geral: “a especialização não pode ser 

obstáculo para a compreensão de problemas mais amplos (…), uma sólida cultura 

libera o homem dos limites (estreitos) da técnica” (WALLON, 1964); o plano define a 

especialização como obsoleta e quanto mais específica e particularizada, mais cedo 

acontece a obsolescência, assim, só formado com base na cultura geral o indivíduo 

poderá superar esse movimento. 

Dentre os diversos aspectos assinalados sobre o plano Langevin-Wallon, 

um de cunho ideológico e político merece ser destacado: ao organizar a escola por 

ciclos, tinha a intenção explicita de promover a formação integral dos alunos em uma 

escola única e a democratização do ensino. Dessa forma, pode-se dizer que a 

educação organizada por ciclos proposta pelos autores teve como justificativa um 

projeto de educação ajustado aos anseios dos homens, das mulheres, das crianças, 

dos jovens, enfim, de cada um e de todos, e não aos interesses particulares ou 

transitórios da economia e da política, como ocorre hoje em boa parte do mundo e, 

também no Brasil. Sobre essa última afirmação – de que a educação está submetida 

interesses particulares – são analisadas as finalidades da progressão continuada 

implantada, em 1998, na rede pública estadual paulista4.  

 

 

 

 

                                                           
4
 Destaque-se que antes da reorganização do ensino em ciclos com progressão continuada no estado 

de São Paulo existiram: a) proposta de promoção automática nas décadas de 1950 e 1960, 
defendidas por Leite (1959) e Almeida Junior (1957); b) experiência de organização do ensino em 
níveis, entre os anos de 1968 e 1972; c) a proposta do Ciclo Básico, vigente até o ano de 1998, 
quando houve a implantação do regime de progressão continuada. 



 

 

26 

1.2 A progressão continuada na rede pública estadual paulista  

 

Para análise da progressão continuada serão analizados alguns 

documentos oficiais5 e artigos disponíveis no site da SEE/SP6, assim como algumas 

pesquisas sobre as finalidades da progressão continuada no estado de São Paulo. 

Tais fontes orientam a explanação e discussão de algumas questões relevantes 

para o entendimento da implantação da progressão continuada, a saber: suas 

finalidades, a avaliação e a junção dos ciclos com a progressão continuada. Os 

textos dispostos no site oficial da SEE/SP, denominado Centro de Referência Mario 

Covas, são compostos por dois grupos, sendo um destinado à legitimação da 

progressão continuada via deliberações, leis e decretos, e outro composto por textos 

que deram suporte acadêmico e científico para a proposta de progressão 

continuada.  

De antemão, observa-se que autores que propuseram discutir as mudanças 

ocorridas na educação paulista, Dias-da-Silva; Lourencetti (2002, p. 23) enfatizam 

que a implantação da organização do ensino em ciclos com progressão continuada 

foi “certamente o período de maior efervescência nas escolas públicas paulistas nos 

últimos anos”, ou seja, trata-se da reforma que mais impactou o funcionamento das 

escolas. Objeto de grandes discussões políticas7 e acadêmicas, a progressão 

continuada deixa evidente alguns objetivos, principalmente a redução dos índices de 

repetência e evasão. Isso fica patente quando, no ano de 1997, o Conselho Estadual 

de Educação aprovou a Indicação 08/97 e a Deliberação 09/97.  A partir de 1998 a 

reprovação dos alunos deveria ocorrer primordialmente nos anos finais dos ciclos – 

4ª e 8ª séries. 

Alguns pesquisadores têm feito diversas críticas às finalidades da 

progressão continuada. Estudioso do tema, Freitas (2003, p.9) afirma que “a 

progressão continuada tem como perspectiva central a correção de fluxo”. Dias 

                                                           
5
 Tais documentos são: Deliberação CEE 9/97 (Homologada pela resolução SE de 4.8.97), institui, no 

sistema de ensino do estado de São Paulo, o regime de progressão continuada no ensino 
fundamental; Indicação CEE 8/97 (Anexada à Deliberação CEE 9/97), define o regime de progressão 
continuada; Indicação CEE 22/97, versa sobre avaliação e progressão continuada. 
6
 No site „Centro de Referência Mario Covas‟ constam textos de autores que dão base para as  

formulações e propostas da SEE/SP. O endereço eletrônico é: 
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/int_a.php?t=001.  Acesso em maio de 2012. 
7
 Um fato a ser ressaltado é que na última disputa eleitoral para o governo do estado de São Paulo 

(2010), os dois principais concorrentes se manifestaram sobre a questão da progressão continuada. 
Um deles a defendia, enquanto o outro tinha como uma de suas metas acabar com a progressão 
continuada no estado de São Paulo. 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/int_a.php?t=001
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(2004, p.63), por sua vez, destaca que “a progressão continuada, camuflada de 

organização escolar em ciclos, implica não na priorização do aprendizado, mas, com 

a promoção automática, na diminuição das taxas de repetência e evasão, não no 

aumento dos investimentos, mas a racionalização destes”. O mesmo afirmam 

Barretto e Mitrulis (2001). Para eles, a reorganização do Ensino Fundamental em 

ciclos com progressão continuada teve como argumento e motivação a necessidade 

de se adotar medidas que colaborassem para a correção de fluxo, uma vez que o 

Censo Escolar de 1999 apontava que 44% dos alunos brasileiros apresentavam 

distorção idade-série. Se a correção de fluxo era objetivo, este parece ter sido 

alcançado, à medida que dados da SEE/SP indicam que em 2006, nove anos depois 

da implantação da progressão continuada na rede pública paulista, apenas 1,3% dos 

alunos do Ensino Fundamental apresentavam atraso relativo à idade/série. 

Um olhar superficial para os dados estatísticos pode levar à constatação de 

que a organização do ensino no regime de progressão continuada foi positiva, uma 

vez que foi diminuída a defasagem entre série cursada e idade dos alunos. Todavia, 

vários estudos (FRESHE, 2001; STEINVASHER, 2003; DIAS, 2004; FERREIRA, 

2004; TEIXEIRA, 2007; VASCONCELOS, 2007), embora com diferentes referenciais 

teóricos e de análise, identificaram duas consequências da progressão continuada. 

A primeira diz respeito à diminuição dos gastos por meio da otimização de recursos 

proporcionada pela regularização do fluxo de alunos da rede, pois a evasão e 

repetência eram consideradas pela SEE/SP como “perniciosos ralos por onde se 

desperdiçam os preciosos e poucos recursos financeiros da Educação” (SEE/SP, 

1998, p.13). A segunda está vinculada ao surgimento de um novo tipo de exclusão 

dos alunos no interior da escola, uma vez que, por não apresentarem aprendizagem 

adequada, contrariamente ao que noticiam os órgãos oficiais, esse modelo vem 

contribuindo para a exclusão social dos estudantes e não para a efetiva progressão 

da aprendizagem. Quando se faz com que os alunos prossigam os estudos sem dar-

lhes as mínimas condições de aprenderem os conteúdos escolares, pode-se 

entender que se está negligenciando a responsabilidade de oferecer educação de 

qualidade. Toda essa situação permite postular que a racionalização de recursos 

econômicos parece ter sido o ponto de partida dos órgãos gestores que, utilizando o 

vocabulário democrático, de certa forma camuflaram os interesses econômicos que 

estão na base dessa política educacional. 
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Além da racionalização de recursos financeiros, outro aspecto relacionado à 

ordem e ao crescimento econômico, em detrimento da formação dos indivíduos, 

também estabelecido claramente como motivo da implantação da progressão 

continuada está expresso na Indicação CEE 8/97, que, ao apontar as justificativas 

para a implantação da progressão continuada enfatiza: 

 

Ainda da perspectiva de política educacional e social, é sabido que o 
Brasil precisa, com a maior rapidez possível, elevar os níveis 
médios de escolaridade dos seus trabalhadores. A educação 
básica e a qualificação profissional constituem requisitos 
fundamentais para o crescimento econômico, para a 
competitividade internacional e, como meta principal, para a melhoria 
da qualidade de vida da população (SÃO PAULO, 1997, p. 6 – grifos 
meus). 

 

Portanto, oriunda de uma política educacional orientada pelas finalidades 

econômicas, a progressão continuada foi implantada em todas as escolas da rede 

pública estadual paulista no ano de 1998. Fato que merece destaque é o de que a 

racionalização de recursos econômicos e a qualificação dos trabalhadores pobres 

parecem ter sido a justificativa dos órgãos gestores. Dessa forma, a escola, 

organizada a partir da progressão continuada, tem evidenciadas suas contradições. 

Se, por um lado, temos a elevação das estatísticas do acesso e permanência na 

escola, por outro, há o fator de extrema preocupação, a saber: o fraco desempenho 

escolar dos estudantes, o que, por sua vez, acarreta em uma formação de qualidade 

duvidosa.  

Como já destacado, além da questão da evasão, surge também como 

justificativa declarada nos textos oficiais a diminuição dos gastos com educação. 

Isso pode ser verificado claramente na Indicação CEE 8/97 (SÃO PAULO, 1997), 

que assim define a mudança e, por conseguinte, as finalidades da progressão 

continuada: 

 

Uma mudança dessa natureza deve trazer, sem dúvida alguns, 
benefícios tanto do ponto de vista pedagógico como econômico. 
Por um lado, o sistema escolar deixará de contribuir para o 
rebaixamento da autoestima de elevado contingente de alunos 
reprovados. Reprovações muitas vezes reincidentes na mesma 
criança ou jovem, com graves consequências para a formação da 
pessoa, do trabalhador e do cidadão. Por outro lado, a eliminação 
da retenção escolar e decorrente redução da evasão deve 
representar uma sensível otimização dos recursos para um maior 
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e melhor atendimento de toda a população (...) o custo 
correspondente a um ano de escolaridade de um aluno 
reprovado é simplesmente um dinheiro perdido. Desperdício 
financeiro que, sem dúvida, afeta os investimentos em educação, 
seja na base física (prédios, salas de aula e equipamentos), seja, 
principalmente, nos salários dos trabalhadores do ensino. Sem falar 
do custo material e psicológico por parte do próprio aluno e de sua 
família (SÃO PAULO, 1997, p. 6 – grifos meus).  

 

São visíveis as diferentes finalidades da progressão continuada da SEE-SP 

e presentes na organização do ensino em ciclos proposta no plano Langevin-Wallon. 

Isso é possível constatar, uma vez que, enquanto o mote da discussão na França 

era a necessidade da escola democrática, tendo em vista o acesso à educação de 

crianças de diferentes classes sociais, a permanência e continuidade dos alunos na 

escola, a expansão do ensino elementar e a reunião do ensino primário com o 

secundário, a progressão continuada foi justificativa pelos elevados índices de 

reprovação e evasão escolar e pela necessidade de racionalização de recursos, não 

se verificando o apelo explícito à democracia. O fato é que a SEE/SP realizou a 

junção de duas propostas pedagógicas com origem e significado distintos. 

Em 1998, a SEE/SP implantou a progressão continuada, que teve como 

base a organização em ciclos e não o ano letivo, modelo considerado medida 

educacional politicamente correta, dado o debate em torno da questão que 

acontecia naquele momento. Isto significa que os elaboradores da política 

educacional paulista conceberam os ciclos e a progressão continuada como uma 

mesma forma de organização. A possibilidade de junção foi respaldada pela LDB 

9394/96, que permitiu aos sistemas educacionais organizarem a escolaridade em 

séries, ciclos ou no regime de progressão continuada, entre outras formas. De 

qualquer maneira, a legislação abriu algumas brechas no tocante às formas de 

organização escolar. A LDB, em seu artigo 32, estabelece: 

 

§ 1º. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino 
fundamental em ciclos. 
§ 2º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série 
podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão 
continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-
aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de 
ensino. (BRASIL, 1996) 
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Nesse sentido, pode-se considerar que todas as concepções de 

organização devem necessariamente ser orientadas pelo regime de progressão 

continuada.  

Na política adotada pela SEE/SP há outro equívoco no que diz respeito a 

essa generalização e confusão de propostas. Na Deliberação CEE/SP 9/1997, os 

legisladores reconhecem e destacam que, dentre as inovações produzidas pela 

LDB, incluem-se os ciclos e a progressão continuada. Embora sejam medidas 

distintas, o referido documento afirma: 

 

A experiência dos ciclos, tanto na rede estadual (ciclo básico de 
1984) quanto na rede municipal de São Paulo (1989-1992), tem 
demonstrado que a progressão continuada contribui 
positivamente para melhorar o processo de ensino e para 
obtenção de melhores resultados de aprendizagem (SÃO PAULO, 
1997, grifos meus) 

 

Nos exemplos apontados fica evidenciada a maneira como aconteceu a 

junção dos ciclos com a progressão continuada promovida por legisladores e 

conselheiros da educação. Miranda (2005), após discutir as diferentes justificativas 

para a organização das escolas em ciclos, assinala que tal proposta também possui 

sua justificativa pedagógica. E continua:  

 

Haveria, ainda, outras propostas de organização de ciclos, algumas 
delas identificadas como mera proposta de “progressão continuada”, 
mais preocupadas com a correção das estatísticas de fluxo escolar, 
mantendo uma aparente estrutura de ciclos, como é frequentemente 
criticada a proposta da Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo (MIRANDA, 2005, p.645). 

 

De outra parte, Dias (2004) afirma que os ciclos tornaram-se por si mesmos 

progressistas e criticá-los passou a ser considerado um descompasso pedagógico. 

Dessa forma, foram tomados como o que havia de mais avançado em termos de 

teoria pedagógica, o que contribuiu para legitimar a progressão continuada e ocultar 

a nítida diferença entre ciclos e progressão continuada. Ao indicar tais diferenças, 

Mainardes (2007) afirma que a organização do ensino em ciclos propõe mudanças 

radicais no contexto escolar, no currículo, na avaliação, na organização da escola e 

na formação continuada, enquanto que o regime de progressão continuada tem sido 
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criticado por ser uma política que tem por objetivo diminuir a reprovação e evasão e, 

por conseguinte, acelerar a passagem dos alunos pelo Ensino Fundamental.  

Autor que tem discutido a temática da diferença tanto no surgimento quanto 

nas funções que vieram a atender os ciclos e à progressão continuada, Freitas 

(2004) afirma que a última já estava na agenda dos liberais desde que estes se 

apropriaram do lema Educação para Todos no início da década de 1990. Já os 

ciclos foram inseridos no debate a partir de uma perspectiva crítico-social. O autor 

afirma, ainda, que o surgimento da progressão continuada “(...) teve como objetivo 

meramente lidar com os problemas educacionais dentro de uma perspectiva 

economicista: liberando fluxos e enxugando custos” (FREITAS, 2004, p.6), enquanto 

os ciclos: 

 

(...) propõem alterar os tempos e os espaços da escola de maneira 
mais global, procurando ter uma visão crítica das finalidades 
educacionais da escola. Está em jogo mais do que simplesmente 
liberar fluxos, ou sair-se bem em avaliações do sistema, ou, ainda 
tirar a avaliação formal juntando séries em planejamentos plurianuais 
(FREITAS, 2004, p. 11).  

 

Reforça, ainda, Freitas (2002) que o regime de progressão continuada tem a 

finalidade de reduzir os custos econômicos, sociais e políticos das formas de 

exclusão objetivas – repetência e evasão –, sem alterar a seletividade da escola, 

criando um “campo de exclusão subjetiva” (FREITAS, 2002, p.301). Já os ciclos 

devem ser mecanismos de resistência à lógica seriada, mas precisam ser vistos 

como oportunidades para se elevar a conscientização dos professores, alunos e 

pais, revelando a estes as reais travas para o desenvolvimento da escola e da 

sociedade, “e não apenas serem vistos como uma solução técnico-pedagógica para 

a repetência” (FREITAS, 2002, p.321). O autor, ao se manifestar sobre a associação 

dos ciclos com a progressão continuada, denuncia que no estado de São Paulo o 

caso é mais grave, em comparação com outros estados (FREITAS, 2004), já que a 

implantação da progressão continuada coloca em risco a ideia de ciclo, pois reforça 

a confusão acerca do tema de pais, alunos e professores.  

É por isso que a presente pesquisa, ao apreender as experiências 

formativas das professoras, focaliza o que compreendem sobre ciclos e progressão 

continuada e como se manifestam acerca das questões intrínsecas ao trabalho 
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pedagógico diário na escola. Entre as mudanças promovidas na escola com a 

reforma da organização do ensino, destaca-se a avaliação da aprendizagem.  

 

 

1.3 A avaliação da aprendizagem na progressão continuada 

 

Como toda mudança no campo educacional, a progressão continuada 

também produziu seus impactos. Dentre estes está o processo de avaliação dos 

alunos, conforme apontam as pesquisas sobre o tema, o que é explorado mais a 

frente. No artigo intitulado Avaliação da aprendizagem e progressão continuada: 

bases para a construção de uma nova escola, disponível no site oficial da SEE/SP, 

de autoria de Zilma de Moraes Ramos de Oliveira – que no ano de 1998 era a chefe 

de gabinete da SEE/SP e membro do CEE/SP – é estabelecida uma relação entre a 

avaliação tradicional e a retenção. A autora argumenta ser necessário “substituir 

uma concepção de avaliação escolar punitiva e excludente por uma concepção de 

avaliação comprometida com o progresso e o desenvolvimento da aprendizagem” 

(OLIVEIRA, 1998, p.1). No mesmo sentido, em outro texto disponível no mesmo site 

e intitulado O sistema de avaliação de rendimento escolar do estado de São Paulo: 

implantação e continuidade (BITAR et al., 1998), observa-se que a inovação da 

avaliação proposta visava romper com a antiga cultura de avaliação, que tinha sua 

ênfase na seletividade, na repetência e na classificação. Essa ideia se repete em 

documento da SEE/SP: 

 

(...) a retenção tem se constituído em instrumento de seletividade do 
processo escolar, baseada que é em mecanismos de prêmios e 
punições aplicados indiscriminadamente a alunos com os quais, na 
verdade, não sabemos como lidar e, pior ainda, como ensinar. 
Naturalmente, são eles, em sua ampla maioria, aqueles advindos das 
classes populares, situação que gera uma extrema iniquidade na 
prestação dos serviços educacionais: os alunos que mais necessitam 
da escola acabam por ser, de fato, aqueles que a repetência expulsa 
da escola, rotulando-os de incapazes (SÃO PAULO, 1998, p. 1-2). 

  

Nos excertos citados é possível perceber que a avaliação escolar foi 

identificada como a grande vilã e responsável pela desclassificação e seleção dos 
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alunos, a qual provocava altos índices de repetência e evasão no sistema seriado. 

Dessa forma, deveria ganhar um novo sentido, segundo Neubauer (2000, p. 1), com 

a progressão continuada: 

 

(...) a avaliação passa a ser o instrumento guia na progressão do 
aluno no seu percurso escolar, apontando as diferenças na aquisição 
de habilidades e conhecimentos entre os alunos e orientando o 
trabalho do professor na condução desse processo. Deixa de ser 
repressora, castradora e comparativa para ser norteadora e 
estimuladora do processo ensino e aprendizagem. 

 

Tendo como referência a concepção de que a avaliação ocasionava a 

retenção e, por conseguinte, a evasão dos alunos, a redefinição do significado das 

práticas avaliativas no bojo da progressão continuada torna-se peça chave da 

mudança proposta. Isso pode ser verificado na Indicação CEE 08/97, que atribui à 

avaliação da aprendizagem um papel central na implementação da reforma, 

recomendando que: 

 

O processo de avaliação em sala de aula deve receber cuidados 
específicos por parte dos professores, diretores, coordenadores 
pedagógicos e supervisores de ensino, pois esta avaliação contínua 
em processo é o eixo que sustenta padrões mínimos de 
aprendizagem esperada para os seus alunos. (...). A proposta deverá 
também, prever e assegurar participação das famílias no 
acompanhamento do aluno, dentro do regime de progressão 
continuada, fornecendo-lhes informações sistemáticas sobre sua 
frequência e aproveitamento (CEE/SP, 1997, p. 5). 
 

Dois aspectos ficam patentes na implementação da progressão continuada. 

Um se refere à defesa da participação de todos os indivíduos que compõem o 

contexto escolar, desde supervisores a pais. O outro diz respeito à ênfase na 

qualidade de ensino, o que pode ser observado no seguinte trecho do já 

mencionado artigo de Oliveira (1998): 

 

(...) a progressão continuada não se alia de forma alguma com 
possível rebaixamento do ensino, antes envolve pensar sempre em 
diversas formas de prover aprendizagens essenciais, com o domínio 
de habilidades e atitudes de busca de novas informações e 
conhecimentos, de cooperação, etc., através de um projeto 
consistente de trabalho pedagógico elaborado e desenvolvido em 
equipe (OLIVEIRA, 1998, p. 1) 
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Já Neubauer (2000), em artigo escrito enquanto ocupava a Secretaria de 

Estado da Educação de São Paulo (1995-2002), justificou a implantação da 

organização do ensino em ciclos com progressão continuada sob a alegação de que 

a reprovação passa a ser marca do fracasso não do aluno, mas,  

 

(...) da escola, do trabalho do professor, da organização do sistema 
de ensino que tem de ser avaliado, questionado, revisado e 
repensado nos seus pontos frágeis. A cada final de ano ou o aluno 
conseguiu avançar mais, aprender, ou foi a escola que ficou para 
trás. (NEUBAUER, 2000, p.17). 

 

Dessa forma, a culpa pelo fracasso escolar recai sobre o professor e a 

escola. Isso pode ser melhor explicitado quando, no mesmo ano de 2000, a SEE/SP 

lançou o documento intitulado A Construção da Proposta Pedagógica da Escola: A 

Escola de Cara Nova (Planejamento). Esse documento, por meio do título, expressa 

o momento de mudança pelo qual a rede pública de ensino paulista passava e era 

constituído por textos que serviriam para subsidiar as reflexões do planejamento nas 

escolas em 2000. Os assuntos relacionados eram progressão continuada, avaliação 

e projeto pedagógico. O que se pode identificar é que a progressão continuada é 

tida como uma medida que “altera radicalmente o percurso escolar e, como 

resultado, a forma pela qual os alunos nele se movimentam” (SÃO PAULO, 2000, p. 

15), isso porque, entre as recomendações, propunha-se uma alteração radical 

quanto às concepções de ensino, de aprendizagem e de avaliação, assim 

delineados: 

 

A compreensão que temos hoje do processo de ensino e 
aprendizagem exige um outro olhar para o processo de avaliação, 
que não pode mais se limitar a ser um procedimento decisório quanto 
à aprovação e reprovação do aluno. Aprovação e reprovação são 
distorções perversas do conceito de avaliação (SÃO PAULO, 2000, 
p. 14). 

 
Com o que foi destacado das formulações oficiais, depreende-se que a 

avaliação deveria assumir um novo caráter, isto é, como um procedimento 

pedagógico por intermédio do qual o professor verifica continuadamente o progresso 

da aprendizagem de seus alunos, decidindo, se necessário, sobre a recuperação e o 

reforço, isso em contraposição à avaliação praticada até então.  

No entanto, Sampaio (2002, p.12), ao discutir algumas políticas e reformas 

educacionais, destaca que no caso da organização do ensino em ciclos com 
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progressão continuada “a escola resiste e continua com as suas classes, séries e 

professores por disciplinas, que se organizam em conteúdos por séries. Nesse 

sentido, tiram-se os degraus, mas permanece a mesma estrutura, sem rampas de 

acesso, com base no princípio de classificação”. Conforme a autora, no Estado de 

São Paulo: 

 

A organização em ciclos passa a ser compreendida nesses casos 
como simples eliminação da reprovação e instalação de promoção 
automática; se todos “passam”, em qualquer circunstancia, então não 
precisa sequer aprender coisa alguma. Sem etapas definidas em 
séries, com seus pré-requisitos e os manuais correspondentes, 
perdem-se os parâmetros de ordenação dos conteúdos e de 
sequenciamento no trabalho docente, de classificação e 
reagrupamento dos alunos (SAMPAIO, 2002, p.12). 

 

O que vem à tona é o fato de que, embora tenham ocorridos alguns 

rearranjos, a escola organizada em ciclos com progressão continuada ainda está 

permeada pela seriação. Conforme alerta Teixeira (2007), verifica-se a contradição: 

ser ciclo, mas estar seriado, assim como o descompasso entre progressão e 

avaliação. Dias-da-Silva e Lourencetti (2002, p.34-35) assim se referem à questão: 

 

Promove-se o aluno e, ao mesmo tempo, cobra-se dele o domínio de 
conteúdos. Para eles [os professores], uma contradição, pois que as 
provas de avaliação centralizada são exigidas por série, e não ciclos. 
Portanto, reforçam o ideário clássico de exigência progressiva e 
hierarquizada de domínio de conteúdos por parte dos alunos (...). 
Assim, ao rotular o fraco rendimento escolar de suas classes, os 
indicadores da avaliação apenas acirram a convicção dos 
professores de que não podiam ter aprovado esses alunos. 
 

 

Para Freitas (2003, p.9), a progressão continuada não é considerada uma 

proposta de ciclos, pois “destina-se a viabilizar o fluxo de alunos e tentar melhorar a 

sua aprendizagem com medidas de apoio (reforço, recuperação etc.)” e “agrupar 

séries com o propósito de garantir a progressão continuada do aluno”. Conforme 

destacado nesta breve explanação, tornam-se evidentes algumas contradições 

presentes nesse processo. Como assinala Freitas (2003, p.72), o que ocorre na rede 

estadual paulista é que as séries são agrupadas e “a avaliação assume papel de 

controle e atua para implementar verticalmente uma política pública”.  

Dessa forma, as manifestações das professoras sobre suas práticas, tendo 

como referência a organização de ensino são analisadas, especialmente a 
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avaliação, tanto em decorrência de sua importância na implementação da 

reorganização do ensino, quanto pela relevância que recebeu nas pesquisas 

acadêmicas, como observado nas pesquisas sobre a organização de ensino. 

 

1.4 A organização do ensino na rede pública estadual paulista nas 

pesquisas acadêmicas 

 

Ao buscar na literatura as investigações sobre a temática, verificou-se 

inicialmente, os levantamentos de pesquisas já realizados sobre a organização do 

ensino em ciclos e progressão continuada no Brasil. Stremel e Mainardes (2010) 

indicam que, no Brasil, no período entre 2001 e 2010, foram produzidas 74 

dissertações de mestrado e 19 teses de doutorado. Outro levantamento bibliográfico 

é o de Contiero (2009), que em sua dissertação de mestrado analisou a produção de 

dissertações e teses no período de 2000 a 2007. Dos 113 trabalhos expostos nos 

resultados, o autor selecionou e analisou 54 textos, que tratavam da progressão 

continuada no Estado de São Paulo. 

Embora haja na literatura esses dois significativos e recentes levantamentos 

de pesquisa sobre a temática da organização do ensino em ciclos e da progressão 

continuada, na presente investigação, além da apropriação dos dados contidos 

neles, optou-se por realizar levantamento complementar por três razões. Quanto à 

pesquisa de Stremel e Mainardes (2010), que teve como objetivo abarcar pesquisas 

em âmbito nacional verificou-se, por meio de busca prévia, que algumas pesquisas 

que investigaram a temática no estado de São Paulo não constavam no 

levantamento dos autores. A segunda razão está ligada à opção de examinar 

somente as pesquisas que se referem aos ciclos e à progressão continuada na rede 

pública estadual paulista. Destaque-se que não se trata de secundarizar a relevância 

das pesquisas que investigaram a temática em outras unidades da federação, mas 

de focalizar a experiência paulista por ela possuir algumas particularidades em 

relação a outros estados ou redes municipais, conforme relatado por Freitas (2004). 

A terceira razão diz respeito à amplitude do levantamento de Contiero (2009): o 

autor realizou pesquisa somente com o descritor “progressão continuada” e até o 

ano de 2007, o que deixou de fora da análise estudos que tiveram como foco os 

ciclos e realizado a partir de 2007. 
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Realizou-se levantamento das dissertações de mestrado e teses de 

doutorado utilizando as seguintes palavras-chave: “organização do ensino em ciclos 

no estado de São Paulo”; “progressão continuada no estado de São Paulo”; e “ciclos 

e progressão continuada no estado de São Paulo”, em duas fontes distintas: no 

banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES – dissertações e teses defendidas entre o 1987 e 2009; e no site Domínio 

Público8. Nesse levantamento foram encontradas 83 pesquisas. No entanto, na 

leitura de seus resumos observou-se que alguns estudos não se referiam à temática 

e outros foram realizados nas universidades localizadas no estado de São Paulo, 

mas não tiveram como foco de investigação a rede pública estadual paulista, mas 

redes municipais de ensino. Encontrou-se, ainda, pesquisas realizadas em 

universidades do estado de São Paulo, mas que investigaram as redes educacionais 

de outros estados. Assim, foram selecionadas 64 pesquisas relacionadas ao tema 

desta investigação. Para análise, elas foram dividas em três grupos. Os dois 

primeiros grupos são explorados brevemente, enquanto o terceiro é discutido mais 

profundamente por trazer elementos mais próximos da temática aqui tratada.  

No primeiro grupo estão selecionados os estudos que tiveram como foco 

analisar as finalidades da progressão continuada no estado de São Paulo, mais 

precisamente a democratização do ensino como justificativa para a mudança do 

modelo seriado para o de ciclos com progressão continuada. Os estudos de Freshe 

(2001), Bahia (2002), Steinvascher (2003), Dias (2004), Ferreira (2004),Teixeira 

(2007), Vasconcelos (2007) e Machi (2009), embora por diferentes caminhos 

metodológicos e referenciais teóricos, constataram um fato em comum no que se 

refere à progressão continuada no estado de São Paulo: concluíram que por trás do 

discurso oficial sobre a democratização do ensino, a progressão continuada tem 

como objetivo apenas alimentar positivamente as estatísticas de fluxo do sistema 

educacional, racionalizar recursos e dissimular o fracasso escolar. No segundo 

grupo estão as investigações que focalizaram o modo pelo qual os professores 

lidaram com questões peculiares à escola, ou seja, estudos que adentraram a 

escola pública da rede estadual paulista. Devido ao elevado número, as 

investigações foram classificadas em função do tema, conforme expresso no quadro 

1. 

                                                           
8
 Endereço eletrônico: www.dominiopublico.gov.br 
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Quadro 1: Síntese das pesquisas sobre ciclos e progressão continuada (PC) que 
investigaram questões relativas às práticas escolares 

TEMAS DAS PESQUISAS QUANTIDADE PESQUISADORES/ANO 

As manifestações dos 
estudantes de licenciatura 
sobre a PC 

1 Carvalho (2002) 

O capital cultural e habitus 
dos professores frente ao 
regime de ciclos com PC 

1 Souza (2004) 

As avaliações externas diante 
da PC 

1 Hernandes (2003) 

A PC a partir dos conceitos 
de crescimento e experiência 
educativa em John Dewey 

1 Rocha (2006) 

A identidade profissional do 
professor de matemática 
frente ao trabalho docente no 
ensino fundamental em ciclos 

1 Zanini (2006) 

As demandas para a gestão 
escolar na organização do 
ensino em ciclos 

1 Brisac (2010) 

A proficiência dos estudantes 
do ensino fundamental após 
a implantação da PC 

1 Neves (2010)  

Levantamento de dissertações e 
teses sobre PC no estado de 
São Paulo 

1 Contiero (2009) 

Cultura escolar e PC 2 Freitas (2000), Oliveira 
(2002) 

As concepções e significados 
que os alunos dão para a 
avaliação na PC 

3 Martins (2001), Arcas (2003) 
e Omuro (2006) 

O que pensam as famílias 
sobre a PC 

3 Perim (2003), Magalhães 
(2004) e Marcondes (2006) 

Recuperação/reforço na PC 6 Guion (2003), Norcia (2008), 
Pereira (2005), Assis (2006) 
Belther (2007) e Felix (2008) 

A resistência e adesão dos 
professores à PC. 

7 Fontana (2000), Silva 
(2001a), Viégas (2002), 
Torres (2004), Jeffrey (2006), 
Martins (2007) e Viégas 
(2007) 

As práticas de avaliação da 
aprendizagem na PC. 

19  Brito (2001), Guimarães 
(2001), Cordeiro (2002), 
Feijão (2002), Silva (2002), 
Bertagna (2003), Passeri 
(2003), Delgado (2004), 
Lacerda (2004), Barros 
(2005), Silva (2005), Moniz 
(2005), Santos (2005), 
Poliche (2006), Chacoroski 
(2007), Romanini (2007), 
Pessoa (2007), Vicente 
(2007) e Sato (2007).  

TOTAL 48 pesquisas  

Fonte: Sites: Capes e Domínio Público. Acesso em outubro de 2012. 
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Conforme apresentado no quadro, nesse grupo de pesquisas há uma 

variedade de temas: ciclos e suas implicações pedagógicas, progressão continuada,  

ciclos com progressão continuada na rede pública estadual paulista. O que mais 

chama a atenção foi o alto número de pesquisas em torno das práticas de avaliação 

na progressão continuada (19), o que confirma a importância da avaliação como 

parte da mudança do modelo seriado para o de ciclos com progressão continuada. 

Conforme já explicitado, a avaliação é um dos temas que aparece na presente 

pesquisa e embora o foco não seja examinar as práticas avaliativas das professoras, 

o tema da avaliação é tomado por meio de suas respostas, visando verificar se 

reproduzem ou não o discurso sobre a avaliação apregoado nos discursos oficiais. 

O terceiro grupo de trabalhos é composto por investigações que também se 

voltaram para o modo pelo qual os professores lidam com questões peculiares à 

escola, e são melhor explorados por terem mais proximidade com a presente 

pesquisa9. Tais estudos tiveram como foco as condições de trabalho e a formação 

dos professores face ao regime de ciclos com progressão continuada. Tais 

pesquisas podem ser divididas em duas vertentes. Na primeira estão as pesquisas 

centradas nas condições de trabalho, ou seja, que tiveram como objetivo de alguma 

forma relacionar as condições de trabalho dos professores com a temática da 

organização do ensino em ciclos com progressão continuada. A pesquisa de Casado 

(2006) aponta que condições de trabalho dos professores (a jornada) não condizem 

com as demandas de uma organização de ensino em ciclos. Não se atendo 

especificamente à questão da jornada de trabalho dos professores, Perez (2009) 

corrobora as proposições de Casado (2006), pois, diante das condições de trabalho 

encontradas na escola investigada, a autora afirma que a progressão continuada se 

sedimenta como mais um mecanismo de seletividade e exclusão de muitos alunos e 

contribui com a precarização do trabalho de ensinar. Por sua vez, Salvador (2009) 

concluiu que as condições de trabalho dos professores e a falta de apoio da SEE/SP 

são as dificuldades apresentadas pelos docentes diante da progressão continuada. 

As pesquisas acima analisadas possuem uma peculiaridade: alertam para o fato de 

que as condições de trabalho são empecilhos para o desenvolvimento da 

organização do ensino em ciclos com progressão continuada.  

                                                           
9
 Vale reforçar que não se descarta nem secundariza a relevância das demais pesquisas, mas o 

enfoque recairá nesse grupo de investigações justamente por possibilitarem a interlocução com a 
temática desta pesquisa. 
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Na segunda vertente estão as pesquisas que tiveram como foco à formação 

docente e os conhecimentos mobilizados pelos professores ante o regime de ciclos 

com progressão continuada. Silva (2000) chama a atenção para o fato de as 

professoras atuantes no ciclo I se mostrarem muito mais críticas do que os 

professores que atuam no ciclo II em relação à progressão continuada, e que tais 

críticas estão associadas tanto à formação continuada para construção de seus 

saberes, como à experiência pessoal e trocas na escola. Guilherme (2002) traz 

importante reflexão sobre a desconsideração dos saberes docentes na elaboração 

das políticas educacionais. Franco (2002) e Gazola (2006), relacionando avalição 

escolar e formação dos professores, apontam para a necessidade da formação 

continuada dos professores para compreenderam a avaliação nessa forma de 

organização de ensino. Gramari (2009) destaca que mesmo decorrido mais de 10 

anos da implantação da progressão continuada, o entendimento dos professores 

sobre a proposta é superficial e isso se deve tanto à formação inicial dos professores 

quanto à continuada. Exceto a pesquisa de Silva (2000) – que teve como objetivo 

comparar dois grupos de professores –, as demais pesquisas destacadas possuem 

uma peculiaridade: assinalam a compreensão “confusa” dos professores sobre a 

progressão continuada, assim como a necessidade de melhor formação inicial e 

continuada. 

Tomando-se as pesquisas já realizadas, a presente investigação tem como 

foco o entrelaçamento entre as condições objetivas de trabalho (a jornada de 

trabalho, as condições físicas da escola, o número de alunos por sala, os materiais 

didáticos, os recursos tecnológicos, dentre outros fatores) com as condições 

subjetivas – formação dos professores (inicial e continuada) – atuantes na rede 

pública estadual paulista. Embora as duas vertentes de pesquisas destacadas 

apontem para a necessidade de melhores condições de trabalho e também de 

formação, esses estudos apresentam um traço comum: não relacionar as condições 

objetivas e as subjetivas, tendo como referência a organização do ensino em ciclos 

com progressão continuada. 

 A decisão de investigar condições objetivas e subjetivas relacionadas à 

atuação dos professores, ou seja, os nexos entre o particular e a totalidade, tem 

como referência Horkheimer e Adorno (1973, p. 20). Para os autores, “o indivíduo 

não passa de uma abstração, se o retirarmos das suas determinantes sociais (...) a 

tensão entre o indivíduo e a sociedade, a divergência do universal e do particular 



 

 

41 

implica, necessariamente, que o indivíduo não se insere de forma imediata na 

totalidade social, mas através de instâncias intermediárias” (HORKHEIMER e 

ADORNO, 1973, p. 61). E é justamente nas instâncias intermediárias que se 

materializam as condições subjetivas (formação) e objetivas (condições de trabalho 

docente), ou ainda, como atesta Adorno (1995, p.218), “a tendência objetiva da 

sociedade liga-se, sem fissuras, à involução objetiva”.  

Basso (1994) chama a atenção para o confronto entre condições subjetivas 

e objetivas: 

 

(...) embora as condições subjetivas sejam importantes e 
imprescindíveis para o trabalho pedagógico, dada a particularidade 
desse processo que pressupõe uma certa autonomia do professor, a 
mudança da formação teórica não garante a transformação da 
prática pedagógica escolar, pois ela depende também das condições 
objetivas de trabalho enfrentadas pelos docentes (BASSO, 1994, p. 
15-16) 

 

Vale ser destacado que, mesmo com um número significativo de pesquisas 

sobre a temática, a presente investigação possui as seguintes características: a) 

relaciona os conhecimentos das professoras sobre educação, ciclos e a progressão 

continuada com as condições objetivas de trabalho destas profissionais; b) 

estabelece ligação entre as concepções das professoras sobre educação, ciclos e 

progressão continuada com sua formação; c) cruza dados referentes às condições 

de trabalho com as concepções que possuem sobre educação, ciclos e progressão 

continuada. Considera-se que mesmo com aproximadamente 15 anos da 

implantação da organização do ensino em ciclos com progressão continuada no 

estado de São Paulo, em decorrência das insatisfatórias condições de trabalho e de 

formação, as professoras ao manifestarem-se sobre suas práticas apresentam um 

entendimento confuso acerca do sistema de ensino em que atuam. Portanto, dado 

que a confusão parece ter se estabelecido no próprio âmbito das formulações 

políticas, postula-se que as manifestações tendem a reproduzir o que está disposto 

oficialmente. Considerando a relação dos professores com as políticas educacionais, 

vale direcionar a atenção ao enfatizado por Sampaio e Marin (2004). Conforme as 

autoras, “em modelos impostos pelas reformas ou pelos sistemas de ensino, 

exigem-se alterações muitas vezes não escolhidas e não compreendidas pelos 

professores” (SAMPAIO e MARIN, 2004, p. 1221).  
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Diante das reflexões até aqui apresentadas, esta investigação tem a 

pretensão de apreender os fatores objetivos e subjetivos da formação e atuação das 

professoras, tendo como referência a organização do ensino em ciclos com 

progressão continuada. Objetiva-se contribuir para a ampliação do debate sobre as 

condições de trabalho docente e a formação de professores, além de suas 

implicações para a perspectiva política de melhoria da educação oferecida pela 

escola pública. A análise proposta está articulada com o referencial teórico adotado: 

a teoria crítica da sociedade. O desafio é abordar questões que remetem ora aos 

aspectos sociais e conjunturais, ora à subjetividade, sem tentar, no entanto, reduzir 

um ao outro, mas sim, tendo como foco superar a rígida separação entre sociedade 

e indivíduo, ou seja, por meio das condições de trabalho e de formação das 

professoras apreender como se materializa sociedade e indivíduo. Maar (2001) 

enfatiza a necessidade da teoria crítica da sociedade focalizar a formação: 

 

O cerne da teoria crítica da sociedade está em apreender a formação 
como social e em seu processo de reprodução material. Neste 
âmbito de formação imanente não há apoio em "primeiros princípios", 
mas há de se apreender qualquer referência imediata em sua 
mediação. Assim se desenvolve uma relação dialética entre 
sociedade e indivíduo, ambos reciprocamente mediatizados e 
existindo como mediações (MAAR, 2001, p. 95-96). 

 
Por sua vez, sobre a tensão entre o todo e o particular, Ramos (1999, p. 22) 

acentua que “(...) as condições objetivas podem elevar substancialmente o papel 

dos fatores subjetivos e o (...) que estes, por sua vez e ao mesmo tempo, sustentam 

condições objetivas.” Referindo-se a essa tensão entre indivíduo e sociedade, 

Crochík (2001, p. 20) enfatiza que “a lógica do indivíduo não é a mesma da 

sociedade, mas é mediada por ela” e, portanto, somente pela mediação dessa 

tensão a sociologia e a psicologia podem resgatar seus potenciais críticos, ou como 

afirma Adorno (1986), 

 
Individuo y sociedad se tornan uno em la medida en que la sociedade 
irrumpeen los hombres por debajo de su individuación y así la impide. 
Que esta unidad, sin embargo, no es una forma superior de los 
sujetos, sino que los devuelve a um estadio arcaico, se manifiesta em 
la bárbara represión que enesto se ejerce. La naciente identidad no es 
reconciliación de lo general y lo particular, sino lo general como 
absoluto donde desaparece lo particular (ADORNO, 1986, p. 81). 
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Ao apontar para a questão da cisão entre sociologia e psicologia nas 

pesquisas, ou seja, destacando o modo como ocorreu a especialização das ciências 

parcelares, Adorno (1986) enfatiza que essa cisão, ao mesmo tempo, é falsa e 

verdadeira: separa o que não pode ser separado e expressa a cisão real promovida 

pela ordem social. Sendo assim, ao focalizar a tensão entre o particular e a 

totalidade, tem-se como perspectiva a confrontação das percepções que possuem 

das condições objetivas de trabalho e das (im)possibilidades subjetivas de formação 

dos sujeitos – nesse caso, as professoras atuantes na rede pública estadual 

paulista. 

No entanto, ressalta-se que a relação entre subjetividade (formação) e 

objetividade (condições de trabalho) não pode ser tomada de forma abstrata e 

fragmentada, isolada da estrutura e conjuntura social que a determina. Deve-se 

levar em conta a realidade brasileira – social, econômica e política – e o papel do 

Estado como órgão central e com o poder de realizar interferências diretas no 

campo educacional, dessa forma estabelecendo e implementando políticas que 

definem as condições objetivas de trabalho e o modelo valorizado de formação de 

professores.  

Considerando-se o que foi delineado, destaca-se a necessidade de reflexão 

sobre a relação entre as políticas oficiais e os professores. Para tanto, a partir do 

referencial teórico adotado – teoria crítica da sociedade e Marx – a intenção é a de 

estabelecer o vínculo entre as condições de trabalho e as experiências formativas 

das professoras investigadas, tendo em vista os conhecimentos por elas expressos 

sobre a educação e a organização do ensino em ciclos com progressão continuada.  

 

 

1.5 A teoria crítica e Marx como referenciais teóricos  

 

A pertinência da teoria crítica da sociedade na presente discussão é 

destacada por três motivos. O primeiro refere-se a um dos objetivos declarados dos 

autores da Escola de Frankfurt, mais precisamente, “a investigação das raízes dos 

fatos e de suas alternativas históricas” (MARCUSE, 1967, p.14). Por meio da 

“mediação do passado com o presente se descobrem os fatores que fizeram os 

fatos” (idem, p.105). É por isso que antes de partir para pesquisa com as 

professoras foi realizada a retomada dos significados dos conceitos de ciclos e 
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progressão continuada, dos quais se buscou apreender o surgimento e finalidades. 

A força da teoria crítica está justamente em tomar a sério as relações estabelecidas 

entre o indivíduo e a totalidade, pois, como escreveu Horkheimer (1989, p. 44), “a 

separação entre indivíduo e sociedade em virtude da qual os indivíduos aceitam 

como naturais as barreiras que são impostas à sua atividade, é eliminada na teoria 

crítica”. A segunda razão está associada ao reconhecimento da tensão entre 

trabalho e formação. Como atesta Maar (2006a, p.17), “a Escola de Frankfurt é um 

reflexo teórico da crise do trabalho formador, em especial da questão da articulação 

entre processo de trabalho social e processo de formação cultural”. A terceira razão 

da utilização dessa teoria é motivada pelo fato de que algumas das noções e 

conceitos presentes nas obras de Marcuse, Adorno, Horkheimer e Marx possibilitam 

reflexões sobre o objeto aqui investigado. Dessa forma, a utilização da teoria crítica 

como referencial é ensejada por sua contribuição para o entendimento de como o 

uso da linguagem nas prescrições oficiais pode promover o pensamento 

unidimensional e o fechamento do universo político e da locução (noções de Herbert 

Marcuse). O mesmo pode ser dito dos conceitos de formação (Adorno) e de 

alienação (Marx), pois permitem a análise dos fatores que contribuem para a 

conformação dos professores. Tais conceitos são apresentados a seguir.  

 

 

1.5.1 Relação dos indivíduos com as prescrições oficiais: o fechamento do 

universo político e da locução 

 

Neste tópico, a intenção é discutir a forma como os elaboradores das 

políticas oficiais se utilizam de conceitos, siglas e abreviações e como esse 

processo conforma o pensamento dos indivíduos.  Para tanto, tem-se como alvo as 

políticas oficiais e o poder que exercem sobre a atuação docente. Assim, a análise 

recai sobre a forma pelas quais as siglas e abreviaturas e os conceitos da educação 

são expostos nos textos oficiais e incorporados no plano do pensamento. A 

pertinência dessa discussão é enfatizada por Marcuse (1967) e Adorno (1995), os 

quais apontam para a necessidade da discussão acerca da sedimentação das 

prescrições oficiais e seus usos.  

As considerações de Marcuse (1967), expostas na obra Ideologia da 

Sociedade Industrial, contribuem com a discussão, pois algumas noções como 
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pensamento unidimensional, fechamento do universo da locução e fechamento do 

universo político, permitem o entendimento de como as prescrições oficiais podem 

intervir no pensamento dos indivíduos – nesse caso, as professoras e demais 

agentes que estão inseridos na escola. Ao discorrer sobre as abreviaturas e siglas, 

Marcuse (1967) enfatiza que o uso destas ajuda a esconder os conteúdos que 

possam suscitar ênfases indesejáveis. O autor cita como exemplo a sigla ONU – que 

evita a ênfase no “unidas”. Trazendo essa discussão para o campo educacional, ao 

ler textos elaborados pelos órgãos gestores ou até mesmo trabalhos científicos 

sobre educação é comum a utilização de siglas e abreviações para denominar algo. 

Como exemplos, de âmbito nacional, destacam-se algumas de maior abrangência, 

como: Ministério da Educação (MEC), Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

Conselho Nacional de Educação (CNE); na rede pública estadual paulista: 

Secretaria do Estado da Educação (SEE), Professor de Educação Básica I (PEB-I); 

Professor de Educação Básica II (PEB-II); Assistente Técnico Pedagógico (ATP); 

Ocupante de Função de Atividade (OFA); Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas (CENP); existiu também o Ciclo Básico de Alfabetização (CBA), dentre 

tantas outras siglas e abreviações que são repetidas como se todos os indivíduos 

que trabalham nas escolas tivessem a compreensão de suas origens, finalidades e 

significados. Essas abreviaturas são difundidas tanto pelos órgãos gestores quanto 

pelos profissionais que estão diretamente ligados à prática pedagógica; e acabam 

perdendo a sua história e significados. Conforme Marcuse (1967, p.101), estas 

abreviaturas “dissolvem conceitos em operações (...)”, sendo assim, “(...) o conceito 

nega a identificação da coisa com a sua função; distinguem daquilo que a coisa é as 

funções contingentes dessa coisa na realidade estabelecida”. Com a perda de 

função, as abreviaturas se tornam a linguagem de referência para a denominação de 

algo e, por conseguinte, os indivíduos se apropriam delas sem refletirem sobre suas 

funções e significados.  Assim assevera Marcuse em dois excertos:  

 

A abreviação do conceito em imagens fixadas; o desenvolvimento 
impedido em formas autoavaliadoras e hipnóticas; imunidade contra 
a contradição; identificação da coisa  (e da pessoa) com sua função 
– constituem tendências que revelam a mente unidimensional na 
linguagem que ela fala (1967, p.102).  
 

Surge assim um padrão de pensamento e comportamentos 
unidimensionais no qual as ideias, as aspirações e os objetivos que 
por seus conteúdos transcendem o universo estabelecido da palavra 
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e da ação são repelidos ou reduzidos a termos desse universo 
(1967, p.32).  

 

Diante da unidimensionalidade de comportamentos, torna-se imprescindível 

refletir sobre como os indivíduos que atuam no campo educacional lidam com as 

abreviaturas e com conceitos orientadores da educação, enfim, é fundamental 

examinar se compreendem o real sentido que representam, pois, como sublinha 

Marcuse (1967, p. 102), “o comportamento linguístico bloqueia o desenvolvimento 

conceptual, se ele milita contra a abstração e mediação e se rende aos atos 

imediatos, repele o reconhecimento dos fatos bem como do conteúdo histórico 

destes”.  

Esse não reconhecimento dos conceitos como algo histórico é recorrente 

nos textos oficiais. Como exemplo destaque-se a já mencionada junção dos ciclos 

com a progressão continuada realizada no estado de São Paulo. Não se trata de 

realizar o julgamento dos elaboradores da proposta, afirmando que os propositores 

tiveram o intuito de fazer com que os indivíduos presentes no cotidiano escolar 

aceitassem tais conceitos como sinônimos, mas de questionar o modo como se 

realizou tal junção. 

 Ao discutir a formação das opiniões, Adorno (1969) afirma que a opinião 

dominante é capaz de fazer os indivíduos pensarem como eles – os dominadores – 

pensam. Embora a reflexão não esteja restrita ao modo como o pensamento se 

constitui, as formulações do autor permitem focalizar, de um lado, os elaboradores 

da política oficial e, portanto, dirigentes e portadores de um saber científico, de 

outro, os que não participaram da elaboração – nesse caso os indivíduos presentes 

no cotidiano escolar. Diante da junção dos ciclos com a progressão continuada, 

realizada por pessoas em determinadas posições de poder, postula-se que os 

professores acabam por sedimentar em seus modos de pensar e elaborar o 

entendimento aquilo que é disposto oficialmente. Ao discorrer sobre a forma como 

os governantes e controladores da política usam da palavra para impor suas 

decisões, Marcuse (1967) afirma que estes: 

 

(...) falam uma linguagem diferente e, por enquanto, parece ser deles 
a última palavra. É a palavra que ordena e organiza, que induz as 
pessoas a fazerem as coisas, a aceitar. É transmitida num estilo que 
é criação linguística autêntica; uma sintaxe na qual a estrutura da 
sentença é abreviada e condensada de tal modo que não é deixada 
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tensão alguma, “espaço” algum entre as partes da sentença 
(MARCUSE, 1967, p. 94). 

 

As ponderações de Marcuse (1967) reforçam a ideia de que a tendência 

parece ser a não discussão dos conceitos e seus significados. Conforme o autor, 

isso ocorre quando são sancionados por intelectuais, a partir do que “o significado é 

fixado, falsificado e cumulado. Uma vez transformado em vocábulo oficial, 

constantemente repetido no uso geral, „sancionado‟ pelos intelectuais, terá perdido 

todo valor cognitivo e serve meramente ao reconhecimento de um fato indiscutível” 

(MARCUSE, p.100-01).  Com a sanção dos intelectuais, pode-se postular que o 

potencial de reflexão se esvai e o conceito adquire a condição de espelho do factual, 

que passa, então, a não ser questionado. O pensamento de Marcuse (1967) auxilia 

na discussão sobre a forma como os órgãos oficiais (estatais ou privados) 

promovem a padronização de conceitos. Alerta o autor que estes se apoderam da 

linguagem política corrente, tornando “(...) o conceito sinônimo do conjunto de 

operações correspondentes” (MARCUSE, 1967, p. 94) a ele. Esse processo é 

denominado pelo autor de “raciocínio tecnológico”, o que expressa a predominância 

de uma espécie de behaviorismo social e político:  

 

(...) Nesse universo behaviorista, as palavras e os conceitos tendem 
a coincidir, ou antes, o conceito tende a ser absorvido pela palavra. 
Aquele não tem qualquer outro conteúdo que não o designado pela 
palavra no uso anunciado e padronizado, esperando-se que a 
palavra não tenha qualquer outra reação que não o comportamento 
anunciado e padronizado. A palavra se torna um clichê e, como tal, 
governa a palavra ou a escrita; assim, a comunicação evita o 
desenvolvimento genuíno do significado (MARCUSE, 1967, p. 94-
95). 

 

É essa situação que torna possível a junção de coisas distintas, o que 

contribui com a padronização do pensamento – e aí um importante papel é 

desempenhado pela linguagem oficial. Isso remete ao que o autor denominou de 

pensamento unidimensional, que: 

 

(...) é sistematicamente promovido pelos elaboradores da política e 
seus provisionadores de informação em massa. O universo da 
palavra, destes e daqueles, é povoado de hipóteses autoavaliadoras 
que, incessantemente e monopolisticamente repetidas, se tornam 
definições ou prescrições hipnóticas (MARCUSE, 1967, p.34). 
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E é justamente em decorrência do fechamento promovido pelos 

elaboradores das políticas educacionais que vale a pena refletir sobre os reais 

significados das siglas e abreviações, assim como, entender o conteúdo histórico 

dos conceitos, uma vez que, conforme Marcuse (1967), conceitos com surgimento e 

funções distintas são assimilados como sinônimos no modo de pensar dos sujeitos. 

Para o autor, isso ocorre porque a linguagem dos gestores milita contra o 

desenvolvimento dos conceitos que, em função desse desenvolvimento, poderiam 

proporcionar condições para a crítica e a contestação. Porém, ocorre o oposto: “sua 

imediação e objetividade, impede o pensamento conceptual; impede assim, de 

pensar. Pois o conceito [levado às últimas consequências ou dele extraído todo seu 

conteúdo] não identifica a coisa e sua função” (MARCUSE, 1967, p.101). Aqui, 

recorre-se à noção de raciocínio tecnológico para analisar a reunião de ciclos e 

progressão continuada na política educacional. No entanto, a mesma noção permite 

a análise de outros conceitos relacionados diretamente à organização da sociedade, 

tais como justiça social, igualdade, cidadania, democracia representativa e outros.  

Ainda sobre a padronização do pensamento, Marcuse (1967) enfatiza que 

isso acontece como decorrência do fechamento do universo da locução que, por 

intermédio da linguagem da administração total, faz com que: 

 

Elementos mágicos, autoritários e rituais invadem a palavra e a 
linguagem. A locução é privada das mediações que são as etapas 
do processo de cognição e avaliação cognitiva. Os conceitos que 
compreendem os fatos, e desse modo, transcendem estes, estão 
perdendo sua representação linguística autêntica. Sem tais 
mediações, a linguagem tende a expressar e a promover a 
identificação imediata da razão e do fato, da verdade e da verdade 
estabelecida, da essência e da existência, da coisa e da sua função 
(MARCUSE, 1967, p.93) 

 

Tomando essa mesma perspectiva de análise, Silva (2001b, p.10), ao tratar 

do uso das palavras na educação, enfatiza que ao invés de significados, “a locução 

totalitária própria da sociedade industrial reduz o conceito a um caráter operacional e 

funcional ao qual só é possível uma única interpretação”. E continua: “(...) as 

palavras são desprovidas de concreção, o que permite, por meio delas, instituir-se 

uma racionalidade política mediante a transposição para todas as dimensões da vida 

humana”. Tendo em vista o formulado por Marcuse (1967), sobre a sociedade 

industrial e capitalista, e as ponderações de Silva (2001b), voltadas para o campo 
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educacional, pode-se postular que a unificação ou reunião de conceitos distintos  

pode levar os indivíduos a realizarem a identificação imediata, não se apropriando 

de toda sua significação, assim como não compreendendo a lógica de organização 

do ensino promovida pela SEE/SP. De qualquer modo, compreende-se que antes de 

sustentar qualquer afirmação, torna-se necessário compreender tanto o percurso 

histórico dos conceitos – como já realizado anteriormente –, como as condições 

objetivas e subjetivas dos envolvidos. Isso porque a premissa adotada é a de que a 

relação dos professores com os órgãos gestores é mediada pela linguagem 

definidora de prescrições oficiais; além disso, essa relação é determinada e 

determina as condições de trabalho e formação daqueles que atuam nas escolas. 

Para conhecer e analisar o que os professores pensam e fazem, é 

fundamental evidenciar o entendimento assumido acerca de formação, bem como as 

possibilidades e entraves para que esta aconteça, as condições objetivas de 

trabalho e suas implicações para o exercício da docência. Também se faz 

necessário refletir sobre a formação de professores.  

 

 

1.5.2 Trabalho: reflexões a partir do exercício da docência 

 

Os questionamentos e reflexões, aqui destacados, acerca da necessidade 

de investigar a relação entre as condições de trabalho e formação de professores 

advêm do estudo da teoria crítica, mas também da experiência de atuação na rede 

pública estadual paulista. Das observações do cotidiano escolar constata-se que 

alguns aspectos são mais frequentes nas manifestações dos professores. Dentre os 

quais, registre-se a dificuldade para o desenvolvimento do trabalho pedagógico em 

razão dos seguintes fatores: baixos salários, inexistência de tempo para o estudo, 

elevada jornada de trabalho (alguns trabalham em dois ou até três turnos), 

demasiada cobrança feita pelas diretorias de ensino e pela SEE/SP (relacionadas às 

avaliações educacionais em larga escala como o Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) e a Prova Brasil), atribuição 

de responsabilidade pelo fracasso escolar, promovida pelas secretarias da educação 

e por certos setores da sociedade.  

E é justamente pela constatação empírica das condições de trabalho 

docente, além dos aspectos concernentes à formação dos professores, que este 
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estudo focaliza as condições de trabalho das professoras que compõem a amostra. 

Isso em razão de se postular a existência de relação entre formação e condições de 

trabalho docente e entre estas duas e o entendimento que apresentam sobre a 

organização do ensino em ciclos com progressão continuada. Aprofundando os 

estudos nas especificidades da atividade docente a fim de tencionar com o conceito 

de alienação. Conforme já alertava Marx (2006), nos “Manuscritos Econômico-

Filosóficos”, o trabalho na sociedade contemporânea é trabalho alienado. Tendo 

como referência alguns estudos desse autor (mais adiante será explorado o conceito 

de alienação), com o objetivo de analisar o trabalho docente na sociedade burguesa 

e capitalista. Portanto, em função das finalidades desta pesquisa, procura-se 

analisar as condições de exercício do magistério ante as contradições da sociedade 

que, como capitalista, promove o trabalho alienado.  

No entanto, antes de examinar o conceito de alienação, é apresentada a 

discussão e as interpretações sobre as condições de trabalho dos professores no 

Brasil.  

 

 

1.5.3 A discussão sobre as condições de trabalho dos professores 

 

A tarefa de apresentar um conceito que especifique as condições de 

trabalho dos professores é um tanto quanto complexa, uma vez que atualmente há 

diversas interpretações para o trabalho docente, ou seja, este tem sido alvo de 

constantes pesquisas que visam à caracterização do magistério no Brasil. Encontra-

se na literatura a discussão sobre o tema a partir das categorias de pauperização, 

proletarização e precarização, que são apresentadas na sequência.    

Autores que se propuseram a discutir a temática sobre as categorias que 

permeiam as discussões acadêmicas sobre o trabalho docente, Orso e Fernandes10 

(2010) apontam que estas categorias não são formuladas de modo estanque e sem 

relacionamento entre si. No que diz respeito à pauperização, pode-se dizer que este 

conceito liga-se à lógica intrínseca do capital que, para expandir-se, concentra a 

riqueza produzindo a diminuição dos rendimentos daqueles que trabalham, ou seja, 

o seu empobrecimento (FERNANDES, 2010). Uma pesquisa referenciada quando o 

                                                           
10

 Tal trabalho é fruto da dissertação de mestrado de Hélio Clemente Fernandes intitulada “O trabalho 
docente: pauperização, precarização e proletarização?” defendida no ano de 2010 na UNIOESTE. 
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assunto é a pauperização do trabalho docente é a tese de Ferreira Júnior (1998). O 

autor se refere, entre outros aspectos, ao arrocho salarial sofrido pelos professores 

após a queda do regime militar. 

 

Para a Confederação de Professores do Brasil, com base nas suas 
resoluções congressuais, as mudanças do modelo econômico do 
regime militar passava, obrigatoriamente, por mudanças políticas, ou 
melhor: pela conquista da liberdade democrática. Entretanto, apesar 
deste processo de lutas, a categoria dos professores públicos 
estaduais de 1º e 2º graus não conseguiu romper com a lógica das 
classes dominantes brasileiras que, historicamente, sempre se 
pautou pela adoção de políticas econômicas baseadas no arrocho 
dos salários dos trabalhadores (FERREIRA JÚNIOR, 1998, p. 247). 

 

Isso se confirma nos dados apresentados por Siniscalco (2003). Tendo 

como base os relatórios elaborados por diversas organismos internacionais, como a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a autora traz significativas informações 

sobre as condições dos professores em diversos países do mundo. Estabelecendo 

os “salários estatutários anuais de professores em início, meio e topo de carreira na 

educação primária” (SINISCALCO, 2003, p.37), comparando a realidade brasileira 

com a de outros países, inclusive aqueles com piores condições sociais e 

econômicas, e aponta que o Brasil está acima apenas da Indonésia e quase empata 

com o Peru. Todos os demais países oferecem salários mais elevados na educação 

primária. Na educação secundária também é um dos sete piores do mundo. Ao 

discorrer sobre as implicações dos baixos salários, afirma: “pode-se presumir que os 

salários dos professores estejam estreitamente relacionados à qualidade do ensino. 

Ele é também o principal fator isolado que afeta as despesas educacionais” 

(SINISCALCO, 2003,p. 36). A referida investigação, quando do destaque à situação 

salarial dos professores no Brasil, traz o alarmante dado de que “os salários 

estatutários dos professores primários no meio da carreira11 variam de menos de 

10.000 dólares no Brasil, na República Tcheca, na Hungria, na Indonésia e no Peru, 

a mais de 40.000 na Suíça (SINISCALCO, 2003, p.37)”. Preocupadas com o mesmo 

problema – a evolução na carreira – e referindo-se especificamente a questão 

salarial dos docentes no Brasil, Sampaio e Marin (2004, p.1210) destacam que: 

                                                           
11

 Salário após 15 anos de docência. 
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A situação salarial brasileira melhora um pouco com o passar dos 
anos de atividade docente, por meio dos incentivos dados como 
adicionais por tempo de serviço ou de qualificação. Assim mesmo 
permanecem em posição bem inferior quando comparados com os 
incentivos dados em outros países. 

 

Dessa forma, a pauperização do professor no Brasil é um fato destacado 

por alguns autores (SAMPAIO e MARIN, 2004; LUDKE e BOING, 2004), que se 

referem a essa situação como precarização do trabalho dos professores, o que será 

explorado mais adiante. De qualquer modo, o recebimento de baixos salários tem 

consequências que vão além do empobrecimento material: “(...) a pauperização 

profissional significa pauperização da vida pessoal e nas suas relações entre vida e 

trabalho, sobretudo no que tange ao acesso a bens culturais” (SAMPAIO e MARIN, 

2004, p.1210). 

No que diz respeito à proletarização, Fernandes (2010) e Orso e Fernandes 

(2010), recorrendo ao referencial marxista, afirmam que proletário é aquele que só 

dispõe de sua prole, isto é, aquele cuja posse equivale aos seus filhos. Proletário é 

todo aquele que para manter-se vivo e sustentar sua família precisa vender sua 

força de trabalho. Isso implica que o proletário é aquele que não é dono dos meios 

de produção e, por isso, vende sua força de trabalho, em troca de salário, para os 

que detêm capital e são proprietários, o que implica na perda da autonomia tanto em 

relação ao trabalho como à vida. É essa situação que permite vincular o problema 

do trabalho docente à proletarização. Defendendo a tese de que o trabalhador na 

docência é um proletário, Costa (2009) afirma que a proletarização é um conceito 

que, formulado por Karl Marx nos Manuscritos econômico-filosóficos (1844-1846), 

visa caracterizar os trabalhadores despossuídos dos meios de produção e, portanto, 

são obrigados a venderem a sua força de trabalho para sobreviverem. Diante disso, 

a proletarização docente, destacada pela autora, caracteriza-se pelo: 

 

1) empobrecimento dos professores de educação básica; 2) 
assalariamento associado à precarização profissional; 3) perda do 
controle sobre o seu trabalho; 4) transformação da categoria num 
trabalhador coletivo, negando-se suas peculiaridades de trabalhador 
individual (COSTA, 2009, p. 95). 

 

Outras pesquisas (NAJJAR, 1992 e NUNES, 1998) também trazem à tona o 

fato de que o professor vem sofrendo o processo de proletarização; essa situação o 

assemelha ao trabalhador fabril. Entre os fatores desencadeadores desse processo, 
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apontam a crescente desqualificação e fragmentação do seu trabalho, a 

popularização12 do ato de ensinar, o desprestígio social da ocupação e a baixa 

remuneração. Todos são fatores que levam os professores à proletarização. De 

outra parte, Tumolo e Fontana (2008), após análise de autores que defendem a tese 

da proletarização, destacam que nestas pesquisas não é feita a distinção entre as 

várias atividades que implicam em remuneração e que “o trabalho produtivo está 

presente em toda e qualquer relação de produção capitalista, não importando se se 

trata de uma empresa agrícola, fabril ou uma empresa escolar, se a mercadoria 

produzida é soja, robô ou ensino” (TUMOLO E FONTANA, 2008, p. 166-67). 

Entretanto, visando determinar o que há de comum e de específico na profissão 

docente frente às demais, outros autores assinalam que a diferença entre o trabalho 

dos professores e o dos demais trabalhadores não está apenas no produto final ou 

no local onde é exercido, mas, principalmente, no processo de trabalho. Assim, a 

docência parece conter uma ambiguidade: os professores apresentam as mesmas 

condições que os demais trabalhadores e, também, possuem status que os 

diferencia dos trabalhadores assalariados das empresas privadas. 

Na nota à edição inglesa de 1888 do Manifesto Comunista, Engels afirma 

que por proletariado entende-se “a classe dos trabalhadores assalariados modernos, 

que não tendo meios de produção próprios, são obrigados a vender sua força de 

trabalho para sobreviver” (ENGELS e MARX, 2011, p.39). Essa definição não 

permite a resolução do problema da ambiguidade. Sem dúvida, é possível identificar 

o professor com o proletariado, mas não se pode esquecer que os autores citados 

tinham como referência o trabalho fabril. A insistência nesse ponto é em decorrência 

do reconhecimento de que mesmo pauperizado ou proletarizado, o professor realiza 

sua atividade de modo muito diverso do trabalho voltado unicamente para a 

reprodução do capital e para o lucro. Autores como Paro (1986), Silva (1991), Basso 

(1994), Hipólito (1997), dentre outros, observam que o trabalho dos professores não 

se caracteriza efetivamente como vinculado à lógica da economia capitalista, por 

não produzir mais-valia e possuir uma especificidade própria: o produto do trabalho 

– o aprendizado escolar – não está submetido diretamente à reprodução material do 

capital, ou seja, ao contrário do operário de uma fábrica, que produz mercadorias 

que posteriormente são vendidas e realizam o lucro, o trabalhador da educação, ao 
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 Acesso de indivíduos das classes sociais mais baixas à profissão docente. No passado, essa era 
uma ocupação reservada principalmente para os membros das classes médias.  
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ensinar não perde o conhecimento que ensina. Assim, tais autores defendem ser um 

equívoco atribuir o conceito de proletarização ao trabalhador da educação pública. 

Adeptos dessa linha de raciocínio, Tumolo e Fontana (2008) argumentam que o 

trabalho docente na escola pública é considerado trabalho improdutivo, no sentido 

de que não produz mais-valia, assim não faria sentido pensar em proletarização do 

trabalho dos professores. 

E é justamente com base nessa tese – o professor não pode ser identificado 

com o proletariado – que é apresentada a discussão em torno da precarização do 

trabalho docente. 

 Dentre as pesquisas que tratam da precarização, destaca-se o artigo de 

Sampaio e Marin (2004), no qual as autoras afirmam que as condições econômicas 

e sociais incidem sobre a escola tornando-a frágil, insuficiente e precária, tendo em 

vista as necessidades do trabalhador docente. Outro artigo que busca discutir a 

precarização docente é o de Lüdke e Boing (2004). Estas autoras destacam que um 

dos elementos que corroboram para a precarização das condições do trabalho 

docente é o baixo salário, e apontam isso como um dos motivos que afastam os 

meninos e meninas do sonho de serem professores, pois a valorização social de 

uma profissão liga-se à questão da remuneração. Seguindo essa mesma linha de 

raciocínio, Oliveira (2004) afirma que o trabalho em geral, assim como o trabalho 

docente, tem sofrido relativa precarização nos aspectos concernentes às relações 

de emprego. Conforme a autora, fatores como aumento dos contratos temporários 

nas redes públicas de ensino, chegando, em alguns estados ao número 

correspondente ao de trabalhadores efetivos, o arrocho salarial, o desrespeito a um 

piso salarial nacional, a inadequação ou mesmo ausência, em alguns casos, de 

planos de cargos e salários, a perda de garantias trabalhistas e previdenciárias 

oriunda dos processos de reforma do Estado têm tornado cada vez mais agudo o 

quadro de instabilidade e precariedade do emprego no magistério público.  

É importante registrar que em alguns casos é possível aproximar 

pauperização de precarização. Por exemplo, as ponderações de Oliveira (2004) em 

torno da precarização colocam o autor junto àqueles que utilizam pauperização. De 

outra parte, se tomarmos pauperização como empobrecimento em razão da 

tendência histórica de diminuição dos vencimentos dos professores, podemos 

afirmar que esta última expressa uma das formas de precarização do trabalho 

docente.  
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Nesse debate sobre os termos que melhor expressam a realidade dos 

professores brasileiros, há pesquisadores que reúnem os conceitos ressaltando que 

o trabalho docente contém complicadores que dificultam a interpretação. Como 

exemplo, Bittar e Ferreira Júnior (2010) argumentam que o empobrecimento e as 

condições materiais de vida dos professores – pauperização – os situam como 

proletários. Também há pesquisadores, que argumentam que o professor ainda 

detém o controle dos meios a partir dos quais realiza seu trabalho e, também, certo 

grau de autonomia, não podendo, portanto, ser considerado proletário, que 

associam os conceitos de modo que possam sustentar suas argumentações, tal 

como Cação (2001):  

 

O que nos parece claro é a situação de pauperização do magistério, 
percebida pelos docentes e por alguns pesquisadores como um 
processo de proletarização, que, ao longo do tempo, acompanha um 
processo de desvalorização do trabalho docente. Entretanto, mesmo 
com algumas características próprias da proletarização, tais como: 
assalariamento, certa divisão do trabalho, pressão por aumento de 
produtividade por meio de classes superlotadas, rotatividade de mão 
de obra, resultando em achatamento salarial, não se pode falar em 
proletarização do professorado, tal como entendida em seu sentido 
clássico relativo às classes sociais próprias da sociedade 
capitalista(CAÇÃO, 2001, p. 206-07 – grifos meus). 

 

Essa discussão sobre como podem ser expressas as condições de trabalho 

dos professores não é exclusiva do Brasil. Donaire (2012) teve como foco analisar 

as condições de trabalho dos professores da cidade de Buenos Aires, na Argentina, 

mais precisamente, se tais condições expressavam a pauperização ou a 

proletarização. Mesmo defendendo a tese de que a situação atual dos professores 

na Argentina aponta “la proletarización como tendência” (DONAIRE, 2012, p.237), 

ao discutir os conceitos, o autor enfatiza que “más que de proletarización, la 

precarización parece ser una expressión de pauperización” (idem, p.140). 

Com a breve apresentação da discussão que visa caracterizar o trabalho 

docente, pode-se apreender que não se trata apenas de diferença semântica, pois a 

adoção de um ou outro conceito indica a existência de algumas interpretações e 

maneiras de encarar o trabalho docente13.  No entanto, o que todas as 

                                                           
13

 Vale ser ressaltado que se reconhece a relevância da discussão conceitual, mas sustenta-se a 
necessidade de investigações sistemáticas sobre as condições de trabalho dos professores no Brasil, 
o que pode fornecer indicadores que permitam, inclusive, a revisão ou reformulação dos conceitos 
empregados.  
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interpretações parecem ter em comum é a explicitação das condições de trabalho 

dos indivíduos que exercem a docência, ou seja, na mesma medida em que 

destoam entre si, são semelhantes na denúncia das condições a que são 

submetidos os professores. Ante a proletarização, pauperização ou precarização do 

trabalho docente, concorda-se com Orso e Fernandes (2010) que, ao analisarem as 

questões educacionais e o trabalho docente, afirmam: 

 

(...) de fato, o trabalho docente só pode ser devidamente 
compreendido na sua relação com a sociedade, contemplando sua 
forma de organização como um todo. Deste modo, a reflexão sobre 
as categorias: pauperização, precarização e proletarização, nos 
ajudam em muito para a caracterização e compreensão do 
trabalho docente na atualidade. A partir do exposto, pode-se 
depreender que nesta sociedade em que a sobrevivência da 
maioria decorre da venda do trabalho, o trabalhador perde o 
controle sobre sua produção e também de si, isto é, aliena-se. 
Esta é uma condição tanto do trabalhador em geral quanto dos 
trabalhadores da educação (ORSO e FERNANDES, 2010, p.11, grifos 
meus). 

 

Conforme apontado pelos autores, as condições de trabalho em geral 

expressam a alienação, o que também acontece com aqueles que exercem a 

docência. Assim, sem desqualificar o debate, e com base nos ensinamentos de 

Marx e Engels, adota-se o conceito de alienação para compreender a situação atual 

dos professores na escola pública. Assim, as condições de trabalho e, também, a 

maneira com exercem sua atividade e como enfrentam as limitações que lhes são 

impostas podem indicar como a alienação se realiza e, principalmente, saídas para a 

superação da alienação para aqueles que exercem a docência na atualidade.  

 

 

1.5.4 Condições de trabalho docente e alienação 

 

O conceito de alienação foi desenvolvido por Marx particularmente no 

interior de duas obras: Os Manuscritos Econômico-Filosóficos (1844) e Elementos 

para a Crítica da Economia Política (1857-58). Nos Manuscritos se desenrola o 

primeiro confronto de Marx com a Economia Política e é explorada, pela primeira 

vez, a ideia da alienação do trabalho e suas consequentes determinações em todas 

as esferas da vida social. Conforme Sánchez Vásquez (1977, p. 414-16) “quando 

Marx vai à realidade histórica social, só se vê essa essência – ao contrário de Hegel 
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– por seu lado negativo. O trabalho que ele encontra na existência real, concreta do 

homem é justamente o trabalho alienado”. Marx contrapõe-se a Hegel no que diz 

respeito ao esquema formativo elaborado a partir do "trabalho que forma", ou seja, a 

crítica de Marx está justamente no uso positivo da formação pelo trabalho, tal como 

defendida por Hegel. Ao se contrapor à perspectiva hegeliana, Marx realiza a análise 

do trabalho alienado. Com base nessa primeira aproximação ao tema, 

primeiramente é apresentada a concepção de trabalho, para, em seguida, discorrer 

sobre a alienação. Também é destacada a posição dos autores frankfurtianos sobre 

a questão. 

Ao analisarem o sentido do trabalho, Marx e Engels (1994, p.15) afirmam 

que: 

 

Podemos distinguir os homens dos animais pela consciência, pela 
religião, por tudo o que se quiser. Mas eles começam a distinguir-se 
dos animais assim que começam a produzir os seus meios de vida, 
passo este que é condicionado pela sua organização física. Ao 
produzirem indiretamente a sua própria vida material. 

 

Mas sem levar em conta a dialética contida no trabalho sua definição estaria 

incompleta. De um lado, é pelo trabalho que o homem se diferencia dos animais, de 

outro, esse mesmo trabalho leva à perda de si: “chega-se a conclusão de que o 

homem (o trabalhador) só se sente livremente ativo nas suas funções animais – 

comer, beber e procriar, quando muito, na habitação, no adorno etc. – enquanto nas 

funções humanas se vê reduzido a animal” (MARX, 2006, p. 114-15).  

Marx (2006) enfatiza que a existência do homem não é dada pela natureza, 

mas produzida pelos próprios homens. Portanto, diferentemente dos outros animais, 

que para garantirem a existência dependem exclusivamente da adaptação à 

natureza, o homem precisa fazer o contrário, ou seja, precisa agir sobre a natureza 

com a finalidade de transformá-la, ajustando-a, de acordo com suas necessidades, 

uma vez que, ao invés de somente adaptar-se à natureza, tem que adaptá-la a si. E 

é justamente esse agir sobre a natureza para garantir a sobrevivência que se chama 

trabalho.  

É fato que em torno do conceito de trabalho enunciado por Marx existe 

muita discussão, a partir da qual se disseminam correntes – principalmente na 

sociologia do trabalho – que defendem ou não concordam com os postulados do 

autor. Entretanto, o que se apreende é o fato de que este continua sendo uma das 
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bases da organização social. Resende (2007, p.36) recorre ao conceito marxista de 

trabalho como fundamental para o entendimento de como se constitui o processo de 

objetivação humana, enfatizando que “o trabalho é categoria fundamental na 

constituição do homem enquanto ser social (...)”, uma vez que “é pelo trabalho que o 

homem se converte de ente da natureza em ser social. Por meio dele, pode-se 

chegar, então, àquela que é a „chave‟ para a compreensão dialética da relação entre 

indivíduo e sociedade” (idem, p.37). Ao referir-se sobre o processo de trabalho, Marx 

(1983) o define como: 

 

(...) atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, 
apropriação do natural para satisfazer as necessidades humanas, 
condição universal do metabolismo entre o homem e a Natureza, 
condição natural eterna da vida humana e, portanto, independente de 
qualquer forma dessa vida, sendo antes igualmente comum a todas 
as suas formas sociais (MARX, 1983, p. 153).  

 
Destaque-se o fato de que suas proposições teóricas contribuem para a 

reflexão e análise do trabalho na sociedade atual. Crochík (2003, p. 70), ao 

mencionar em que consiste o trabalho aponta que “na sociedade atual, o trabalho é 

defendido por tendências conservadoras e por tendências progressistas”. Se o 

trabalho é defendido por ambas as tendências, assim como é a “chave” para a 

compreensão da dialética entre indivíduo e sociedade, tomá-lo como referência para 

a compreensão da objetividade e da subjetividade humana torna-se imprescindível, 

o que, por conseguinte, remete também para a reflexão sobre o trabalho e suas 

implicações, entre as quais, o processo de alienação. Ao definir a alienação por 

meio trabalho, Marx (2006, p. 114) assinala:  

 

Em primeiro lugar, o trabalho é exterior ao trabalhador, ou seja, não 
pertence à sua característica; portanto, ele não se afirma no trabalho, 
mas nega-se a si mesmo, não se sente bem, mais, infeliz, não 
desenvolve livremente as energias físicas e mentais, mas esgota-se 
fisicamente e arruína o espírito. Por conseguinte, o trabalhador só se 
sente em si fora do trabalho, enquanto no trabalho se sente fora de si. 
Assim, o seu trabalho não é voluntário, mas imposto, é trabalho 
forçado. Não constitui a satisfação de uma necessidade, mas apenas 
um meio de satisfazer outras necessidades. 

 

As ponderações de Marx trazem à tona o fato de o trabalhador negar-se a si 

mesmo diante do trabalho e, dessa forma, entende-se que a alienação se manifesta 

na figura do trabalhador. Diante dessa situação apontada pelo autor, pode-se 
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postular que o trabalhador torna-se alguém que possui conhecimento restrito de 

suas funções, passando, então, a apenas executar e reproduzir, e a não questionar, 

pois, o trabalho é uma necessidade que tem em sua base o atendimento de outras 

necessidades, isto é, a subsistência humana. 

Tendo em vista o fato de que as condições de trabalho levam os indivíduos 

às determinações acima apontadas, reforça-se a relevância de investigar como essa 

situação se materializa nas condições objetivas de trabalho dos professores, ou 

seja, como a alienação se realiza na profissão docente. Tal tarefa é necessária visto 

que se parte do pressuposto de que a alienação no trabalho traz implicações e 

ocasiona desdobramentos na vida cultural e social dos indivíduos. Portanto, na 

condição de alienado, o trabalhador se conforma às situações subjacentes a seu 

trabalho. Dessa forma, procura-se analisar as condições de trabalho docente ante as 

contradições da sociedade contemporânea que, como sociedade burguesa e 

capitalista, produz a alienação. Marx (2006), ao apontar em que consiste a alienação 

do trabalhador nas leis da Economia Política, afirma: 

 

O trabalhador torna-se tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, 
quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O 
trabalhador torna-se uma mercadoria quanto mais barata, quanto 
maior número de bens produz. Com a valorização do mundo das 
coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos 
homens (MARX, 2006, p. 111).  
 
 

Essas considerações sobre trabalho alienado são retomadas por Adorno. 

Para ele, 

 

Os homens seguem o que, segundo análise de Marx, eles eram por 
volta do século XIX: apêndices da maquinaria, e não mais apenas 
literalmente os trabalhadores, que tem de se conformar com as 
características das máquinas, mas além deles, muito mais 
metaforicamente: obrigados até em suas mais íntimas emoções a se 
submeterem ao mecanismo social como portadores de papéis, tendo 
de se modelar sem reservas de acordo com ele. Hoje como antes se 
produz visando o lucro (ADORNO, 1986, p. 68). 

 
 

Ao discutir as necessidades e faculdades dos indivíduos e sua relação com 

o sistema, Marcuse (1969, p. 58) enfatiza que “os homens não vivem sua própria 

vida, mas desempenham tão só funções preestabelecidas. Enquanto trabalham não 

satisfazem somente suas necessidades e faculdades, mas trabalham em alienação”. 
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Apresentando uma discussão sobre a relação entre o trabalho e a civilização, 

Marcuse (1967, p. 88) enfatiza que “o trabalho que criou e ampliou a base material 

da civilização, foi principalmente labuta, trabalho alienado, penoso, desagradável – e 

ainda é”. Seguindo esta linha de reflexão, sobre a alienação no trabalho, o autor 

ainda afirma:  

 
A teoria de alienação demonstrou o fato de que o homem não se 
realiza em seu trabalho, que a sua vida se tornou um instrumento de 
trabalho, que o seu trabalho e os respectivos produtos assumiram 
uma forma e um poder independentes dele como indivíduo. Mas a 
emancipação desse estado parece requerer não que se impeça a 
alienação, mas que esta se consuma (MARCUSE, 1967, p. 103). 

 

 Com base nas afirmações de Marx, feitas em relação ao século XIX, e as 

análises de Adorno e Marcuse do capitalismo no século XX, pode-se concluir que o 

trabalho na sociedade atual continua sendo trabalho alienado. Mesmo com as 

profundas mudanças ocorridas na sociedade e do avanço tecnológico que as 

sustentam, tais mudanças não promoveram o fim do trabalho alienado, mas 

aprofundaram ainda mais o controle e dominação sobre o trabalhador. Sobre a 

relação entre o trabalho e o advento da tecnologia, Crochík (2004, p. 27) atesta: 

 

(...) o trabalho gira em falso. O trabalho alienado, do qual já se 
poderia prescindir, torna-se imprescindível; a tecnologia que deveria 
libertar, aprisiona, e como a contradição é cada vez mais visível, a 
descrença é inevitável, contudo, quanto menos há fé, mais ela se 
torna necessária, e o indíviduo subjuga-se ao que é contrário aos 
seus interesses mais racionais. 

 

Assim, mesmo com todas as mudanças que tiveram como justificativa 

melhorar a vida do homem, permaneceu o aprisionamento, ou seja, as modificações 

tecnológicas e estruturais da sociedade não alteraram a natureza do trabalho na 

sociedade capitalista, assentado na alienação. Se esta atinge todos os 

trabalhadores, postula-se que estes têm diminuídas as suas capacidades de 

reflexão e, por conseguinte, não têm consciência e controle sobre suas ações. 

Conforme Horkheimer e Adorno (1985, p. 47), as condições de trabalho forçam os 

indivíduos “ao conformismo e não às influências conscientes”. Se as condições de 

trabalho conduzem os indivíduos à impossibilidade de reflexão, assim como ao 

conformismo, pode-se inferir que a tais condições também são submetidos os 

trabalhadores da educação. 
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E é justamente nesse contexto que o trabalho docente ganha um significado 

particular, pois o exercício da docência, na atualidade, é definido de forma ampla, 

abrangendo não apenas a sala de aula ou o processo de ensino formal, mas todas 

as outras atividades inerentes à educação. A particularidade do trabalho docente 

reside justamente no apontado por Barboza (2011): diferentemente da maioria das 

demais profissões, o exercício da docência não se esgota quando soa o sinal da 

escola, anunciando a última aula do dia, uma vez que, para uma prática docente 

comprometida e de qualidade, são necessárias várias horas de trabalho extraclasse 

com vistas a preparar aulas, corrigir atividades e provas dos alunos, realizar estudos 

que embasem as aulas, atender pais e alunos, dentre outras atividades14. Conforme 

Oliveira (2004), durante muitos anos o trabalho do professor era compreendido 

como tarefa destinada ao ensino, mas atualmente reconhece-se que extrapola essa 

função, uma vez que passaram a serem exigidas dos professores outras tarefas que 

não somente as de sala de aula propriamente dita. Pondera a autora que: 

 

O trabalho docente não é definido mais apenas como atividade em 
sala de aula, ele agora compreende a gestão da escola no que se 
refere à dedicação dos professores ao planejamento, à elaboração 
de projetos, à discussão coletiva do currículo e da avaliação. O 
trabalho docente amplia o seu âmbito e compreensão e, 
consequentemente, as análises a seu respeito tendem a se 
complexificar(OLIVEIRA, 2004, p. 1132). 

 

 Relacionando bons professores e suas práticas, Franchi (1995, p. 27) 

afirma ser “consensual que o bom professor, o que conduz as experiências 

pedagógicas mais bem-sucedidas, consome nessas atividades extraclasse tempo 

igual, senão maior, do que o tempo das horas de aula em que se ocupa”. 

Diante das condições aqui destacadas, pode-se apontar que, quando 

encerrado o horário em que permanece na escola, os professores permanecem 

ocupados. Dessa forma, é necessário examinar o que fazem com o tempo livre, pois 

a alienação é concretizada tanto no tempo de trabalho diário como nas limitações 

enfrentadas fora dele, mas decorrentes das condições objetivas imposta por ele. 

Conforme Crochík (2003, p.64), “o tempo que constitui a história social e dos 

indivíduos é negado aos trabalhadores, que assim não podem ser donos de seus 
                                                           
14

 Ressalta ainda Barboza (2011, p.30) que “há que se reconhecer que é muito difícil considerar, para 
fins de estudo, as horas dedicadas ao trabalho extraclasse, visto que elas podem variar muito, mas 
não podemos ignorar que atividades básicas relativas à docência, como o preparo de aulas e a 
correção de atividades de alunos, são feitas nesse tempo pouco computado”.  
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destinos”. De qualquer modo, especial atenção deve ser dada ao tempo em que os 

professores poderiam ter como livre, mas utilizam para a preparação de aulas e 

correção de provas e outras tarefas derivadas da função docente, uma vez que, 

como enfatiza Marcuse (1969, p.58), para uma grande maioria da população, “a 

extensão e o modo de satisfação são determinados pelo seu próprio trabalho; mas é 

um trabalho para uma engrenagem que ela não controla e que funciona como um 

poder independente que os indivíduos têm que se submeter se querem viver”. 

Portanto, um aspecto fundamental para a compreensão do processo atual de 

alienação diz respeito à relação entre esta e o tempo livre, ou seja, é necessário 

examinar o quanto o trabalho se torna determinante em todos os momentos da vida 

dos indivíduos, seja no tempo destinado ao próprio trabalho ou fora dele. Crochík 

(2003, p.5), ao discutir a relação entre liberdade e trabalho afirma que “é no tempo 

livre do trabalho que a possibilidade de liberdade ocorre, mas é o trabalho que a 

permite. A liberdade, assim, se encontra fora do mundo do trabalho”. 

Para continuar esse delicado e controverso debate recorre-se a Freud 

(2010). O autor, ao discorrer sobre a atividade profissional, trabalho e felicidade, 

enfatiza que “o trabalho não é muito apropriado como via para a felicidade. As 

pessoas não se lançam a ele como a outras possiblidades de gratificação. A imensa 

maioria dos homens trabalha apenas forçados pela necessidade, e graves 

problemas sociais derivam dessa aversão humana ao trabalho” (FREUD, 2010, 

p.36). Seguindo essa linha de raciocínio, Marcuse (1969 p. 60), ao discutir o conflito 

entre princípio do prazer e de realidade, aponta que o “conflito irreconciliável não é 

entre o princípio do trabalho (princípio da realidade) e Eros (princípio de prazer), 

mas entre o trabalho alienado (princípio de desempenho) e Eros”. Se o desempenho 

é o fundamento básico da alienação, o controle ao qual o indivíduo é submetido 

excede o âmbito somente do trabalho propriamente dito; vai além, chegando à 

própria vida privada do indivíduo, tal como enfatizado por Marcuse (1969, p.60):  

 

(...) o controle básico do tempo de ócio é realizado pela própria 
duração do tempo de trabalho, pela rotina fatigante e mecânica do 
trabalho alienado, o que requer que o lazer seja um relaxamento 
passivo e uma recuperação de energias para o trabalho. 

 

Sendo o trabalho o que é, Crochík (2003, p.72), após discutir suas formas 

na sociedade atual e sua relação com o tempo livre, defende a tese de que “o tempo 
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livre deveria ser utilizado como crítica e contraposição ao trabalho, como momento 

de tomar consciência da prisão existente”, e não para fortalecer a alienação por 

meio de atividades voltadas à retomada do próprio trabalho.  

 A alienação dos trabalhadores no tempo destinado ao trabalho traz sérias 

implicações para a profissão docente, visto que há um consenso entre os dirigentes 

da educação e os estudiosos em torno da necessidade da formação contínua dos 

professores. Ora, é preciso perguntar: em que medida os modelos de formação 

continuada não intensificam a jornada de trabalho dos professores? Portanto, é 

urgente discutir os entraves para uma boa formação inicial e as possiblidades e 

impossibilidades de formação continuada, considerando as condições de trabalho a 

que os indivíduos são submetidos e que a jornada do professor não é pequena em 

nenhuma situação.  

Embora a referência seja o conceito de alienação elaborado por Marx, 

parte-se da premissa de que não é possível a aproximação direta entre esse 

conceito, e seus desdobramentos, como a criação de valor, e o trabalho docente. 

Pelo contrário, deve-se examinar a realidade dos professores da escola pública e 

identificar as condições que conduzem à alienação. Autores como Antunes e Alves 

(2004), discutindo o trabalho no século XXI, afirmam que a venda da força de 

trabalho não se restringe aos trabalhadores manuais diretos, incorpora também a 

totalidade do trabalho social, a totalidade do trabalho coletivo, que vende sua força 

de trabalho como mercadoria em troca de salário. Quer dizer, o capital incorpora o 

núcleo central do proletariado industrial, os trabalhadores produtivos que participam 

diretamente do processo de criação de mais-valia e da valorização do capital e 

“abrange também os trabalhadores improdutivos, cujos trabalhos não criam 

diretamente mais-valia, uma vez que são utilizados como serviço, seja para uso 

público, como os serviços públicos, seja para uso capitalista” (Antunes e Alves, 

2004, p. 342). O que parece evidente é que enquanto os indivíduos se mantiverem 

aprisionados em atividades nas quais não seja possível a autonomia e nem o 

desenvolvimento de faculdades e habilidades voltadas para a realização individual, 

permanecerá a necessidade da luta política contra a alienação. 

Assim, um estudo sobre as condições de trabalho de um grupo de 

professoras da rede pública estadual paulista e sobre como compreendem os 

problemas e propostas educacionais e de organização do ensino pode contribuir 

para colocar em evidência os fatores que impedem que a escola pública ofereça 
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uma educação de qualidade para seus alunos. Se os professores estão submetidos 

à alienação, isso significa “a perda de sua própria unidade: trabalho e lazer, meios e 

fins, vida pública e vida privada, entre outras formas de disjunção dos elementos de 

unidade presentes na sociedade do trabalho” (ANTUNES e ALVES, 2004, p.347). 

Ora, e se os professores sofrem com essa situação, seu trabalho pedagógico fica 

comprometido. 

No livro Minima Moralia, Adorno (1993, p.7) afirma que “quem quiser saber 

a verdade acerca da vida imediata tem que investigar sua configuração alienada, 

investigar os poderes objetivos que determinam a existência individual no mais 

recôndito dela”. São essas as elaborações que permitiram a definição do objeto de 

estudo desta investigação: a relação entre trabalho e formação. 

A seguir, são apresentadas algumas considerações sobre o tema da 

formação de professores no Brasil, tomando como base aquilo que os estudiosos 

produziram e como encaminham soluções para os problemas detectados. Em 

seguida, é apresentado o conceito de formação tal como formulado pela teoria 

crítica.  

 

 

1.5.5 Formação de professores: reflexões a partir das tendências de pesquisa 

 

Em primeiro lugar, destaca-se que no Brasil há uma amplitude de linhas de 

pesquisa sobre a temática da formação de professores, conforme apontado nos 

balanços de pesquisa realizados por Andrade (2006) e André (et. al.1999). No 

entanto, mesmo com as relevantes contribuições desses balanços, realizou-se 

levantamento no Banco de Dados da CAPES – dissertações e teses defendidas 

entre 1987 e 2009, assim como no site Domínio Público. Tal levantamento, realizado 

em agosto de 2012, teve como foco verificar se existem pesquisas voltadas à 

temática de formação de professores que utilizaram o conceito de formação na 

perspectiva da teoria crítica da sociedade. Nessa busca foi encontrada somente a 

pesquisa de doutorado de Carvalho (2010). Em pesquisa documental, a autora teve 

como objetivo analisar a Política de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica no Brasil. Com base em Adorno (1996), a autora abordou a 



 

 

65 

questão da semiformação15 compreendida como tendência presente na sociedade 

capitalista contemporânea em oposição à formação, bem como suas possíveis 

relações com a massificação, a indústria cultural e a formação do professor. Entre os 

resultados, aponta que a política de formação de professores no Brasil oferece 

possibilidades para a formação, porém acentua que o controle exercido pelo poder 

público pode comprometer também a qualidade da formação oferecida pelas 

instituições públicas e privadas de Ensino Superior. 

É importante frisar que a única pesquisa encontrada sobre a formação de 

professores, que teve como referencial de análise a teoria crítica, é documental, não 

trabalhando com o conceito de formação e seus desdobramentos na prática 

pedagógica. Assim, justifica-se uma investigação que tem como foco as 

manifestações das professoras sobre suas experiências formativas. Reitera-se 

novamente que não se trata de justificar este estudo, mas apontar para a existência 

de uma lacuna teórica. 

Outro aspecto verificado diz respeito às temáticas de investigação sobre a 

formação dos professores no Brasil. Em seu balanço de pesquisa, Andrade (2006, 

p.23) identificou cinco eixos temáticos sobre a formação de professores no país: 

“formação inicial, formação continuada, formação inicial e continuada, identidade e 

profissionalização docente e política de formação”. Nessa mesma linha, André et al. 

(1999) tiveram como objetivo fazer uma síntese integrativa do conhecimento sobre o 

tema da formação do professor, com base na análise das dissertações e teses 

defendidas nos programas de pós-graduação em educação do país (de 1990 a 

1996), dos artigos publicados em dez periódicos da área (no período 1990-97) e das 

pesquisas apresentadas no Grupo de Trabalho (GT) Formação de Professores da 

ANPEd (no período de 1992 a 1998). 

No que diz respeito às dissertações e teses defendidas entre os anos de 

1990 e 1996, as autoras destacam que “dos 284 trabalhos sobre formação do 

professor, produzidos de 1990 a 1996, um total de 216 (76%) tratam do tema da 

formação inicial, 42 (14,8%) abordam o tema da formação continuada e 26 (9,2%) 

focalizam o tema da identidade e da profissionalização docente” (ANDRÉ et al. 

1999, p. 302). As autoras analisaram também um total de 115 artigos publicados no 

                                                           
15

 Vale ser enfatizado que entre os estudiosos da teoria crítica existem discussões sobre o emprego 
dos conceitos de pseudoformação, semiformação, pseudocultura e semicultura, tradução do termo 
alemão halbbildung. Embora aqui se adote pseudoformação, será mantida a forma utilizada pela 
autora. 
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período de 1990 - 1997, em dez periódicos selecionados com base nos critérios de 

expressividade e acessibilidade, considerando-se a importância da instituição 

divulgadora e sua circulação nacional. Os temas mais enfatizados nos periódicos 

foram “identidade e profissionalização docente, com 33 artigos (28,7%); formação 

continuada, com 30 (26%); formação inicial, com 27 (23,5%) e prática pedagógica, 

com 25 (22%)” (ANDRÉ et al. 1999, p.304). Quanto ao GT Formação de Professores 

da ANPEd, as autoras encontraram 70 trabalhos apresentados no período 1992-98. 

Os principais temas abordados nesses textos foram: “formação inicial, com um total 

de 29 textos (41%), formação continuada, com 15 textos (22%), identidade e 

profissionalização docente, com 12 textos (17%), prática pedagógica, com 10 textos 

(14%) e revisão de literatura, com 4 textos (6%)” (ANDRÉ,  et al., 1999, p.307). 

Como reflexão sobre as temáticas de investigação, as autoras apontam que “o tema 

da identidade e profissionalização docente surge como tema emergente nos últimos 

anos, o que abre perspectivas para questões de grande interesse e atualidade, 

como a busca da identidade profissional do docente” (ANDRÉ, et al. 1999, p.303). 

Ao apontar o que significa identidade e, especificamente, identidade de 

professores, Pimenta (1997) afirma que: 

 

A identidade não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser 
adquirido. Mas, é um processo de construção do sujeito 
historicamente situado. A profissão de professor, como as demais, 
emerge em dado contexto e momento históricos, como resposta a 
necessidades que estão postas pelas sociedades, adquirindo 
estatuto de legalidade. Assim, algumas profissões deixaram de 
existir e outras surgiram nos tempos atuais. Outras adquirem tal 
poder legal, que se cristalizam a ponto de permanecerem com 
práticas altamente formalizadas e significado burocrático. Outras 
não chegam a desaparecer, mas se transformam adquirindo novas 
características para responderem a novas demandas da sociedade. 
Este é o caso da profissão de professor. Essas considerações 
apontam para o caráter dinâmico da profissão docente, como prática 
social. É na leitura crítica da profissão, diante das realidades sociais, 
que se buscam os referenciais para modificá-la. No caso da 
educação escolar, constatamos, no mundo contemporâneo, que ao 
crescimento quantitativo dos sistemas de ensino não tem 
correspondido um resultado formativo (qualitativo), adequado às 
exigências da população envolvida, nem às exigências das 
demandas sociais, o que coloca a importância de definir nova 
identidade profissional do professor (PIMENTA, 1997, p. 6-7) 

 

Não se desconsidera a linha de pesquisas que tem como foco a apreensão 

da identidade dos professores. No entanto, a presente pesquisa, ambiciona ir além 
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da busca da identidade docente, pois entende-se que, apesar das mudanças 

apontadas por Pimenta (1997), é necessário considerar as contradições existentes e 

expressas nas condições de trabalho e experiências formativas dos professores, ou 

seja, é fundamental compreender como as contradições sociais se configuram no 

exercício da docência, pois, embora não se menospreze a relevância das pesquisas 

em torno da identidade docente, estas incorrem no risco de entender os professores 

como os únicos responsáveis pelos problemas da educação. Conforme Pimenta 

(1997, p. 7), “uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação 

social da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da 

revisão das tradições”. Se tal afirmação faz sentido, ou melhor, expressar as reais 

causas do fracasso escolar, bastaria que os professores se ajustassem às 

mudanças para que a melhoria na educação ocorresse.  

No entanto, na perspectiva da teoria crítica da sociedade, a formação dos 

indivíduos deve ser investigada com base nas contradições que constituem a 

sociedade, pois de acordo com Maar (2001, p. 97), “tanto a sociedade, quanto o 

indivíduo são produzidos no processo de reprodução da formação social vigente”. 

Assim, “o cerne da teoria crítica da sociedade está em apreender a formação como 

social e em seu processo de reprodução material” (MAAR, 2001, p.95). Dessa forma, 

entende-se que o interesse da investigação deva recair sobre as condições objetivas 

e subjetivas que fazem os indivíduos agirem como agem, identificando os motivos 

que os levam à aceitação, resistência, compreensão (ou não) da realidade objetiva. 

Refuta-se a ideia de redefinir os papéis dos professores em torno de uma 

identidade, pois se considera que os problemas – tanto os formativos, quanto 

relacionados às condições de trabalho – estão ancorados no processo mais amplo 

da sociedade, materializando-se nas condições alienantes de trabalho e no colapso 

da cultura, do qual a pseudoformação é uma de suas expressões. 

 

 

1.5.6 Formação docente no contexto do colapso da cultura  

 

Neste tópico, o foco recai sobre as noções de formação e pseudoformação 

tal como apresentadas pelos autores da teoria crítica e, também, apresenta-se 

algumas considerações sobre a formação de docentes para atuar no ciclo I do 

Ensino Fundamental, nível em que estão inseridas as professoras que compuseram 
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a amostra desta investigação. Objetiva-se relacionar o colapso generalizado da 

formação com a temática da formação de professores. 

Visando realizar essas tarefas, em primeiro lugar, apresenta-se o conceito 

de formação. Adorno (1972), ao discorrer sobre os conceitos de formação e 

pseudoformação define o primeiro da seguinte maneira: “la formación no es outra 

cosa que la cultura por el lado de su apropriación subjetiva” (ADORNO, 1972, p. 

142-43).  Ao tomar a formação como referência para discussão, deve-se destacar 

que este não é um tema novo, pois, como atesta Maar (2006a, p.16) “a crise da 

formação é a expressão desenvolvida da crise social da sociedade moderna. De 

Hegel a Marx, de Nietzsche a Freud, de Husserl a Heidegger, de Lukács à Escola de 

Frankfurt a crise no processo formativo seria um tema privilegiado”. Nessa mesma 

linha de reflexão, Duarte (2003, p. 442) aponta que “há, de fato, uma crise nos 

mecanismos de formação (Bildung) que, por sua vez, é indício de uma crise mais 

ampla da própria cultura”. De outra parte, Resende (2003) aponta que a cultura não 

é independente, quer da sociedade, quer da natureza, quer do indivíduo – categorias 

privilegiadas na teoria crítica. Conforme a autora: 

 

Os nexos estabelecidos entre os conceitos de sociedade, indivíduo, 
cultura e natureza estão sempre presentes, independentemente de 
qualquer aspecto que está sendo analisado, portanto, seria difícil 
refletir acerca dessa teoria sem analisar a questão da formação. 
Atualmente, fala-se muito em crise de formação cultural. Esta, muitas 
vezes, é reduzida por pessoas desavisadas às instituições 
educacionais, responsabilizando-as pela situação em que se 
encontra a formação no contexto na sociedade (RESENDE, 2003, p. 
38). 

  

No debate em que ocorre a associação entre instituições educacionais e 

formação, algumas reflexões merecem destaque. Se, de um lado, a escola na 

sociedade moderna foi definida como o local onde deve acontecer a formação das 

novas gerações, por outro lado, culpar somente esta pelos problemas da formação é 

desconsiderar os nexos existentes entre educação e sociedade. Como enfatiza 

Adorno (1972), o problema da pseudoformação é mais abrangente do que possa 

parecer à primeira vista. Conforme o autor: 

 

Lo que hoy está patente como crisis de la formación cultural ni es 
mero objeto de la disciplina pedagógica, que tendría que ocuparse 
directamente de ello, ni puede superarse con uma sociología de 
yuxtaposiciones – precisamente de la formación misma. Los 
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síntomas de colapso de la formación cultural que se advierten por 
todas partes, aun en el estrato de las personas cultas, no se agotan 
com las insuficiencias del sistema educativo y de los métodos de 
educación criticadas desde hace generaciones; las reformas 
pedagógicas aisladas, por indispensables que sean, no nos valen, y 
al aflojar las reclamaciones espirituales dirigidas a los que han de ser 
educados, así como por una cándidad despreocupación frente al 
poderío de la realidad extrapedagógica sobre éstos, podrían más 
bien, en ocasiones, reforzar la crisis (ADORNO, 1972, p. 141-42). 

 

Reitera-se que, para os autores da teoria crítica, a cultura não é autônoma 

em relação à sociedade, à natureza e ao indivíduo. Os nexos entre eles estão 

sempre presentes, independentemente do aspecto que seja analisado. E é 

justamente a formação aquilo o que permite o confronto entre o particular e a 

totalidade de modo que a análise não considere cada um dos polos isoladamente. 

Diante disso, para analisar a formação e a pseudoformação na sociedade 

contemporânea é necessário apreender a dialética imanente ao próprio processo de 

reprodução material da sociedade, considerando a forma como se constituem os 

indivíduos. Vale a reflexão de que se a escola é constantemente apontada tanto por 

leigos, como pelos intelectuais e dirigentes políticos como o local privilegiado da 

formação, reitera-se  que em uma análise crítica não se pode perder de vista os 

nexos que a escola estabelece com os processos formativos de forma geral, entre 

os quais a própria formação dos professores, que são incumbidos da inserção das 

novas gerações na cultura. Como se pode depreender, o colapso da formação é 

resultante de um processo social amplo, cujas determinações devem ser 

reconhecidas também fora do âmbito estritamente cultural e pedagógico. Dessa 

forma, para conhecer a pseudoformação e sua relação com a reprodução da vida 

material é necessário investigá-la no conjunto da sociedade em que ela se 

manifesta, ou seja, é preciso considerá-la “no plano da própria produção social da 

sociedade em sua forma determinada” (MAAR, 2003, p.471).  

As considerações sobre formação são de suma relevância, uma vez que o 

foco central das preocupações relacionadas à formação e atuação dos professores 

foi definido, tendo em vista a perspectiva de investigar a forma social na qual 

acontece a formação dos indivíduos encarregados de educar as novas gerações, 

especificamente as professoras atuantes no ciclo I do Ensino Fundamental da rede 

pública estadual paulista.  
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Horkheimer e Adorno (1973) mencionam que o indivíduo se forma com os 

outros e com o meio, isto é, na convivência. Os autores são enfáticos no 

posicionamento sobre o processo formativo, afirmando que este deve estimular o 

pensamento próprio e a consciência, fatores fundamentais para o desenvolvimento 

da crítica e, portanto, das possibilidades de agir com autonomia ante as imposições 

da sociedade. Entretanto, Crochík (2000, p. 163) afirma que a sociedade burguesa 

privou a formação de sua base, surgindo a pseudoformação, que é “a integração e 

domesticação do indivíduo (...) a pseudoformação impede o pensamento”. Diante 

dessa situação, os indivíduos não se apropriam livremente da cultura, prevalecendo 

o momento da adaptação aos padrões de conduta, de comportamento e de 

pensamento e a dificuldade de resistir às pressões sociais.  

Se a pseudoformação é a tendência predominante, pode-se postular que os 

professores também são afetados pelo colapso cultural e, por conta disso, podem 

apresentar algumas características, dentre as quais, a dificuldade de reflexão sobre 

as próprias condições, o que, por conseguinte, pode produzir um entendimento 

confuso acerca das teorias pedagógicas, dos autores da educação, das propostas 

de inovação pedagógica e da organização de ensino na escola. De outra parte, é 

uma das características da pseudoformação a tendência à identificação imediata 

com aquilo que é imposto. Por isso, parece fundamental refletir acerca do 

posicionamento dos professores em relação à educação, à escola e aos problemas 

que estes profissionais enfrentam, por exemplo, o modo como encaram a 

organização do ensino em ciclos com progressão continuada. Dessa perspectiva, 

parece lógico supor que o modo como é produzido o posicionamento do professor 

repercute no exercício da docência. Assim, a confusão decorrente das dificuldades 

de entendimento sobre as propostas educacionais pode levar à recusa dessas 

propostas, bem como a consciência obstruída pelas condições objetivas pode 

ensejar a adesão cega aos modismos pedagógicos. 

Diante do argumento de que seria melhor um contato precário com a cultura 

do que nenhum, Adorno (1972, p.163) afirma que “lo entendido y experimentado a 

medias – seudoentendido y seudoexperimentado – no constitue el grado elemental 

de la formación, sino su enemigo mortal”. E o acesso precário à cultura é indicador 

da existência de obstáculos que dificultam e até impedem a formação. Para os que 

exercem a docência, essa situação é ainda mais dramática, haja vista que são 
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formados para formar. Adorno (2006a), ao refletir sobre a formação de professores, 

aponta que: 

 

A colcha de retalhos formada de declamação ideológica e de fatos 
que foram apropriados, isto é, na maior parte das vezes decorados, 
revela que foi rompido o nexo entre objeto e reflexão. A constatação 
disso nos exames [provas aplicadas nos futuros professores] é 
recorrente, levando imediatamente a concluir pela ausência da 
formação cultural (Bildung) necessária a quem pretende ser um 
formador (ADORNO, 2006a, p.63). 

 

Ao indicar as causas dessa ausência de formação, Adorno (2006, p.71) 

assinala que “as condições sociais como a origem, em relação à qual todos são 

impotentes, são culpadas pela insuficiência do conceito enfático de formação: a 

maioria não teve acesso aquelas experiências prévias a toda educação explícita de 

que a formação cultural se nutre”. Essas considerações possibilitam a reflexão sobre 

a realidade brasileira, mais especificamente sobre indivíduos que procuram a 

formação para o exercício da docência, uma vez que os postulantes à função 

docente talvez não tenham a formação cultural necessária para se tornarem 

formadores. De outro lado, buscam uma ascensão social por meio do exercício da 

docência, tal como identificado por Penna (2007). Em sua pesquisa, a autora indica 

que os indivíduos investigados por ela são, na maioria, pertencentes às camadas 

populares e, por conta disso, o exercício docente representou possibilidade de 

ascensão social, posicionando-os nas classes médias (PENNA, 2007).  

Na discussão sobre os processos de formação dos indivíduos, Adorno 

(2006b) aponta que para que a formação ocorra, ela tem que ir além da adaptação. 

Ao discorrer sobre de que forma a educação, em qualquer nível de ensino, seria 

capaz de contribuir para a eliminação da pseudoformação, o autor enfatiza que 

vivemos em uma sociedade do enquadramento, da adaptação, da integração e, 

nesse sentido, a educação, para ser crítica, tem de ser subversiva, e os educadores 

não podem se resignar a atuar como instrumentos facilitadores da adaptação. Ao 

defender a reflexão como forma de promover o pensamento independente, Adorno 

apresenta o que espera da educação: o exercício da reflexão e a emancipação. 

Tendo como referência o processo de formação tal como defendido por Adorno, 

Resende (2003, p. 39-40) aponta que o entendimento da relação entre indivíduo e 

cultura é essencial, uma vez que “essa relação se dá através da constatação das 
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condições objetivas que fazem a mediação, sendo importante refletir acerca do 

processo cultural que ocorre na sociedade capitalista”. Por sua vez, Adorno (1972), 

ao refletir sobre a formação no sistema capitalista enfatiza que: 

 

La ideia misma de formación, que tiene em sí uma esencia 
antinómica: sus condiciones son la autonomia y la liberdad, no 
obstante lo cual remite, a la vez, a estructuras de um orden 
pretextado frente a cada persona singular, em certo sentido 
heterônomo y, por ello, nulo, a cuya imagem unicamente es capaz 
desta última de formarse. De ahí que em el instante em que hay 
formación, propriamente no la haya: em su origen está ya incluída 
teleológivamente su ruina (p. 154-55) 

 

Parece ser evidente o colapso da cultura, emergindo daí a necessidade de 

refletir sobre a formação das professoras atuantes no ciclo I do Ensino Fundamental. 

No entanto, não se deve desconsiderar o fato de que o tema da formação é muito 

abrangente, o que inviabiliza a ideia de apreender, em um só estudo, a enorme 

amplitude do processo formativo dos indivíduos. Ciente disso, a tomada das 

experiências de formação dos professores não prescinde da necessidade do 

estabelecimento de nexos entre seus conhecimentos teóricos, os locais em que a 

formação ocorreu – ou ocorre –, o uso do tempo para estudos, entre outros 

aspectos. Sendo assim, este estudo focaliza a formação das professoras que 

compõem a amostra, definindo como indicadores desta, o que expressam sobre 

seus conhecimentos acerca da organização do ensino e da educação, além de 

outros mais objetivos, como o tempo disponível para estudos e a carga horária de 

trabalho. 

Antes ainda de apresentar os resultados da pesquisa, considera-se 

necessária a apresentação de alguns apontamentos referentes à relação entre as 

condições de trabalho e a formação dos indivíduos.  

 

 

1.5.7 Sobre a relação entre condições de trabalho e formação 

 

A relação entre condições de trabalho e formação no fundo reflete a tensão 

entre a totalidade e o particular. Como apontam Horkheimer e Adorno (1973, p.50), 

“o universal só adquire realidade concreta através do singular e, do mesmo modo, o 

sujeito singular e particular só encontra no universal a base indestrutível e o 
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verdadeiro conteúdo da sua realidade”. Assim, entende-se que a prática dos 

professores é o resultado do entrelaçamento daquilo que vivem no trabalho com as 

experiências de formação cultural e profissional. Nesse sentido, formação adquire 

um significado mais profundo: deve promover não a cultura como um fim em si 

mesmo, não a preparação para o trabalho, “(...) mas o próprio esclarecimento com 

suas contradições, para que essas possam ser superadas, não somente no plano do 

pensamento, mas no plano da ação” (CROCHÍK, 2003, p. 69). No caso da formação 

de professores, defende-se a proposta de que esta não deve ser voltada para o 

exercício estrito da profissão, indo além dos conhecimentos das técnicas e didáticas 

de ensino. 

De qualquer modo, verifica-se a existência de um grupo significativo de 

investigações sobre os saberes mobilizados por professores durante suas práticas. 

Tais pesquisas apontam que uma das maneiras de o professor formar-se para a 

docência é durante o próprio exercício do magistério; assim, além de receber 

formação acadêmica, o professor forma-se também no trabalho. Não se trata de 

desconsiderar esses resultados e nem a aquisição de conhecimentos advindos 

diretamente da prática pedagógica, mas inquirir sobre as condições em que esses 

conhecimentos são produzidos: aquilo que o professor elabora com base na sua 

experiência é resultado de um processo de formação ou é apenas testemunho da 

alienação? 

A propósito desse debate, Horkheimer e Adorno (1985) indicam que essa 

imersão na prática responde à necessidade de adaptação dos indivíduos ao 

estabelecido. Conforme os autores, “socialização radical significa alienação radical” 

(HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p. 66). Essas ponderações remetem para a 

indagação sobre as condições de trabalho dos professores e os cursos de formação 

continuada que são oferecidos pelos órgãos gestores (na própria escola ou em outro 

local) e sobre o potencial da prática cotidiana na formação docente. Essas situações 

podem levar à socialização radical e, em consequência, perpetuar a alienação do 

professor. Portanto, temos que questionar o valor do trabalho, e é o que faz Crochík 

(2003, p. 69) quando afirma que “o trabalho, como constituinte do homem, por ser 

alheio ao consumo do produto do trabalhador, não o forma, antes o deforma, pois no 

momento que produz, é expropriado”. Evidentemente, é necessário examinar se o 

que se aplica ao trabalho em geral também pode servir de parâmetro para a análise 

do magistério em particular. 
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Tendo em vista as discussões sobre a formação dos professores no próprio 

trabalho, vale retomar a pergunta de Marcuse (1967, p. 56): “quem educa os 

educadores e onde está a prova de que eles estejam na posse do “bem”?”. O autor 

clama pela validade de sua pergunta justificando-a que em “certas formas 

democráticas de governo nas quais as decisões finais sobre o que é bom para a 

nação são dadas por representantes eleitos (ou melhor, endossadas por 

representantes eleitos)”. Cabe refletir se a formação docente no próprio ambiente de 

trabalho não seria uma simples forma de sedimentar as prescrições oficiais, visto 

que esse processo está centrado, muitas vezes, na divulgação de políticas 

educacionais, ou seja, o acesso à formação é mediado pelos representantes do 

governo, nesse caso, os elaboradores das propostas educacionais. Entre as 

consequências dessa situação, pode-se supor que se trata apenas da inculcação 

das prescrições oficiais.  

Ainda sobre a relação entre trabalho e formação, já em 1944, na Dialética 

do Esclarecimento, Horkheimer e Adorno (1985, p.163), ao discorrerem sobre 

assunto, afirmam que “os trabalhadores recebem o chamado mínimo cultural”. 

Seguindo essa linha de reflexão, e tendo como foco apontar as causas da negação 

da cultura àqueles que são submetidos ao trabalho, Adorno enfatiza que “la 

deshumanización debida ao processo capitalista de produción há denegado a los 

trabajadores todos los supuestos para la formación” (ADORNO, 1972, p.148). Diante 

dessa situação, o autor ressalta que da formação “sólo participan, aun para su dicha 

o desdicha, individuos singulares que no hán caído enteramente em el crysol y 

grupos professionalmente cualificados, que se celebran a sí mismos de muy buena 

gana como élites” (ADORNO, 1972, p. 152). 

Com o exposto, dois comentários são possíveis: primeiro, as condições 

objetivas impostas pelo trabalho e as experiências formativas dos indivíduos estão 

entrelaçadas; segundo, todo e qualquer trabalho na sociedade capitalista é trabalho 

alienado o que, por sua vez, interfere na formação dos indivíduos. Diante das 

possiblidades e dificuldades do trabalhador frente sua formação, não se trata de 

afirmar somente que de início os professores já são pseudoformados, mas que é 

fundamental investigar o papel desempenhado pelos docentes, sua formação e as 

condições de atuação com a finalidade de identificar as possibilidades e os 

obstáculos que enfrentam. Tomando como base o modo como concebem a 

educação de forma geral e a organização de ensino em ciclos com progressão 
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continuada, parte-se do pressuposto acentuado por Crochík (2003, p. 71): “do 

trabalho alienado, assim, resultam o conformismo e a impotência do trabalhador”. 

Dessa maneira, delimitou-se as relações entre as condições de trabalho e formação 

de um grupo de professoras atuantes no ciclo I do Ensino Fundamental da rede 

pública estadual paulista como objeto de estudo. Definir as professoras como fonte 

de pesquisa decorre da necessidade de compreender os condicionamentos que 

sofrem e aquilo que sabem e conhecem sobre sua profissão. Dias-da-Silva e 

Lourencetti (2002, p.24), ao discutirem a relação dos conhecimentos dos 

professores e as reformas educacionais, enfatizam que “ouvir os docentes, 

interpretar suas concepções e práticas, talvez possibilite ressignificar sua 

denunciada resistência à mudança ou sua incompetência em implantar as reformas”. 

Por isso, é importante entender essas professoras submetidas às emanações 

oficiais. Como afirma Marcuse (1967),: 

 

Ao falar sua própria linguagem, as criaturas [as pessoas] falam 
também a linguagem de seus senhores, de seus benfeitores, de seus 
anunciantes. Assim, elas não expressam a si mesmas, os seus 
próprios conhecimentos, sentimentos e aspirações, mas também 
algo diferente delas. Ao descreverem por si mesmas a situação 
política, seja a de sua cidade natal, seja a do cenário internacional, 
elas (e o termo “elas” também incluiu a nós os intelectuais que 
conhecemos a situação e a criticamos) descrevem o que seu meio 
de comunicação em massa lhes diz – e isso se funde com o que elas 
realmente pensam, veem e sentem (MARCUSE, 1967, p. 182-83, 
grifos do autor).  

 

Assim sendo, as respostas das professoras podem apontar para as suas 

condições subjetivas e objetivas, ou seja, possibilitam a apreensão de uma realidade 

que revela o que pensam sobre sua profissão e sobre sua vida e, por conseguinte, o 

exame do modo como a situação que vivem concorre para a alienação. E, também, 

do que é possível quando se está diante do fechamento dos universos político e da 

locução.  

Por fim, é essencial indicar quem são os interlocutores deste trabalho: os 

professores, os pesquisadores e os dirigentes educacionais que lutam pela melhoria 

da qualidade da educação.  
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1.6 Delineamento da pesquisa  

 

1.6.1 Definição do problema de pesquisa 

 

Tendo em vista a formação das professoras e as condições de trabalho na 

rede pública estadual paulista, o problema central desta pesquisa é: de que maneira 

a relação entre formação e condições de trabalho determina as percepções e 

concepções de um grupo de professoras que atuam no ciclo I do Ensino 

Fundamental acerca da educação e da organização do ensino? Desta questão 

central derivam as seguintes: 

 

1. A concepção sobre educação e organização do ensino em ciclos  

expressas por professoras do ciclo I do Ensino Fundamental se relaciona de que 

maneira com o fechamento dos universos político e da locução e com o padrão de 

pensamento unidimensional? 

 

2.  O entendimento das professoras sobre educação e organização do 

ensino está relacionado às condições de trabalho docente? São as condições de 

trabalho que determinam as possibilidades de formação das professoras 

investigadas?  

 

 

1.6.2 - Objetivos 

  

O objetivo geral desta pesquisa é: tomando como base a relação entre 

formação e condições de trabalho, analisar as concepções e percepções das 

professoras investigadas sobre educação e, especificamente, sobre a organização 

do ensino em ciclos com progressão continuada. 

 

Os objetivos específicos são: 

 

1. Examinar como se realiza a formação das professoras pesquisadas, 

tendo como referência suas concepções sobre educação e organização do ensino 

(em ciclos com progressão continuada). 
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2. Identificar e analisar a consciência das professoras acerca das condições 

para o exercício da docência, a partir do conceito de alienação, além de realizar o 

cotejamento entre condições de trabalho e de formação do professor.  

 

 

1.6.3 Hipóteses: 

 

1. Os modelos educacionais, as normas e regras impostas pela política 

promovida pela SEE/SP, associadas à aversão das professoras aos conhecimentos 

teóricos, fortalecem a pseudoformação e, por conta dessa situação, tendem a 

prevalecer padrões de pensamento unidimensional. 

 

2. As condições alienantes de trabalho dificultam a tomada de consciência, 

pelas professoras, das situações objetivas a que estão submetidas e o investimento 

no seu processo de formação. 

 

 

1.6.4 Método 

 

Como procedimento de pesquisa, optou-se pela elaboração de um 

questionário e sua aplicação em um grupo de professoras do ciclo I do Ensino 

Fundamental. Ele é composto por questões fechadas e abertas, com as quais se 

objetivou averiguar as respostas que indivíduos dão a determinado questionamento 

(SELLTIZ et al., 1974). A escolha do questionário como técnica de coleta de 

informações está associada à complexidade de algumas questões que, por conta 

disso, demandaram um esforço de pensamento e reflexão dos indivíduos. E é 

justamente devido à possibilidade de os sujeitos pensarem sobre certos temas que 

se entendeu ser razoável a escolha dessa técnica, o que permitiu conhecer como as 

professoras se posicionam sobre tais temas. Ao apontar as vantagens do 

questionário, Selltiz et al. (1974, p.17) afirmam que “este poderá exercer menos 

pressão sobre o respondente para que dê uma resposta imediata”, o que, nesse 

caso, torna-se interessante dada a necessidade de levantar informações sobre a 
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posição dos indivíduos no que diz respeito à educação e à organização do ensino 

em ciclos com progressão continuada.  

Ainda acerca da escolha do questionário e da possibilidade de os indivíduos 

pensarem sobre o questionamento, preterindo-se outras técnicas de pesquisa, como 

a entrevista, Selltiz et al. (1987, p.17) afirmam que: 

 

Quando se dá uma ampla margem de tempo aos sujeitos para 
responderem questões sobre atitudes, eles poderão considerar 
cuidadosamente cada aspecto da resposta em vez de 
responder o que lhes vem à mente, como o que ocorre sob a 
pressão social dos longos períodos de silêncio numa 
entrevista.  

 

Dessa forma, tendo em vista a melhor maneira de contemplar as perguntas, 

objetivos e hipóteses de pesquisa, optou-se pela utilização do questionário. 

Ressalte-se que antes da aplicação às professoras que compõem a amostra, foi 

realizado um pré-teste para o aperfeiçoamento do instrumento com três professoras, 

o que permitiu, posteriormente, realizar alguns ajustes no questionário.  

Das respostas às questões apresentadas no questionário, inicialmente, 

realizou-se a elaboração de tabelas e quadros para cada um dos itens formulados. 

Em seguida, procedeu-se ao cruzamento dos dados de maneira que fosse possível 

relacionar formação e condições de trabalho docente. Destaque-se que com o 

cruzamento obteve-se um grande número de tabelas, o que obrigou a exclusão de 

algumas. Esse procedimento foi realizado tendo em mente o foco da pesquisa, bem 

como os objetivos traçados.  

 

 

1.6.5 Processo de elaboração do instrumento de pesquisa 

 

O processo de elaboração do questionário foi composto por cinco princípios 

orientadores16. O primeiro passo adotado para a elaboração foi consultar a 

bibliografia e os procedimentos de outros pesquisadores que investigaram a 

temática, havendo assim, no processo de elaboração do questionário, a apropriação 

                                                           
16

 O Anexo II contém a explanação sobre as fontes específicas que foram utilizadas para a 
elaboração do instrumento de pesquisa, ou seja, há a explicitação tanto da fonte quanto do motivo do 
emprego de cada item presente no questionário. 
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de algumas questões presentes em outros instrumentos de pesquisa – a consulta foi 

feita principalmente em dissertações e teses. Outra referência importante foi o 

questionário elaborado pela Fundação Carlos Chagas (2007) intitulado Como o 

professor vê a Educação, do qual foram tomadas algumas questões referentes às 

condições de trabalho e à formação dos professores. 

O segundo passo foi a leitura de pesquisas – artigos, livros, dissertações e 

teses – que tiveram como foco as condições de trabalho dos professores. O terceiro 

foi tomar o que apresentam as pesquisas sobre formação dos professores e sobre a 

relação entre formação e atuação no regime de ciclos com progressão continuada. 

O quarto foi a leitura das disposições oficiais, das quais foram extraídos excertos de 

textos, disponíveis no site oficial da SEE/SP, para a composição de questões. Esses 

textos justificam tanto os aspectos pedagógicos quanto as políticas para a 

organização do ensino em ciclos com progressão continuada.  

Por fim, todas essas fontes contribuíram para que o quinto passo fosse 

possível, a saber: a) definir os indicadores das condições objetivas de trabalho 

docente; b) definir os indicadores expressivos da formação dos professores (geral e 

profissional); c) definir os indicadores que permitissem estabelecer a relação entre 

as condições de trabalho docente e formação de professores; d) definir os 

indicadores que permitissem o relacionamento entre formação e concepções sobre 

educação e organização de ensino. 

As questões foram elaboradas de diferentes formas: fechadas, abertas e 

semiabertas. Nesse último tipo, embora os indivíduos tivessem a possibilidade de 

responder ao enunciado a partir de informações expostos a priori, foi solicitado que 

justificassem suas respostas; além disso, há questões que solicitam múltiplas 

escolhas, permitindo aos indivíduos escolher mais de uma resposta, numerando-as 

de acordo com a ordem de preferência. 

Todos os passos adotados para a elaboração dos enunciados, assim como 

dos diferentes tipos de questões, foram determinados pelos objetivos da pesquisa, 

em especial, a relação entre a formação e a objetividade do trabalho docente. 
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1.6.6 Seleção das escolas e das professoras para a composição da amostra 

 

A pesquisa foi realizada no município de Campinas, em escolas da rede 

pública estadual paulista. Diante da impossibilidade de investigar os professores 

presentes em todas as escolas de Campinas, alguns critérios foram adotados para a 

seleção dos indivíduos que fizeram parte da amostra. O primeiro deles visou a 

delimitação da região e do ciclo de ensino no qual os professores atuam.  

A seleção das escolas está baseada na divisão regional do município de 

Campinas e na divisão das Diretorias de Ensino. Geograficamente, Campinas é 

dividida em seis regiões: Central, Norte, Leste, Sul, Oeste e Noroeste. No que diz 

respeito às escolas públicas estaduais, o munícipio possui duas Diretorias de Ensino 

(LESTE e OESTE). Um fato a ser destacado é que no processo de divisão das 

escolas entre as duas diretorias não foi tomado como critério nenhuma delimitação 

geográfica, o que ocasionou a distribuição das escolas de quase todas as regiões de 

Campinas em ambas as Diretorias. Embora essa distribuição não tenha sido feita 

em função da localidade em que estão, observa-se uma particularidade na Região 

Noroeste17: suas escolas pertencem à Diretoria de Ensino Região Campinas Oeste 

(DERCO). Por conta disso, essa diretoria foi selecionada para a pesquisa. A 

definição não ocorreu porque diretoria de ensino e região da cidade coincidem 

quando se olha para a localização das escolas, mas em razão da diversidade 

encontrada. A DERCO é composta por 94 escolas, sendo 84 localizadas no próprio 

município de Campinas, sete em Valinhos e três em Vinhedo.  As escolas de 

Vinhedo e Valinhos possuem a peculiaridade de atender somente ao ciclo II do 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio, cabendo à Rede Municipal de 

Educação desses municípios o oferecimento do ciclo I (antiga 1ª a 4ª série, 

atualmente 1º ao 5º ano). Esse fato exclue tais escolas porque – como será 

justificado mais adiante – foram investigados somente professores atuantes no ciclo 

I. Dessa forma, somente as unidades escolares localizadas no município de 

Campinas constituíram a base para a seleção das escolas e, por conseguinte, dos 

                                                           
17

 A Região Noroeste de Campinas ocupa o território entre as rodovias SP-101 (ao sul) e SP-348 (a 
oeste) e engloba a Região do Campo Grande. Conforme o disposto no site oficial do munícipio de 
Campinas, os bairros localizados na região Noroeste, principalmente do Campo Grande e do Itajaí, 
são conhecidos pela grande autonomia, uma vez que se situam afastados do Centro. (Fonte: 
www.campinas.sp.gov.br. Acesso em junho de 2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/SP-101
http://pt.wikipedia.org/wiki/SP-348
http://www.campinas.sp.gov.br/
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sujeitos investigados. Das 84 escolas da DERCO situadas em Campinas, 55 

atendem ao ciclo I do Ensino Fundamental.  

Tendo em vista o grande número de escolas que atendem ao ciclo I (55), 

optou-se por investigar sujeitos de todas as escolas pertencentes à DERCO situadas 

na Região Noroeste de Campinas. Tal escolha está associada ao fato de que tais 

escolas, além de pertecerem à mesma Diretoria de Ensino – o que não ocorreria se 

a investigação ocorresse em alguma outra região –, também possuem a 

peculariedade de estarem localizadas em uma região caracterizada como periférica, 

seja pela distância da região central, seja pelas condições socio-econômicas da 

população atendida. Sendo assim, as professoras que fizeram parte da amostra 

atuam na região Noroeste de Campinas que, por sua vez, possui 16 escolas da rede 

pública estadual. Deste total, 10 atendem o ciclo I.  

No que diz respeito à escolha de professores atuantes no ciclo I, a 

justificativa está relacionada a uma peculiaridade encontrada quando do estudo da 

história das discussões, experiências e propostas de reorganização de ensino na 

rede estadual paulista. As propostas de rompimento com o modelo seriado sempre 

estiveram assentadas no alto nível de reprovação e evasão nas séries iniciais de 

escolarização. Isso pode ser constatado tanto na experiência de organização do 

ensino por níveis em algumas escolas estaduais paulistas entre 1968 e 1972 – que 

consistia na modificação do sistema seriado do ensino, eliminando a reprovação do 

aluno entre a 1ª e 2ª série (nível I) e entre a 3ª e 4ª série (nível II) –, como também 

na implantação do ciclo básico em 1984, que teve como princípio romper com a 

reprovação da 1ª para a 2ª série, com a justificativa oficial de que a duração mínima 

de dois anos do ciclo possibilitava que o aluno tivesse tempo de adquirir habilidades 

básicas necessárias para o prosseguimento dos estudos. 

Diante do exposto, torna-se evidente que, nas últimas décadas, os debates 

e preocupações de pesquisadores e de dirigentes educacionais em torno da 

reorganização do ensino teve como foco os anos/séries iniciais de escolarização. 

Justifica-se, dessa forma, a escolha de professores atuantes no ciclo I do Ensino 

Fundamental. São eles os que foram e são os principais responsáveis em por em 

prática o ensino em ciclos com progressão continuada. 
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1.6.7 Procedimentos de coleta de dados 

 

Para a aplicação do questionário, o pesquisador foi à DERCO, apresentou o 

questionário e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido18 e, posteriormente, 

solicitou ao Dirigente de Ensino uma Carta de Apresentação19 para ser levada às 

escolas. Em seguida, o pesquisador foi até às escolas selecionadas com o intuito de 

agendar um dia para visita no Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) para 

realizar a coleta dos dados.  

Ressalte-se que quando da aplicação do questionário o pesquisador esteve 

junto às professoras a fim de elucidar possíveis dúvidas referentes ao entendimento 

do enunciado das questões. O questionário foi aplicado – entre os meses de 

setembro e novembro de 2012 –, nas dez escolas, para as professoras que, após o 

pesquisador apresentar a pesquisa, aceitaram participar. O fato de estar junto aos 

sujeitos de pesquisa não implicou em prejuízo para a confiabilidade das 

informações, uma vez que a intervenção ocorreu somente com o intuito de 

esclarecer dúvidas a respeito do questionário e nunca emitir opiniões sobre as 

temáticas apresentadas. 

Para garantir os princípios éticos que envolvem a pesquisa com seres 

humanos, o pesquisador entregou aos sujeitos, e leu com eles, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. A aplicação do questionário só ocorreu após 

autorização e consentimento por escrito das professoras envolvidas. Além disso, o 

pesquisador assumiu o compromisso de manter absoluto e total sigilo e 

confidencialidade em relação à identidade dos sujeitos e das informações 

fornecidas. 

 

 

1.6.8 Caracterização e Perfil da Amostra 

  

Conforme já apresentado nos tópicos Seleção das escolas e do corpo 

docente para a composição da amostra e procedimentos de coleta de dados, a 

pesquisa foi realizada em dez escolas. Estas possuem 160 professoras exercendo a 

docência no ciclo I. Inicialmente, ressalte-se a dificuldade de acesso às unidades 

                                                           
18

 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido encontra-se no Anexo III. 
19

 A Carta de Apresentação encontra-se no Anexo IV. 
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escolares e, por conseguinte, mesmo com a reserva do tempo de Horário de 

Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) para a participação na pesquisa (a dispensa 

foi autorizada pelo dirigente de ensino, mas só poderia ser utilizada uma reunião), 

acabou sendo baixa a  adesão das professoras. Os HTPC, nas escolas onde estão 

situados os sujeitos que fizeram parte da amostra, ocorrem em dois dias durante a 

semana e, em alguns casos, o grupo de professores é dividido e as reuniões 

acontecem em dias distintos. Por conta disso, só foi possível a apresentação do 

questionário a 73 professoras. Desse total, 37 aceitaram o convite para participar da 

pesquisa, conforme mostra a Tabela 1. A numeração das escolas ocorreu na ordem 

em que os questionários foram aplicados, por exemplo, a escola 1 foi a primeira em 

que ocorreu a aplicação do questionário, a 2 a segunda e assim por diante.   

 

 

Tabela 1: Número de escolas e professoras participantes da pesquisa por unidade 
escolar 

Escola Qtde Proporção 

1 12 0.32 

2 5 0.14  

3 2 0.05  

4 4 0.11  

5 3 0.08  

6 2 0.05  

7 2 0.05  

8 3 0.08  

9 2 0.05  

10 2 0.05  

  TOTAL 37 1.00 

  

 

Fato a ser destacado é o número de professoras da Escola 1 – 12 de um 

total de 18 que estavam na reunião de HTPC. Já na escola 7, que tinha 12 

professoras presentes, somente duas responderam o questionário. Credita-se essa 

alta adesão em uma escola e baixa em outra ao estímulo dado pela coordenação e 

direção das escolas. Assim, na Escola 7, além de dificultarem a entrada na escola 

(os responsáveis agendaram duas vezes com o pesquisador, mas permitiram o 

contato com as professoras somente na terceira vez), no momento de aplicação do 

questionário acabaram  por desestimular as professoras, com frases do tipo “o que 
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isso vai mudar na escola?”; pesquisa não passa de teoria, na escola a realidade é 

outra”; “vocês teóricos e suas teorias para nada servem” 20. No cômpito geral, a 

adesão foi de aproximadamente a metade das professoras, ou seja, das 73 

possíveis, 37 responderam o questionário.  

Em decorrência da participação na pesquisa ter sido voluntária, sem a 

existência de um plano de amostragem definido previamente, verifica-se a 

heterogeneidade no grupo de professoras investigadas, o que pode se comprovado 

na distribuição por idade. 

 

 

Tabela 2: Idade dos sujeitos da amostra 

 

 

 

A tabela 2 demonstra a variedade quanto à faixa etária, com destaque para 

uma professora de 22 anos, iniciante na docência, e para algumas professoras com 

idade entre 56 e 60 anos e com experiência entre 26 e 30 anos na docência, 

conforme demonstrado na Tabela a seguir. 

 

Tabela 3 – Tempo de experiência na docência 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 A aversão à teoria, que abrange gestores e professores, será mais bem discutida no decorrer da 
exposição.  

Idade Qtde. Proporção 

20 a 25 
26 a 30 
31 a 35 
36 a 40 
41 a 45 
46 a 50 
51 a 55 
56 a 60 

4 
5 
4 
5 
3 
6 
8 
2 

0.11 
0.14 
0.11 
0.14 
0.08 
0.16 
0.22 
0.05 

    TOTAL         37 1.00 

Tempo que exerce a docência Qtde. Proporção 

Até 5 anos 
De 6 a 10 anos 
De 11 a 15 anos 
De 16 a 20 anos 
De 21 a 25 anos 
Acima de 26 anos 

7 
7 
5 
3 
10 
5 

0.19 
0.19 
0.14 
0.08 
0.27 
0.14 

TOTAL 37 1.00 
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O tempo de docência, muito explorado por alguns pesquisadores – por 

exemplo, Hubberman (1992) – como uma variável que influencia a forma como os 

professores lidam com a docência, tanto no aspecto pedagógico, considerando o 

acúmulo com o tempo dos saberes adquiridos com a experiência (TARDIF e 

RAYMOND, 2000; 2002), quanto no trato com políticas educacionais, embora seja 

relevante, não é o foco de análise aqui. Ainda assim, merece ser assinalado o fato 

de que somente cinco professoras têm menos de cinco anos de docência, o que, 

conforme Huberman (1992)21, as caracteriza como iniciantes. Portanto, pode-se 

afirmar que a amostra é composta em sua maioria por professoras consideradas 

experientes na docência: das 37 professoras, 32 possuem acima de cinco anos de 

exercício na docência .  

No que diz respeito à formação das professoras para atuarem no ciclo I do 

Ensino Fundamental, são ressaltadas as considerações de Ludke e Boing (2004, 

p.2), que, ao apontarem para a relação que existe entre formação, atuação e a 

profissão docente nos anos iniciais da escolarização, apresentam o seguinte 

questionamento: “de que profissão estamos falando quando tratamos do 

magistério?” Conforme os autores, atualmente atuam nessa primeira fase da 

escolarização os docentes que fizeram “os cursos oferecidos pelas universidades, 

como os de pedagogia e de licenciatura, o curso normal superior, dentro dos 

institutos superiores de educação, e ainda o antigo curso normal, em nível médio” 

(LÜDKE e BOING, 2004, p. 2). 

Diante dessas possibilidades de formação inicial, a amostra é composta por 

32 professoras que cursaram Pedagogia e por cinco que fizeram o Magistério e 

posteriormente o Normal Superior. Outro dado sobre a formação das professoras se 

refere às instituições em que esta aconteceu. Verificou-se as instituições onde o 

curso de formação inicial foi realizado, pública ou privada.    

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Conforme Huberman (1992), os professores iniciantes são caracterizados assim: 1ª fase: entrada 
na carreira, caracterizada pela sobrevivência e pela descoberta (de 1 a 3 anos); 2ª fase: 
estabilização, caracterizada pelo comprometimento definitivo com a docência como profissão (de 4 a 
6 anos).  
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Tabela 4 – Professoras d amostra segundo instituição de formação 

A instituição de formação foi Qtde. Proporção 

Pública 
Privada 

3 
34 

0.08 
0.92 

TOTAL 37 1.00 

 

 

O que pode se notar é a grande diferença entre o número de professoras 

que se formaram em instituições privadas – 34 – em relação as que se formaram em 

instituições públicas – somente três professoras. A reflexão sobre o local de 

formação das professoras ganha importância quando recorremos ao verificado por 

Francisco (2010): ao investigar 125 professores do Ensino Médio da rede pública 

estadual paulista – sendo 22 formados em universidades públicas e 103 em 

instituições privadas –, o autor constatou que os professores formados nas primeiras 

apresentaram maior inclinação para a resistência às imposições feitas pelas SEE/SP 

do que os graduados nas segundas. É claro que não podemos tomar esses dados e 

transferi-los diretamente para as professoras investigadas, mas é possível refletir 

sobre o poder que a formação inicial possui no oferecimento de referências aos 

professores de modo que possam desenvolver uma postura mais autônoma quando 

do exercício da profissão. 

No que diz respeito à situação funcional das professoras, destaca-se que a 

maior parte é Ocupante de Função Atividade (OFA), isto é, sem estabilidade no 

emprego. Assim, um número significativo de professoras exerce o magistério sem 

possuir cargo, e isso porque não são concursadas. 

 

 

Tabela 5: Situação funcional das professoras da amostra na rede pública estadual 
paulista 

Condição funcional na SEE/SP Qtde. Proporção 

Efetiva 
OFA 
Estável 

8 
26 
3 

0.22 
0.70 
0.08 

TOTAL 37 1.00 

 

 

A situação funcional das professoras pode determinar a instabilidade na 

carreira e as condições objetivas de vida refletem diretamente nos vencimentos 
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recebidos. A seguir, apresentam-se as informações sobre a renda mensal familiar 

dos sujeitos da pesquisa. 

 

 

Tabela 6: Renda mensal familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca-se da tabela 6 o fato de que sete professoras vivem com renda 

familiar entre 1.501 e 2.500 reais. O maior grupo – 13 professoras – é composto por 

aquelas que informaram a renda mensal familiar entre 3.501 e 4.000 reais; somente 

duas professoras afirmaram ter renda familiar superior a 6.000 reais.  

Dessa forma, em decorrência das condições salariais, muitas vezes as 

professoras têm de aumentar a carga de trabalho e, por conta disso, apresentam 

dificuldades para realizaram os cursos de formação continuada oferecidos pela 

SEE/SP. Essas dificuldades parecem se estender para as outras dimensões da 

formação cultural – a elevada jornada de trabalho e falta de recursos financeiros 

podem ser obstáculos ao acesso à cultura. Acerca da questão salarial, menciona-se 

a pesquisa realizada por Siniscalco (2003, p.37). Ao apontar os “salários estatutários 

anuais de professores em início, meio e topo de carreira na educação primária, em 

dólares americanos” assinala que o “salário médio nos países da OCDE é de 29.000 

dólares por ano”. Se considerarmos o valor de cada dólar em torno de dois reais, 

para acompanhar a média dos países da OCDE, no Brasil as professoras do ciclo I 

do Ensino Fundamental deveriam receber em torno de 58.000 reais por ano, ou seja, 

aproximadamente 4.800 por mês. No entanto, mesmo tomando-se a renda familiar, 

e não somente o salário das professoras, apenas oito professoras informaram ter 

renda familiar acima de 4.500 reais por mês, enquanto as demais – 29 – indicaram 

Valores em Reais da Renda Familiar Qtde. Proporção 

De 1501 até 2000  
De 2001 até 2500                                             
De 2501 até 3000                          
De 3001 até 3500                                    
De 3501 até 4000                           
De 4001 até 4500                        
De 4501 até 5000                            
De 5001 até 5500                                     
De 5501 até 6000 
Acima de 6001         

5 
2 
2 
2 

13 
5 
4 
1 
1 
2 

0.14 
0.05 
0.05 
0.05 
0.35 
0.14 
0.11 
0.03 
0.03 
0.05 

TOTAL 37 1.00 
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ter renda mensal abaixo dessa quantia. É bom enfatizar que as oito professoras que 

possuem renda familiar acima de 4.500 reais vivem com companheiro(a). Isso 

remete para o fato de que a renda familiar pode não ser composta somente pelo 

salário de professor. De qualquer modo, os salários das professoras investigadas 

são em média mais baixos do que dos professores que exercem a docência nos 

países que compõem a OCDE (aproximadamente, a média da renda mensal das 37 

professoras é 3.700 reais). Essa situação permite considerar que a questão salarial 

é um dos fatores objetivos que mais interferem no magistério e, também, na 

formação dos professores para o exercício da profissão. Siniscalco (2003) sublinha o 

fato de a média de salário dos professores primários no Brasil estar abaixo de 

10.000 dólares anuais, ainda menores do que o verificado nas professoras 

estudadas por esta investigação.  

Situados quem são os sujeitos que compõem a amostra, nos capítulos a 

seguir apresentam-se e analisam-se os dados organizados com base nas respostas 

das professoras aos itens do questionário.  
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CAPÍTULO II - A FORMAÇÃO DAS PROFESSORAS PESQUISADAS: a 

compreensão que apresentam acerca da educação e da organização do ensino 

em ciclos com progressão continuada 

 

 

O presente capítulo tem por objetivo identificar as percepções das 

professoras sobre alguns aspectos da educação e, especificamente, sobre a 

organização do ensino em ciclos com progressão continuada. Busca-se os 

posicionamentos referentes ao lócus de trabalho em que estão inseridas e o 

confronto com suas experiências formativas. Tomando as respostas dadas pelas 

professoras, objetiva-se cotejar dados que permitam apresentar indicadores que 

expressem como se realiza a formação. Para tal tarefa, o capítulo está organizado 

em três tópicos. O primeiro apresenta a relação entre teoria e prática estabelecidas 

pelas professoras; o segundo coteja as manifestações sobre questões intrínsecas ao 

trabalho pedagógico em sala de aula; o terceiro identifica os locais onde as 

professoras realizaram sua formação, com destaque para aqueles cursos que 

aconteceram após a formação inicial.  

 

2.1 Manifestações das professoras sobre a relação entre teoria e prática 

 

Para iniciar a discussão sobre a formação das professoras, destaca-se que 

esta será apreendida pelas percepções e conhecimentos que apresentam tanto 

sobre educação de forma geral, quanto sobre a organização do ensino. Desse 

modo, além da concepção das professoras sobre os ciclos e a progressão 

continuada, o foco recai também sobre o que as professoras apreenderam na 

formação inicial e continuada tanto sobre autores, quanto sobre as teorias 

pedagógicas. O recurso de identificar o conhecimento das professoras sobre ciclos e 

progressão continuada, e sobre autores e teorias pedagógicas, visando à apreensão 

da formação, decorre do entendimento de que esta não se reduz ao aprendizado de 

técnicas de ensino e de gestão do espaço escolar; pois, além de envolver a 

apropriação dessas técnicas, a identificação também está ancorada em concepções 

teóricas relacionadas à sociedade, à política, à educação e à economia. No texto A 

filosofia e os professores,  Adorno (2006a, p. 54) ao ponderar sobre a formação dos 

futuros professores considera que tal formação deve “(...) ir além do aprendizado 
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profissional estrito (...)” implica no desenvolvimento da capacidade de “(...) reflexão 

acerca de sua própria profissão, ou seja, [professores bem formados] pensam 

acerca do que fazem, e também refletem acerca de si mesmos”. Isso justifica a 

análise da relação que as professoras estabelecem com os conhecimentos teóricos.  

Como ponto de partida para tal tarefa, apresenta-se a relação das 

experiências formativas das professoras com o cotidiano escolar. Ao serem 

questionadas acerca da relação entre a formação inicial e continuada e a 

preparação para a sala de aula, as professoras apresentaram manifestações que se 

aproximam, conforme destacado na tabela 7. 

 

 

Tabela 7 - Comparação da percepção que possuem da formação inicial e 
continuada e a preparação para a sala de aula 

Formação inicial 
preparou para a 
realidade da sala 
de aula 

Qtde. 
 

Prop. 
 

Os cursos de formação 
continuada preparam para 
a sala de aula 

Qtde. 
 

Prop. 

Totalmente 
O suficiente 
Pouco 
Muito pouco 
Não me preparou 

2 
5 

19 
4 
7 
 

0.05 
0.14 
0.51 
0.11 
0.19 

Totalmente 
O suficiente 
Pouco 
Muito pouco 
Não preparam 

4 
4 

20 
6 
3 

0.11 
0.11 
0.54 
0.16 
0.08 

TOTAL 37 1.00 TOTAL 37  1.00 

 

 

Destacam-se da tabela acima dois aspectos: o primeiro refere-se à 

proximidade dos dados sobre a percepção que possuem tanto da formação inicial 

quanto da formação continuada e a preparação para a sala de aula. O segundo diz 

respeito à baixa adesão aos enunciados que versam sobre a relação entre formação 

inicial e continuada e a preparação “total” ou “suficiente” para a sala de aula. Ao 

somar as respostas para a formação inicial e para a continuada, temos um total de 

74. As opções preparam “totalmente‟” e “o suficiente” para a sala de aula totalizam 

apenas 15 respostas, enquanto as opções “pouco”, “muito pouco” e “não preparam” 

para a sala de aula somam 59 respostas. Tais dados permitem inferir que há uma 

tendência no grupo de professoras investigadas a compreender a formação inicial e 

a continuada como sendo distantes da realidade de sala de aula.  
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Nessa mesma linha de discussão sobre a relação estabelecida com os 

conhecimentos teóricos, foram realizados dois questionamentos: um focalizando a 

concepção das professoras sobre os conhecimentos teóricos e a sala de aula e 

outro voltado para a opinião das professoras acerca dos conhecimentos teóricos 

adquiridos sobre ciclos e progressão continuada e sua relevância na sala de aula. 

Tais dados são dispostos na tabela 8. 

 

 

Tabela 8 – Respostas sobre a importância dos conhecimentos teóricos e dos 
conhecimentos sobre organização do ensino em sala de aula 

Os conhecimentos sobre a 
organização do ensino auxiliam na 
sala de aula? 

 
Qtde. 

Os conhecimentos 
teóricos auxiliam na sala 
de aula? 

 
Qtde. 

Não respondeu 
Sim 
Não 
Em parte 

1 
13 
12 
11 

Não respondeu 
Sim 
Não 
Em parte 

1 
21 
- 

15 

TOTAL 37 TOTAL 37 

 

 

Os dados da tabela 8 apresentam, de forma geral, diferenças substanciais 

na maneira que as professoras lidam com os conhecimentos teóricos, bem como o 

modo que expressam a aplicação dos conhecimentos teóricos sobre a organização 

do ensino em ciclos com progressão continuada em sala de aula. No que diz 

respeito ao questionamento sobre os conhecimentos teóricos de forma geral, isto é, 

se auxiliam na sala de aula, nenhuma professora respondeu que tais conhecimentos 

“não” auxiliam; já 21 disseram que “sim” e 15 manifestaram que auxiliam “em parte”, 

enquanto uma não respondeu. Quanto à relação entre conhecimentos teóricos sobre 

organização do ensino e a sala de aula, 13 professoras disseram que “sim” auxiliam, 

12 que “não” auxiliam e 11 indicaram que “auxilia em parte”. Portanto, verifica-se 

uma diferença importante: 12 professoras – aproximadamente 1/3 da amostra – 

expressaram que os conhecimentos teóricos por elas adquiridos sobre a 

organização do ensino não auxiliam na escola. Isso permite duas ponderações: de 

uma parte, elas podem não compreender a própria organização; de outra, suas 

respostas remetem à refutação das concepções teóricas que embasam tal 

organização do ensino. O entendimento sobre qual dessas perspectivas estaria mais 
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próxima do posicionamento do conjunto das professoras, teria como ponto de 

partida a análise das justificativas obtidas na escolha da opção de que os 

conhecimentos teóricos sobre a organização do ensino em ciclos não auxiliam na 

sala de aula. No entanto, das 12 professoras que aderiram a tal informação, 

somente cinco justificaram, conforme segue: 

 

 Porque não funciona, por exemplo, o aluno que cursou todo o 1º ciclo e 
está com 11 anos, não alfabetizado e este ano ia recuperar. Organização 
em ciclos não ajudou em nada, só agravou o problema. Ele irá reprovar no 
5º ano, mas ele teria que estar retido no 2º ano, para que a alfabetização 
acontecesse então estas teorias sobre progressão continuada de nada 
ajudam.  

 
Porque eu trabalho como o Estado manda independentemente do que eu 
penso ou estudo sobre isso, além de não acreditar muito em teorias. 

 
Teorias não preparam para a realidade da sala de aula. 

 
 Não interfere em nada o que sei ou deixo de saber sobre progressão 
continuada, ciclos ou qualquer outra coisa, eu na verdade, em minha 
prática pedagógica, não tenho essa temática como elemento norteador. 

 
Tanto faz, pois em minha prática pedagógica nada interfere.  

 

As justificativas apresentadas por essas professoras evidenciam alguns 

pontos da relação que estabelecem com os conhecimentos teóricos, pois, embora a 

pergunta não tivesse como foco a apreensão da função da teoria, as respostas 

indicam a tendência em refutar os embasamentos teóricos que fundamentam tanto a 

educação quanto a organização do ensino. O fato dos dados apresentados dizerem 

respeito somente às professoras que enfatizaram ou justificaram os motivos da 

teoria sobre a organização do ensino não interferir na sala de aula, aponta que as 

professoras ao versarem sobre educação e organização do ensino, não reconhecem 

a relação entre seus conhecimentos e as críticas que fazem, ficando estas últimas 

restritas à defesa ou ao desejo de não sofrer interferência em suas práticas. Dessa 

forma, a valorização ou refutação da teoria ganha destaque na presente discussão, 

uma vez que o conhecimento das professoras, ou a forma como lidam com eles, tem 

implicações na relação professor, aluno e conhecimento transmitido na escola.  

Se a organização do ensino é considerada um dos aspectos que envolve a 

definição de formulações políticas e o condicionamento das práticas pedagógicas 

em sala de aula – em questões como avaliação, recuperação e reprovação dos 

alunos –, o entendimento das professoras sobre a lógica que envolve a organização 
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parece não denotar a capacidade de estabelecerem relações entre o dia a dia da 

sala de aula e a estrutura de funcionamento do sistema de ensino. Ainda que as 

manifestações sobre ciclos e progressão continuada (a aceitação, a refutação, a 

crítica ou entendimento de seus conteúdos) mantenham vínculos com os 

conhecimentos teóricos que as professoras expressam possuir, a tendência 

predominante foi a de contestar a teoria e, também, a proposta de organização do 

ensino em ciclos. Adorno (1995), ao discorrer acerca da aversão à teoria, 

característica de nossa época, assinala que isso ocorre devido ao fato de os 

indivíduos não possuírem “paciência” – em função do apelo à prática – de interpretar 

o mundo e, portanto, deixam essa tarefa a cargo de especialistas. Assim, afastam-se 

do contato direto com os problemas e, por conseguinte, aceitam a resposta dada 

pelos experts.  

Outro questionamento realizado foi acerca da relação entre os 

conhecimentos teóricos e a escola. Somente 21 professoras expressaram sua 

opinião, das quais 11 responderam que os conhecimentos teóricos auxiliam na 

escola, enquanto 10 salientaram que auxiliam, mas em parte, conforme retratado 

nas respostas do quadro a seguir.  

 

 

Quadro 2 – Justificativas das professoras para a relação entre conhecimentos 
teóricos e escola 

Professoras que afirmaram que os 
conhecimentos teóricos SIM, auxiliam na 
escola 

Professoras que afirmaram que os 
conhecimentos auxiliam EM PARTE na 
escola 

Procuro aplicar o que é necessário no meu dia a 
dia em sala de aula. 

Quando você pensa que já aprendeu, lá 
vêm mudanças e mais mudanças, ou seja, 
acrescenta-se e tira-se coisas o tempo todo. 

 Acredito que toda teoria pode ser aplicada em 
sala de aula. 
 

Nem tudo que é passado na teoria faz parte 
da realidade escolar. 

Para entender várias fases, etapas e 
dificuldades, dando apoio ou embasamento 
para ações no cotidiano escolar.  
 

Servem para que eu faça uma reflexão 
sobre as teorias e as práticas. 

Facilita a compreensão das coisas que 
acontecem na classe e de como modificar a 
aula ou se relacionar com o aluno. 
 

As situações encontradas em sala de aula 
são outra realidade. 

Orientam minha prática. Pois muitas vezes temos que nos adequar 
aos imprevistos. 

Dão base teórica para a realidade que Às vezes as teorias pedagógicas fogem da 
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encontramos. 
 

realidade de sala de aula. 

Agrega valores ao desempenho do dia a dia. Estão fora da nossa realidade. 
 

Porque em cada situação .de desafio que 
aparece no ambiente alfabetizador o docente 
saberá como intervir 
 

Porque na correria da prática, você não tem 
tempo para pensar em teoria. 

Pois me ajudam a compreender a realidade das 
escolas e me fazem refletir sobre muitos 
aspectos educacionais. 
 

Somente a teoria não ajuda para a prática 
em sala de aula, uma serve de base para o 
outra. 

É através dele que consigo desenvolver meu 
trabalho, que me oriento. 
 

Tenho que adequar à realidade da 
comunidade. 

Sempre que preciso, volto a ler sobre o assunto.  

 

 

De forma geral, as 10 professoras, ao afirmarem que a teoria auxilia apenas 

“em parte” no cotidiano escolar, apontam para a lacuna existente, na visão delas, 

entre a teoria e a sala de aula. Já as 11 professoras que manifestaram que os 

conhecimentos teóricos auxiliam “sim” na escola, destacaram a necessidade de 

embasamento, entendimento, compreensão e orientação das situações cotidianas 

da escola por meio da teoria. Perguntadas sobre a função da teoria, obteve-se as 

seguintes respostas: 

 

 

Tabela 9 – Relação das professoras com os conhecimentos teóricos 

Os conhecimentos teóricos servem: Qtde. Proporção 

Não respondeu 
Como ideias utópicas a serem alcançadas 
Para me conscientizar dos problemas da educação 
Para orientar minha prática 

2 
2 
8 

25 
 

0.05 
0.05 
0.22 
0.68 

 

TOTAL 37 1.00 

 

 

Parece ficar claro o posicionamento ante a teoria: a tendência é de entendê-

la como “orientadora” da prática, uma vez que das 35 professoras que responderam 

a questão, 25 indicaram tal resposta. Já os enunciados sobre “a conscientização dos 

problemas da educação”, assinalada por oito professoras, e “como ideias utópicas a 

serem alcançadas”, escolhido por duas professoras, apontam que ainda há espaço 
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para que a teoria seja compreendida como o lugar para a produção de consciência e 

de alternativas à realidade. Somente 16 professoras justificaram suas respostas, 

sendo 12 que optaram pelo enunciado “para orientar minha prática”, três pelo “para 

me conscientizar dos problemas da educação” e somente uma professora pelo 

“como ideias utópicas a serem alcançadas”, conforme destacado no quadro 3. 

 

 

Quadro 3 - Justificativas das professoras para a função da teoria 

Para orientar minha prática
  

Para me conscientizar dos 
problemas da educação 

Como ideias utópicas a 
serem alcançadas 

Sempre temos que estar 
dispostos a aprender algo. 
 
Nem todas ajudam, mais no 
geral, a teoria dá uma luz, umas 
ideias. 

Os estudos teóricos 
embasam a prática, ampliam 
a capacidade metodológica e 
me permite perceber os 
problemas e dificuldades em 
aplicá-los. 

São sonhos que almejamos 
alcançar e, para isso, 
precisamos fazer um trabalho 
árduo. 

Aprimorar a prática pedagógica. 
 
Servem para me conduzir, me 
levar, mas não para me mostrar o 
que realmente devo fazer, pois 
aprendemos na prática, não 
apenas com teorias. 
 

Os conhecimentos teóricos 
me ajudam a entender como 
e porquê estamos tão 
distantes da almejada 
"qualidade" na educação.  

 

Desafios sempre existem, 
somos competidores nessa 
grande jornada. 

 

Para orientar minha prática, pois 
a mesma deve ser pautada em 
bases teóricas. 

  

 
Para apoiar minha prática. 

  

 
Experiências comprovadas. 

  

Durante o planejamento das 
atividades. 
 

  

A minha atuação só fluirá se eu, 
como educadora que se dispõe a 
aprender, procuro adquirir mais e 
mais conhecimentos teóricos e 
também procuro colocá-los em 
prática no dia a dia. 
 

  

É através da teoria que podemos 
nos orientar e com isso 
desenvolver o lado prático da 
sala de aula. 
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Para me organizar. 

 
Rever sempre o meu trabalho em 
sala. 

  

 

 

Nas respostas das três professoras que justificaram o porquê de os 

conhecimentos teóricos servirem para “conscientizar dos problemas da educação”, 

uma indica que “ajudam a entender como e porquê estamos tão distante da 

almejada „qualidade‟ na educação”. Tal afirmação destoa da tendência das demais 

professoras, pois relaciona os conhecimentos teóricos com a qualidade na 

educação, e não fica somente presa na já consagrada formulação de que a teoria 

orienta a prática ou, ainda, no jargão bastante difundido de que “a teoria na prática é 

outra”. Isso se ratifica nas respostas das 12 professoras que, ao justificarem a razão 

dos conhecimentos teóricos serem os “orientadores” de suas práticas, acabam 

apontando a necessidade de bases teóricas para sala de aula, ou seja, as 

justificativas de respostas não recaíram sobre questões de âmbito político e social, 

mas ficaram restritas às questões escolares. Parece que a discussão sobre teoria 

diz respeito somente ao auxílio dela para a compreensão do dia a dia escolar e não 

como propulsionadora de um entendimento que remetesse à crítica do que está 

estabelecido como política oficial.  

Nessa mesma linha foi proposta uma questão aberta para as professoras 

apontarem as teorias pedagógicas ou autores que recordam ter estudado na 

formação inicial ou continuada. Libâneo (1990) classifica as tendências pedagógicas 

(e seus autores) em dois grupos: “liberais” e “progressistas”. No primeiro grupo, 

estão incluídas a tendência “tradicional”, a “renovada progressivista”, a “renovada 

não-diretiva” e a “tecnicista”. No segundo, a tendência “libertadora”, a “libertária” e a 

“crítico-social dos conteúdos”. A classificação proposta por Libâneo (1990) não foi 

objeto de análise e não se verificou se as professoras conhecem as teorias de 

acordo com a classificação proposta pelo autor, mais sim os conhecimentos teóricos 

e autores que são capazes de mencionar. As definições de Libâneo servem apenas 

como indicativo das teorias pedagógicas presentes no debate educacional. Das 37 

professoras, somente 23 responderam a questão proposta. Os dados estão 

dispostos na tabela 10. 
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Tabela 10 – Autores ou teorias lembradas pelas professoras 

Autores/teorias Qtde. % 

Piaget 
Vygotsky 
Emilia Ferreiro  
Paulo Freire  
Wallon 
Jussara Hoffman 
Perrenoud 
Ana Teberosky 
Constance Kamii 
Luís Carlos Cagliari 
Telma Weisz 
Ana Lúcia Goulart 
Aries 
Freinet 
Gramsci 
Ives de La Taille 
Libâneo 
Luiz Carlos de Freitas  
Madalena Freire 
Magda Soares  
Marx 
Manacorda 
Montessori 
Orly Mantovani 
Saviani 
Telma Vinha 
Weber 

22 
18 
15 
13 
8 
7 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

19,5% 
16% 
13% 

11,5% 
7% 

6,2% 
4,4% 
2,6% 
1,8% 
1,8% 
1,8% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 

TOTAL 113 100% 

 

 

Embora no enunciado da questão houvesse a sugestão para que as 

professoras se manifestassem sobre os autores e teorias mencionadas, destaca-se 

que nenhuma fez isso. Aponta-se também o fato de que, das 37 professoras, 

somente 23 responderem a questão, o que em síntese pode ser indicador da 

dificuldade de se expressarem sobre autores ou teorias. Em um total de 113 

citações, temos 27 autores diferentes. Entre os cinco autores mais citados, verifica-

se forte presença da Psicologia (Piaget com 22 menções, seguido de Vygotsky com 

18, Emilia Ferreiro com 15 e Wallon com oito). Somente um autor que formulou 

teoria educacional aparece: Paulo Freire, com 13 menções. É bem verdade que 

Emilia Ferreiro também é referência para as práticas de alfabetização, mas a base é 

a Psicologia.  

Outras duas questões visaram à apreensão da relação das professoras com 

teorias/autores. Ao serem questionadas sobre qual(is) desses autores citados estão 



 

 

98 

mais próximos daquilo que pensam sobre escola e educação, 20 professoras 

responderam a questão. Os dados foram associados às instituições de formação 

inicial das professoras e são apresentados na tabela a seguir.  

 

 

Tabela 11 – Confronto dos autores explicitados como mais relevantes com a 
instituição de formação das professoras 

Autores mais próximos da 
concepção das professoras 
sobre educação  

Formação inicial 
em instituições 
públicas (três 
professoras) 

Formação inicial em 
instituições privadas 
(17 professoras) 

Número de vezes 
que o autor foi 
citado 
 

Piaget 

Vygotsky 

Emilia Ferreiro  

Paulo Freire  

Wallon 

Ana Teberosky 

Constance Kamii 

Luís Carlos Cagliari 

Marx 

Saviani 

Telma Vinha 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

7 

4 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

10  

10 

7 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

TOTAL DE RESPOSTAS 20 20 40 

 

 

Destaque-se o fato de que entre as 20 professoras que responderam a 

questão, somente três se formaram em instituições públicas e as outras 17 se 

formaram em instituições privadas, tal como já indicado no tópico “Caracterização e 

Perfil da Amostra”. Mesmo sendo em número bem menor, as professoras formadas 

em instituições públicas citaram muito mais autores: três professoras conseguiram 

se lembrar de 11 autores, enquanto que 17 conseguiram se lembrar de apenas 

cinco. Embora se reconheça que isso pode ter acontecido em razão de uma 

diversidade de fatores, tal dado permite inferir que a instituição de formação inicial 

pode influenciar no repertório de autores conhecidos pelas professoras. Ao serem 

questionadas sobre a razão de tais autores estarem mais próximos do que pensam 

sobre escola e educação, somente 17 professoras responderam a questão, sendo 

duas formadas em instituições públicas e 15 em instituições privadas. Ressalta-se 

que as manifestações das professoras estão numeradas para facilitar a análise e ao 
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final das respostas dadas pelas professoras indicam-se os autores sobre os quais as 

manifestações se referiam, além da instituição de formação inicial:  

 

1 - Auxilia na sala de aula na questão da escrita. (Emília Ferreiro / 
instituição privada) 
 
2 - O processo de aprendizagem pelo qual a criança passa é muito 
bem explorado por eles.  (Piaget e Vygotsky / instituição privada) 
 
 3 - Porque concebe o desenvolvimento humano a partir das 
relações sociais que a pessoa estabelece no decorrer da vida. E o 
processo de ensino aprendizagem se constitui de interações e 
contextos sociais. É o que está mais dentro do que trabalhamos em 
sala de aula.  (Vygotsky / instituição privada) 
 
4 - Acredito no construtivismo e nas hipóteses de aquisição de 
aprendizagem.  (Piaget e Emília Ferreiro / instituição privada) 
 
5 - Auxiliam na linguagem, compreensão e competências, 
diversidades e desenvolvimento da aprendizagem da criança. 
(Emília Ferreiro, Piaget / instituição privada) 
 
6 - Porque auxiliam a compreender a linguagem, compreensão, 
competências e desenvolvimento. (Emília Ferreiro, Piaget / 
instituição privada) 
 
7 - Porque ele desenvolveu um trabalho voltado para o 
desenvolvimento do aluno.  (Piaget / instituição privada) 
 
8 - Alfabetização e letramento. Construção do conhecimento.  
(Emilia Ferreiro e Piaget / instituição privada) 
 
9 - Fala sobre o cognitivo de como a criança aprende, defende o 
construtivismo, acrescentando saberes aos seus conhecimentos 
prévios.  (Vygotsky / instituição privada) 
 
10 - Acredito que contribua muito na forma de ensinar, na relação de 
educadores e educandos.  (Paulo Freire / instituição privada) 
 
11 - Porque fez pesquisas com seres humanos e ajudou decifrar 
como as crianças aprendem.  (Piaget / instituição privada) 
 
12 - Valorização do ser que constrói seu conhecimento dentro do 
contexto em que vive.  (Vygotsky / instituição privada) 
 
13 - Porque nele existe uma interação entre aluno e professor, e 
aluno e aluno, produzindo conhecimento, sendo o papel do 
professor mais ativo.  (Vygotsky e Piaget / instituição privada) 
 
14 - Porque segundo o autor, a criança aprende com o meio.  
(Vygotsky / instituição privada) 
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15 - Emilia Ferreiro, pois ela trata da parte da alfabetização.  (Emilia 
Ferreiro / instituição privada) 
 
16 - Porque eles são contrários à educação mercantilizada e usada 
como jogo político que, realmente não está a serviço da população, 
porque não temos condições físicas, financeiras, estruturais e 
espaços físicos adequados para desenvolver um bom trabalho. 
Temos: 1º) salas lotadas (35-40) de alunos do 1º ao 5º ano; 2º) 
Salário aviltante; 3º) Trabalhamos em mais de uma escola; 4º) As 
políticas da Secretaria da Educação (classificatória e excludente) 
através da bonificação por resultados; 5º) Desvalorização e 
degradação da figura do professor e da escola pública.  (Marx, 
Saviani, Luís Carlos de Freitas e Paulo Freire / instituição 
pública) 
 
17 - Gosto muito das ideias do Marx sobre o sistema capitalista na 
qual a escola está inserida e também da forma que Piaget avalia o 
desenvolvimento moral.  (Marx, Piaget / instituição pública) 

 

A relação de autores e os motivos de opção das professoras possuem 

algumas particularidades relevantes. Entre as quais, a baixa incidência de respostas 

às questões abertas, uma vez que das 37 professoras, somente 17 relacionaram 

autores, escola e educação. No que tange especificamente à relação que as 

professoras fazem com os autores referenciados, das 17 apenas as respostas 16 e 

17 fizeram alguma alusão aos autores, relacionando-os com aspectos políticos e 

sociais; destacando-se a resposta 16: ao apontar os autores que mais a influenciam, 

a professora fez alusão direta às condições de trabalho dos professores da rede 

pública estadual paulista. Conforme explicitado, destaca-se que a formação dessas 

duas professoras ocorreu em instituições públicas e suas respostas destoam das 

demais, uma vez que de forma geral, ao estabelecerem a relação dos autores com 

as suas concepções de educação, as professoras se voltaram unicamente para a 

solução de questões pedagógicas do dia a dia da escola.  

Enfatiza-se que não se trata de querer que as professoras associem a 

utilidade da teoria com suas práticas, mas cotejar o valor dado aos autores com as 

manifestações sobre educação e organização do ensino. Dito de outro modo, é 

fundamental refletir sobre a fraca relação que as professoras estabelecem entre o 

valor da teoria e a prática restrita predominantemente aos problemas imediatos 

enfrentados na sala de aula. Essa situação pode ser cotejada com as ponderações 

de Adorno (1995) presentes no texto Notas marginais sobre teoria e práxis. 

Conforme o autor, o pragmatismo desde seu principio proclamou “como critério de 

conhecimento a utilidade prática deste, [assim] compromete-o com a situação 
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existente” (ADORNO, 1995, p.202-03). Ante a reflexão de Adorno sobre o princípio 

do pragmatismo e a tendência das professoras de relacionarem a utilidade da teoria 

quase que exclusivamente a questões voltadas para a sala de aula, pode-se afirmar 

que, de certa forma, verifica-se a refutação dos conhecimentos que não são 

aplicáveis na sala de aula. Quase todas as manifestações aqui destacadas remetem 

para a pouca valorização dada à teoria por parte das professoras, e quando a 

valorizam esperam dela respostas às suas práticas. Tal tendência tem sua história e 

essa busca por solução “aqui e agora” corrobora para o funcionamento da estrutura 

tal como determinada pelo sistema, pois, conforme destaca Marcuse (1967) em 

relação às condições repressivas que o sistema impõe aos indivíduos, “o 

pensamento e qualquer modo de pensar está restrito à orientação pragmática”. Por 

sua vez, Adorno (1995 p.203) ao se referir a utilidade que a teoria poderia ter, 

enfatiza que: 

 

[se] a teoria – para a qual está em jogo a totalidade, se ela não for 
inútil – ficar amarrada ao seu efeito útil aqui e agora, acontecer-lhe-á 
o mesmo, apesar da crença de que ela escapa a imanência do 
sistema. A teoria só se libertaria desta imanência onde se 
desprendesse das cadeias do pragmatismo, por mais modificadas 
que elas estejam.  

 

Dessa forma, a simples valorização da teoria tendo em vista sua 

aplicabilidade prática não garante a capacidade de pensar criticamente ou, ainda, de 

seguir na contramão daquilo que a ordem vigente impõe. Ao fazer a relação dos 

conhecimentos teóricos somente com a sala de aula, as professoras acabam se 

prendendo ao útil para o aqui e agora e, por conseguinte, não a utilizam como 

ferramenta para a reflexão sobre o sistema, as condições de trabalho e a própria 

profissão docente. Os conhecimentos teóricos, ao serem valorizados somente por 

sua aplicação na prática, auxiliam na manutenção da estrutura social, e não para o 

esclarecimento e crítica. Como destacam Horkheimer e Adorno (1985, p.47), “o 

pensamento cegamente pragmatizado perde seu caráter libertador e, por isso, 

também sua relação com a verdade”.  

Outra questão que permitiu visualizar a posição das professoras diante da 

organização do ensino em ciclos com progressão continuada foi a que solicitava 

para relacionarem organização do ensino e qualidade da educação. As professoras 

tiveram a opção de assinalar aquilo que mais expressasse suas opiniões, tendo 
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ainda a possiblidade de optar por mais de uma resposta, marcando 1 para a primeira 

opção, 2 para a segunda e assim por diante. No entanto, todas assinalaram no 

máximo duas alternativas: 35 responderam apenas a 1ª opção e 31 responderam 

também a 2ª, totalizando 66 respostas. Elas foram somadas e os dados são 

apresentados na tabela 12. Ressalta-se que o foco é analisar se as professoras 

reproduzem as assertivas da política da SEE/SP ou se rompem com o disposto 

oficialmente. Dessa forma, embora no questionário os enunciados não estivessem 

em negrito, na tabela 12 o destaque foi dado, visando evidenciar as diferenças na 

posição das professoras: nas duas primeiras opções aparecem algumas das críticas 

sobre a organização do ensino em ciclos com progressão continuada; nas demais 

está expressa o disposto oficialmente, ou seja, afirmações extraídas de excertos de 

textos oficiais (ver Anexo II, intitulado “Processo de elaboração do questionário”).  
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Tabela 12 – Relação entre a organização do ensino em ciclos com progressão 
continuada e a qualidade da educação 

Em relação à melhoria de qualidade do ensino, a 
organização do ensino em ciclos com 
progressão continuada é: 

Quantidade de professoras 
que assinalaram a alternativa 

 Proporção 

Apenas uma forma de alimentar positivamente 
as estatísticas de fluxo do sistema educacional, 
racionalizar recursos e dissimular o fracasso 
escolar.  

8  0.12 

 
Uma das responsáveis pelo rebaixamento da 
qualidade do ensino, pois os alunos são 
aprovados sem aprenderem. 

 

9 

  

0.14 

 
De grande validade para a melhoria da qualidade da 
educação, uma vez que os alunos têm mais tempo 
para aprender os conteúdos, em comparação com a 
organização seriada, que reprovava os alunos, 
causando-lhes danos psicológicos. 

 

 

14 

  

 

0.21 

 
Uma forma eficaz de pensar sempre em diversas 
formas de promover a aprendizagem, não sendo, 
portanto, a responsável por algum possível 
rebaixamento do nível de ensino. 

 

14 

  

0.21 

De suma importância para a melhoria da qualidade 
de ensino, pois ela – a progressão continuada – 
rompe com a reprovação dentro do ciclo que é, sem 
dúvida, a maior aliada da evasão escolar. 

 

21 

  

0.32 

TOTAL DE RESPOSTAS 66  1.00 

 
 

Conforme já salientado, os dados acima são analisados com o intuito de 

verificar se as professoras tendem mais a se manifestarem em consonância com os 

discursos acadêmicos ou se apresentam tendência mais acentuada de reproduzirem 

as formulações oficiais. Um fator de destaque foi a baixa adesão aos enunciados 

que não repetem os discursos oficiais – em negrito na tabela. Das 66 respostas, as 

que não reproduzem o discurso oficial são 17, ou seja, aproximadamente 1/4 das 

respostas refutaram e indicam contraposição ao que proferem os dirigentes 

educacionais, o que remete para o fato de as professoras reproduzirem ou 

aceitarem o disposto oficialmente, uma vez que 49 escolhas foram direcionadas 

para os excertos oficiais retirados das políticas educacionais. Se em relação ao nexo 

entre organização do ensino e qualidade na educação, as professoras apresentam 

certa concordância com o disposto oficialmente, quando questionadas sobre como 

está a educação na rede pública estadual paulista, apresentam as seguintes 

respostas: 

 



 

 

104 

 

Tabela 13 – Opinião sobre a educação na rede pública estadual paulista 

A educação na rede estadual está Qtde. Proporção 

Não respondeu 
Boa  
Regular 
Ruim 

1 
4 
9 

23 

0.03 
0.11 
0.24 
0.62 

TOTAL 37 1.00 

 

 

Quando é feito o cotejamento dos dados das tabelas 12 e 13, torna-se 

evidente a ambiguidade nas manifestações das professoras, pois, de um lado, 

tendem a aderir ao discurso oficial e, de outro, tendem a avaliar negativamente a 

educação oferecida na rede estadual de ensino. Das 36 que responderam a 

questão, a grande maioria – 23 – afirmou que a educação na rede pública estadual 

paulista está ruim, nove apontaram estar regular, e apenas quatro mencionaram que 

está boa. Ainda, o fato de as professoras aceitarem o discurso oficial sobre os ciclos 

e sobre qualidade não impede que reconheçam os problemas educacionais. Se as 

respostas parecem contraditórias, a sua interpretação não pode prescindir de 

considerar as determinações sociais e a maneira como os indivíduos – professoras – 

lidam com elas. O reconhecimento de que a educação na rede pública estadual 

paulista apresenta problemas não foi suficiente para realizarem a crítica ao sistema. 

Tais expressões das professoras podem ser reflexos do fato de que a conformidade 

e a acomodação ao que é imposto é a situação prevalecente, uma vez que, mesmo 

criticando a situação que se encontra a educação na rede estadual, a tendência 

apresentada é a da reprodução do discurso oficial. 

Autor que contribui para a interpretação desses dados, Adorno (1995) 

enfatiza que na relação entre teoria e prática, entre ação e pensamento existe a 

vitória dos práticos e, portanto, o pensamento em oposição não é típico dos que 

valorizam a prática. No texto A filosofia e os professores, Adorno (2006a, p.71), 

destacando o empobrecimento da reflexão como resultado da aversão à teoria, 

pontua que “na incapacidade do pensamento em se impor”, os indivíduos “se 

curvam ao existente”. Em outro lugar, o mesmo autor assinala: “só pensa quem não 

se limita a aceitar passivamente o desde sempre dado” (ADORNO, 1995, p.210). 

Afirma também que os indivíduos tendem mais a concordar do que a se opor ao que 

é aceito socialmente porque o pensamento está em baixa, pois “aquele que pensa, 
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opõe resistência; é mais cômodo seguir a correnteza, ainda que declarando estar 

contra a correnteza” (ADORNO, 1995, p.208). Esse conjunto de afirmações do autor 

sobre a incapacidade – imposta socialmente – de as pessoas desenvolverem o 

pensamento e a consciência crítica auxilia na explicação do fato de as professoras 

criticarem a educação na rede estadual paulista, ao mesmo tempo que reproduzem 

o discurso oficial no que tange à relação entre qualidade da educação e a 

organização do ensino.  

Tais considerações ensejam o aprofundamento nas percepções das 

professoras sobre a qualidade da educação; desta feita, relacionando-a com o 

posicionamento diante dos conhecimentos teóricos. Para tanto, cruzou-se os dados 

referentes à opinião das professoras sobre a qualidade da educação na rede 

estadual paulista com a relação que estabelecem com os conhecimentos teóricos, 

tal como apresentado na tabela a seguir.  

 

 

Tabela 14 - Relação entre opinião sobre a qualidade da educação na rede 
estadual paulista e como lidam com os conhecimentos teóricos em sala de 

aula 

      A educação na rede 
                estadual está: 

 
 
Os conhecimentos  
teóricos auxiliam  na  
sala de aula? 

 
Não 

respondeu 

 
 

Boa 

 
 

Regular 

 
 

Ruim 

 
 

Total 

 
 

Proporção 

Não respondeu - - - 1 1 0,03 
Sim - - 3 18 21 0,57 
Não - - - - - - 
Em parte 1 4 6 4 15 0,40 

TOTAL 1 4 9 23 37 1.00 

 

 

Os dados da tabela 14 permitem identificar uma ínfima relação entre a 

valorização dos conhecimentos teóricos e a crítica à educação oferecida na rede 

estadual paulista, pois das 21 professoras que afirmaram que os conhecimentos 

teóricos auxiliam “sim” na sala de aula, 18 apontaram que a educação na rede 

estadual está “ruim” e três que está “regular” – nenhuma indicou que a qualidade da 

educação é boa. Já as quatro professoras que apresentaram a percepção de que a 

educação na rede estadual está “boa”, todas afirmaram que os conhecimentos 
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teóricos auxiliam apenas “em parte” em sala de aula. Tal dado aponta que – no caso 

das professoras aqui investigadas – a maior valorização da teoria implica em maior 

crítica à politica educacional vigente. Adorno (1983) no livro de aforismas Minima 

Moralia, mais uma vez ao ponderar sobre a relação entre a possibilidade de crítica 

dos indivíduos e a recusa da teoria, enfatiza que “a aversão ao mesmo foi se 

convertendo pouco a pouco no mais grave impedimento para a teoria” (p.98). A 

reflexão de Adorno (1983), ao ser cotejada com os dados apresentados, permite a 

especulação de que quanto maior for a aversão à teoria, menor será a capacidade 

do indivíduo desenvolver a crítica da realidade.  

Até aqui foram focalizadas a relação teoria e prática e as opiniões sobre a 

educação escolar oferecida na rede estadual paulista. A seguir são apresentados os 

itens do questionário específicos sobre as definições de ciclos e progressão 

continuada, assim como os itens referentes ao trabalho das professoras e a 

organização de ensino. 

 

 

2.2 A organização do ensino em ciclos com progressão continuada: as 

concepções expressas pelas professoras 

 

Este tópico apresenta o entendimento das professoras sobre ciclos e 

progressão continuada e, também, a apreensão de aspectos específicos do trabalho 

pedagógico, tais como: aprovação, reprovação e avaliação da aprendizagem, 

entendidas, como peças centrais na caracterização da mudança do sistema seriado 

para os ciclos. Ressalte-se que não aconteceu a verificação in loco de como tais 

aspectos se materializam, pois, tais temáticas já foram bastante investigadas, 

conforme mostrado no balanço de pesquisas apresentado no capítulo anterior. O 

foco é a análise das respostas das professoras, confrontando o disposto oficialmente 

e suas concepções sobre os temas apresentados no questionário.  
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2.2.1 Os conceitos de ciclos e progressão continuada: o que dizem as 

professoras  

 

O alvo aqui é identificar o entendimento que as professoras possuem sobre 

a mudança na forma de organizar o ensino, não especificamente acerca das 

mudanças no cotidiano escolar, mas o entendimento sobre a definição de ciclos e 

progressão continuada, e sobre o fato de ter ocorrido a fusão deles na reforma 

levada adiante pela SEE/SP na década de 1990. Portanto, é sobre a relação das 

professoras com a linguagem oficial que recai a discussão principal, destacando o 

entendimento que possuem sobre os ciclos e a progressão continuada. Pressupõe-

se ser possível conhecer as experiências formativas das professoras por meio de 

suas concepções. Ressalta-se, mais uma vez, que os ciclos e a progressão 

continuada surgiram em contextos e com finalidades distintas. Portanto, a discussão 

aqui tem o intuito de ir além das repostas das professoras sobre esses conceitos, 

possibilitando a reflexão dos motivos que levam a determinado posicionamento.  

Tendo tal foco em vista, uma questão foi elaborada com o objetivo de 

verificar se as professoras diferenciam ou não os conceitos. Elas tiveram como 

opção assinalar o que mais expressava suas opiniões, tendo ainda a possiblidade 

de, quando essa opinião fosse expressa em mais de uma alternativa, assinalarem 1 

para a primeira opção, 2 para a segunda e assim por diante. Embora fosse dada 

essa possibilidade, isso ocorreu somente com oito professoras, totalizando 45 

respostas, conforme exposto na tabela a seguir.  
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Tabela 15 - Respostas das professoras sobre os conceitos de ciclos, 
progressão continuada e promoção automática 

Ciclos, promoção automática e progressão 
continuada são: 

Quantidade de professoras 
que aderiram a resposta 

Proporção 

Os ciclos, a promoção automática e a 
progressão continuada são coisas distintas. 

5 0.11 

Os ciclos, a promoção automática e a 
progressão continuada fazem parte da 
mesma forma de organização do ensino. 

 

32 

 

0.71 

Ciclos e progressão continuada possuem a 
mesma função, enquanto a promoção 
automática possui outra função. 

 

4 

 

0.09 

Promoção automática e progressão 
continuada possuem a mesma função, 
enquanto os ciclos possuem outra função. 

 

3 

 

0.07 

Não concordo com nenhumas das afirmações 
acima, pois em minha opinião... 

 

1 

 

0.02 

TOTALS DE RESPOSTAS 45 1.00 

 

 

Um fator de destaque na tabela 15 é a alta adesão das professoras ao 

enunciado “Os ciclos, a promoção automática e a progressão continuada fazem 

parte da mesma forma de organização do ensino”. Tal enunciado foi assinalado 32 

vezes de um total de 45 respostas. É importante destacar que não se esperava das 

professoras respostas conceituais, mas a tendência apresentada. Assim, o fato de 

associarem os conceitos merece uma ponderação. Tomando como referência a 

noção de pensamento unidimensional (MARCUSE, 1967), essa dificuldade de 

entendimento dos indivíduos – seja da realidade social mais ampla, seja de 

situações presentes em seu ambiente de trabalho – mantém relação com as formas 

de controle indiretas presentes na própria forma de organizar a sociedade. O 

trabalho e a educação moldam o pensamento humano, de maneira que este se 

torna unidimensional (MARCUSE, 1967). O autor ainda enfatiza que, diante da 

impossibilidade de pensar dialeticamente, os indivíduos acabam adquirindo “hábitos 

de pensar sociais” impostos desde o exterior. Desenvolvendo tais hábitos, acabam 

realizando a adesão imediata – sem mediações – àquilo que é imposto socialmente. 

Essa situação parece estar expressa na associação que as professoras fazem dos 

conceitos apresentados. Reforça o autor que tais hábitos de pensar invadem o 
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universo da locução por meio de “elementos mágicos, autoritários e rituais que 

privam a locução da autonomia, descoberta, demonstração e crítica, concebidas 

como etapas do processo de cognição e avaliação cognitiva” (MARCUSE, 1967, 

p.93). Sem essas etapas, os conceitos que permitiriam a compreensão dos fatos 

perdem a representação linguística autêntica e tendem a expressar uma locução na 

qual o comportamento unidimensional se expressa, dificultando o desenvolvimento 

do pensamento bidimensional dialético (MARCUSE, 1967). Esse tipo de 

pensamento limitado se materializa na “linguagem funcional unificada, que é uma 

linguagem irreconciliavelmente anticrítica e antidialética” (MARCUSE, 1967, p.102-

03). Por sua vez, o pensamento dialético está associado “ao movimento das coisas, 

daquilo que elas não são para aquilo que elas são”; o autor chama a atenção, ainda, 

para “a contradição como necessidade para o pensamento” (idem, p.140-41). 

A associação realizada pelas professoras entre promoção automática, 

progressão continuada e ciclos pode ser entendida como expressão subjetiva da 

junção objetiva dos ciclos com a progressão continuada – no momento da reforma, 

tais proposições foram tratadas como sinônimos – e, como já alertava Freitas (2003), 

isso poderia repercutir no entendimento de pais e professores, o que foi retratado 

nas manifestações das docentes investigadas, uma vez que, envoltas nos limites 

impostos pela própria linguagem, tenderam a reproduzir ou aceitar o discurso oficial. 

Marcuse (1967, p.98-99) assevera que os indivíduos são submetidos ao 

pensamento unidimensional por meio da linguagem funcional e oficial, pois “essa 

linguagem fala por meio de construções que impõem ao receptor o significado 

oblíquo e abreviado, o desenvolvimento do conteúdo impedido, a aceitação do que é 

oferecido na forma em que é oferecido”. 

Se a análise até aqui está baseada nas respostas das professoras que 

manifestaram compreender ciclos, progressão continuada e promoção automática 

como sinônimos, as outras que não responderam assim poderiam apontar outras 

tendências. Quatro respostas foram dadas ao enunciado “Ciclos e progressão 

continuada possuem a mesma função, enquanto a promoção automática possui 

outra função” e duas ao enunciado “Promoção automática e progressão continuada 

possuem a mesma função, enquanto os ciclos possuem outra função”. Destaque-se, 

ainda, que cinco professoras apontaram que “Os ciclos, a promoção automática e a 

progressão continuada são coisas distintas”. No entanto, de todas as professoras 

que optaram por tais enunciados, nenhuma discorreu nas questões abertas sobre o 
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que entendem por ciclos, promoção automática e progressão continuada 22, o que, 

por um lado, dificulta a busca pela apreensão do que entendem sobre os conceitos, 

mas, por outro, dá margem para duas considerações: a) as professoras encontraram 

dificuldade para responder as questões abertas, nas quais foram solicitadas a 

expressar opiniões próprias – nas questões fechadas opta-se pelo que é oferecido –; 

b) a não resposta às questões abertas pode significar a impossibilidade de 

estabelecer diferenças de conceitos e situações distintas, uma vez que a unificação, 

promovida pelos dirigentes educacionais, torna a locução e a comunicação imunes 

ao protesto e à oposição. Se a posição dessas professoras não está ligada 

diretamente ao protesto e oposição, enfatizados por Marcuse, então, parece 

prevalecer a unificação. Assim, tanto as respostas que apontam para a unificação, 

ou para a dificuldade de distinção, quanto as não respostas podem ser reflexos do 

pensamento unidimensional, pois, conforme Marcuse (1967, p.101), “a linguagem 

unificada é a linguagem do pensamento unidimensional”; tal forma de pensar remete 

ao fechamento do universo da locução que, por sua vez, manifesta-se tanto no 

comportamento de apenas reproduzir o disposto quanto no de ficar indiferente, não 

respondendo.  

Tais reflexões sobre o fechamento, produto da imposição arbitrária da 

implantação da organização escolar em ciclos com progressão continuada, apontam 

para o modo como as professoras mantêm relação com a linguagem oficial. Por 

conseguinte, o fechamento do universo da locução está em consonância com o 

fechamento do universo político. A única professora que optou pelo item “Não 

concordo com nenhuma das afirmações acima, pois em minha opinião...”, completou 

o enunciado da seguinte forma: “são coisas distintas, mas codependentes para o 

funcionamento do sistema proposto pela SEE”. Tal resposta impôs a busca do 

entendimento dessa professora sobre ciclos, progressão continuada e promoção 

automática em outros itens do questionário. Não respondeu o que são ciclos; quanto 

aos outros, suas manifestações foram: progressão continuada é “ampliação do ciclo 

básico. Ensino Fundamental com dois ciclos. O aluno não pode estacionar, tem que 

progredir dentro de sua fase de desenvolvimento, conhecimento de seu ritmo de 

aprendizagem”; promoção automática é “algo que apareceu em 1980, na qual os 

alunos de 1ª série iam para a 2ª sem reprovação. Isto por causa da alta taxa de 

                                                           
22

 Especificamente as questões 24, 30 e 34 do questionário (ver anexos). 
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evasão e reprovação”. Essa professora apresenta o caráter histórico das propostas 

e aponta para a relação de dependência entre elas. Tais ponderações remetem à 

relação do indivíduo com a totalidade: emerge dessas repostas uma espécie de 

conformismo, com a demonstração de descontentamento ao mesmo tempo em que 

se aceita que não poderia ser de outra maneira. Conforme Marcuse (1967, p.28), 

“quanto mais racional, produtiva, técnica e total se torna a administração repressiva 

da sociedade, tanto mais inimagináveis se tornam os modos e os meios pelos quais 

os indivíduos administrados poderão romper sua servidão e conquistar sua própria 

libertação”.  

De outra parte, pode-se apontar que na relação do indivíduo – professoras – 

com a estrutura – política educacional da SEE/SP – o primeiro fica enfraquecido, 

pois acaba capturado pelo sistema. De acordo com Adorno (1972, p. 154) “el 

poderio de la totalidade sobre el individuo há prosperado hasta tal despropoción que 

éste tiene que reproducir em sí lo privado de forma” ou, ainda, como atesta Marcuse 

(1967, p.99), “a estrutura não deixa lugar algum para a distinção, desenvolvimento e 

diferenciação do significado”. Sendo assim, a miscelânea conceitual que as 

professoras promovem pode ser considerada como consequência da política 

educacional da SEE/SP, ou seja, com a junção operada, as professoras tenderam a 

reproduzir os conceitos tal como dispostos oficialmente e, por conseguinte, não 

conseguem elaborar uma compreensão da totalidade, uma vez que a própria 

estrutura “se torna o meio de controle e coesão do universo político que incorpora as 

classes trabalhadoras” (MARCUSE, 1967, p.41). Ao analisar o entendimento parcial 

que os indivíduos apresentam sobre as determinações do sistema, Adorno (1972) 

afirma que essa situação faz com que acabem movendo-se no interior da totalidade 

social sem a compreenderem no conjunto. 

Se as discussões até aqui arroladas apontam para a unidimensionalidade 

de pensamento, tal afirmação merece ser melhor explorada. Com o intuito de 

confrontar os dados apresentados acerca do entendimento dos conceitos de ciclos, 

progressão continuada e promoção automática com outras informações, recorreu-se 

ao cruzamento das primeiras respostas para o item referente a tais conceitos com a 

opinião que emitem sobre a progressão continuada, tal como exposto na tabela 16. 

A opção de cruzar somente a primeira opção de respostas está associada tanto ao 

maior número delas quanto ao fato de serem mais representativas daquilo que o 

indivíduo pensa e concebe.  
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Tabela 16 – Relação entre a opinião sobre progressão continuada e as 
concepções acerca de ciclos, promoção automática e progressão continuada 

                                  
                     A progressão continuada é: 
 
 
 
Os ciclos, a promoção  
automática  e a progressão continuada: 

 
Boa 

 
Ruim 

 
 
 

Total 

 
 
Freq. 

 
 
Prop. 

 
 
Freq. 

 
 
Prop. 

 

 
São conceitos distintos 
 

 
- 

 
- 

 
5 

 
0.13 

 
5 

Fazem parte da mesma forma de  
organização do ensino 
 

 
9 

 
0.24 

 
19 

 
0.51 

 
28 

Ciclos e progressão continuada 
possuem a mesma função, 
enquanto a promoção automática  
possui outra função 
 

 
 
1 

 
 

0.03 

 
 
1 

 
 

0.03 

 
 
2 

Promoção automática e progressão  
continuada possuem a mesma função,  
enquanto os ciclos possuem outra função 
 

 
- 

 
- 

 
1 

 
0.03 

 
1 

Não concordo com nenhuma das  
opções, pois em minha opinião... 
 

 
- 

 
- 

 
1 

 
0.03 

 
1 

TOTAL 10 0.27 27 0.73 37 

 
 

O cruzamento acima permite verificar duas tendências. A primeira refere-se 

às respostas das cinco professoras que escolheram o enunciado “os conceitos de 

ciclos, progressão continuada e promoção continuada são conceitos distintos”, uma 

vez que todas manifestaram que a progressão continuada é “ruim”: a distinção que 

fazem parece estar relacionada com a percepção que têm acerca da organização de 

ensino. A segunda tendência identificada diz respeito às 10 professoras que 

concebem a progressão continuada como uma boa forma de organizar o ensino – 

destas, nove responderam: “os ciclos, a promoção automática e a progressão 

continuada fazem parte da mesma forma de organizar o ensino”, o que permite 

estabelecer nexo entre a avaliação positiva da progressão continuada e a não 

distinção conceitual. Em outros termos, pode-se dizer que as professoras que não 

diferenciam ciclos, progressão continuada e progressão automática são as mesmas 

que tendem a aderir ao discurso oficial de que a progressão continuada é positiva. 

Se as professoras que distinguem os conceitos são unânimes em avaliar 
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negativamente a progressão continuada, as que apontam ser uma boa forma de 

organização do ensino associaram os conceitos referentes a esta organização.  

Assim, pode-se sinalizar que: a) existe relação entre o conhecimento dos 

conceitos e um posicionamento mais crítico ante a política educacional; b) a adesão 

ao disposto oficialmente pode estar associado com a não diferenciação conceitual. 

Maar (2006a, p.26), ao discorrer sobre a possibilidade de crítica à ordem social, 

enfatiza que “a crítica imanente, pela qual se opõe ao que é realizado realmente, 

dissolve-se perante a impossibilidade de contato com uma realidade fora de sua 

representação do discurso oficial”. De outra parte, refletindo sobre a opinião 

universal dos sujeitos diante do sistema, Adorno (1983, p.70) destaca que “a 

universalidade da opinião, tomada imediatamente como uma universalidade 

radicada na sociedade, tem necessariamente por conteúdo concreto o consenso”. 

Tal opinião consensual nada mais é que a ratificação do pensamento 

unidimensional.  

Se o fechamento dos universos da locução e político é imposto pela 

estrutura social ao indivíduo e remete para a aceitação do discurso oficial, não se 

pode negar a tensão entre o todo e o particular. Embora a lógica da sociedade 

direcione para a adesão à totalidade, ainda assim, torna-se necessário não perder 

de vista o indivíduo ou, como aponta Sass (2000, p.61), “dar as costas à sociedade 

sob a óptica da psicologia social significa encontrá-la no indivíduo, não como um 

reflexo, mas reflexivamente”. Tomando, então a tensão entre indivíduo e sociedade 

como pano de fundo, realizou-se cruzamento visando identificar a relação entre as 

concepções das professoras sobre promoção automática, ciclos e progressão 

continuada e seus posicionamentos diante dos conhecimentos teóricos. Os dados 

são apresentados na próxima tabela:  
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Tabela 17 – Posicionamento diante dos conhecimentos teóricos e as concepções 
sobre ciclos, promoção automática e progressão continuada 

   Os conhecimentos 
            teóricos 
                 servem: 
 
 

Os ciclos,  
a promoção 
automática 
e a progressão 
continuada:  

 
 
 

Não 
respondeu 

 
 
 
Para orientar 
minha prática 

 
 
 
Para me 
conscientizar 
dos problemas 
da educação 

 
 
 
Como ideias 
utópicas a 
serem 
alcançadas 

 
 
 
  Total 

 
 
 
Proporção 

São conceitos 
distintos 

- - 4 1 5 0.13 

 
Fazem parte da 
mesma forma de 
organizar o ensino 

 
1 

 
24 

 
2 

 
1 

 
28 

 
0.76 

 
Ciclos e progressão  
continuada 
possuem a mesma 
função, enquanto a 
promoção 
automática possui 
outra função 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
2 

 
 
 

0.05 

 
Promoção 
automática  
e ciclos possuem a 
mesma função, 
enquanto os ciclos  
possuem outra 
função 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

 
 
 
1 

 
 
 
- 

 
 
 
1 

 
 
 

0.03 

 
Não concordo com 
nenhuma das 
opções, pois em 
minha opinião... 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

 
0.03 

TOTAL 2 25 8 2 37 1.00 

 

 

Um fator que salta aos olhos é a relação entre a forma como lidam com os 

conhecimentos teóricos e o entendimento acerca dos ciclos, da promoção 

automática e da progressão continuada: das 25 professoras que escolheram o 

enunciado “os conhecimentos teóricos servem para orientar a prática”, 24 concebem 

que os conceitos de “ciclos, promoção automática e progressão continuada fazem 

parte da mesma forma de organizar o ensino”. Já as cinco professoras que optaram 

por “os conceitos são coisas distintas”, quatro delas responderam que os 
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conhecimentos teóricos servem “para me conscientizar dos problemas da educação” 

e uma respondeu “como ideias utópicas a serem alcançadas”. Nenhuma das cinco 

optou pela afirmação “os conhecimentos teóricos servem para orientar a prática”.  

Esses dados permitem situar as professoras em dois grupos. Um deles 

composto pelas cinco professoras que fizeram a distinção dos conceitos e que não 

valorizam a teoria somente por sua aplicação na prática, mas a compreendem para 

além dos problemas imediatos presentes no dia a dia da escola.  Outro, composto 

por 24 professoras que, tendo como referência a teoria para a orientação da prática 

aderiram à formulação oficial da SEE/SP, que associa ciclos, progressão continuada 

e promoção automática. Pode-se apontar indícios de que as cinco professoras 

percebem a diferença entre os conceitos porque estabelecem uma relação menos 

instrumental com a teoria. Aquelas professoras que relacionam teoria e prática de 

modo mais imediato tendem a reproduzir o entendimento disseminado pelos órgãos 

gestores da educação. 

O que se destaca na discussão aqui arrolada é a tensão entre a totalidade e 

o singular. Se os dados revelam que a estrutura realiza fechamentos e impõe aos 

indivíduos uma forma de pensar, por outra parte, a maneira como lidam com os 

conhecimentos teóricos pode influenciar na adesão ou refutação ao disposto 

oficialmente pelas políticas educacionais. Para avançar nas discussões concebe-se 

ser necessário analisar outros dados, além dos referentes às concepções 

conceituais das professoras. Para tanto, no tópico a seguir são destacadas as 

manifestações específicas sobre o trabalho pedagógico em função da organização 

do ensino em ciclos com progressão continuada.  

 

 

 2.2.2 Manifestações das professoras sobre aspectos da vida escolar diante da 

organização do ensino em ciclos com progressão continuada 

 

Como ponto de partida, destaca-se que as questões e enunciados 

apresentados às professoras tiveram o objetivo de identificar as manifestações 

específicas sobre o trabalho pedagógico tendo como referência a organização do 

ensino em ciclos com progressão continuada, especificamente no tocante à 

aprovação, reprovação e avaliação da aprendizagem, concebida esta última como 

peça chave da implantação do sistema de ciclos de ensino. O foco aqui foi a 
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apreensão de respostas acerca da relação entre o disposto oficialmente e as 

concepções das professoras sobre as temáticas. 

Para realizar essa tarefa, optou-se pelo cruzamento de dados e por 

apresentar os enunciados das questões e analisar as respostas dadas pelas 

professoras. É bom relembrar que esses enunciados foram extraídos, uma parte, de 

excertos de textos oficiais e, outra parte, de reflexões críticas sobre as políticas 

oficiais. Vale ressaltar que não se trata de verificar se as professoras conhecem ou 

não o conteúdo das políticas, tampouco de criticar a organização de ensino em 

vigor, mas de confrontar o posicionamento das professoras com suas experiências 

formativas.  

Como ponto de partida apresenta-se as respostas ao item “o que acha mais 

problemático na progressão continuada”, onde devia-se assinalar de 1 a 6 em ordem 

crescente – sendo 1 para o mais problemático e 6 para o menos problemático. Para 

análise dos dados criou-se uma forma de pontuação: a opção enumerada pelas 

professoras com 1, portanto primeira opção, recebeu 6 pontos, a número 2, recebeu 

5 pontos e assim por diante. Localizou-se também o número de vezes que o 

enunciado apareceu entre as duas primeiras escolhas. Tal questão foi respondida 

por 23 professoras e os dados estão dispostos na tabela a seguir. 

 

Tabela 18 – Aspectos mais problemáticos na progressão continuada na 
opinião das professoras 

O que é mais problemático no regime de 
progressão continuada 

Pontuação Número de vezes que 
aparece entre as duas 

primeiras escolhas 

Falta de interesse dos pais pela educação 
dos filhos, pois sabem que na progressão 
continuada, seus filhos dificilmente serão 
retidos. 

103 17 

A não repetência durante o ciclo. 103 11 

A falta de interesse dos alunos, pois já 
sabem que dificilmente serão reprovados. 

101 11 

A forma de avaliação que diminui a 
autoridade do professor. 

85 6 

Falta de condições para implementar a 
progressão continuada. 

Minha falta de conhecimento sobre o 
assunto. 

84 

 

31 

8 

 

- 
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Destacam-se os enunciados “falta de interesse dos pais pela educação dos 

filhos, pois sabem que na progressão continuada, seus filhos dificilmente serão 

retidos” e “a não repetência durante o ciclo”, empatados com as maiores 

pontuações: 103 pontos cada. No entanto, o que se destaca é o alto número de 

vezes em que o primeiro aparece entre as duas primeiras escolhas: 17 vezes. Já a 

posição de “a falta de interesse dos alunos, pois já sabem que dificilmente serão 

reprovados”, com 101 pontos, pode estar associado com “a forma de avaliação que 

diminui a autoridade do professor”, com 85 pontos. Estes apontam para a queixa em 

torno da perda de autoridade devido à avaliação, uma vez que parece haver o 

estabelecimento de relação entre o exercício da autoridade e o uso da avaliação 

como meio de controle sobre os alunos. A reclamação pela perda de autoridade 

ficou à frente de “minha falta de conhecimento sobre o assunto”, bem abaixo das 

demais assertivas, com apenas 31 pontos e não aparecendo nenhuma vez entre as 

duas primeiras escolhas. A tendência de as professoras assinalarem que conhecem 

como trabalhar a organização do ensino em ciclos permite a seguinte ponderação: o 

entendimento que possuem de questões intrínsecas ao dia a dia escolar e, portanto, 

à reflexão que fazem não tem como foco o sistema e as formulações políticas no 

âmbito extraescolar, mas a vida na escola e os problemas imediatos produzidos pela 

progressão continuada. As professoras tendem a responsabilizar pais, alunos e 

gestores educacionais, pois consideram que seus conhecimentos não são 

empecilhos para o funcionamento da organização de ensino em que ministram 

aulas.  

Destaque-se ainda a questão da avaliação como algo problemático nas 

concepções das professoras, haja vista que os enunciados “a não repetência 

durante o ciclo”, “a falta de interesse dos alunos, pois já sabem que dificilmente 

serão reprovados” e “a forma de avaliação que diminui a autoridade do professor”, 

aparecem respectivamente na segunda, terceira e quarta posições dos problemas 

que percebem na progressão continuada. Assim, reconhecem na avaliação um dos 

principais problemas da organização de ensino em vigor e, ao mesmo tempo, 

parecem não possuir base suficiente para elaborar uma crítica em contraposição às 

formulações oficiais impostas pela SEE/SP.   

Detalhando essa tensão entre as concepções das professoras sobre as 

questões intrínsecas à vida escolar e a relação com a política educacional referente 

à avaliação dos alunos, os dados apresentados sobre o grau de concordância com o 
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disposto oficialmente foram cruzados com o ano/série para o qual lecionavam no 

momento em que responderam o questionário, conforme o disposto na próxima 

tabela: 

 

 

Tabela 19 – Ano/série em que lecionam as professoras e opinião sobre a 
avaliação presente na organização do ensino em ciclos com progressão 

continuada 

                  Ano de atuação no  
                                 momento 
A avaliação  
na organização 
do ensino em ciclos  
com progressão continuada 

 
1º 

 
2º 

 
3º 

 
4º 

 
5º 

 
Total  

Proporção 

Não respondeu 1 - 1 - - 2 0.05 
Concorda plenamente - - - - 1 1 0.03 
Concorda parcialmente - 1 - - 4 5 0.14 
Discorda plenamente  4 4 1  9 0.24 
Discorda parcialmente 6 3 3 6 2 20 0.54 

TOTAL 7 8 8 7 7 37 1.00 

 

Foi alto o número de professoras que afirmaram discordar da forma de 

avaliação implantada; das 35 que responderam a questão, 29 discordam – 20 

parcialmente e nove plenamente. Já as que manifestaram concordar totalizaram seis 

professoras, das quais cinco parcialmente e somente uma plenamente. Tais dados 

apontam que a tendência das professoras foi a de discordar da forma de avaliação 

implantada na organização do ensino por ciclos. O cruzamento da opinião com o 

ano/série no qual atuam permite considerar o fato que das seis professoras que 

concordam – uma plenamente e cinco parcialmente –, cinco atuam no 5º ano, 

justamente o ano/série em que possuem maiores possibilidades para proceder à 

reprovação dos alunos. Isso permite identificar que parece haver relação entre a 

concordância na forma de avaliação implantada pela SEE/SP e o poder para 

reprovar. Tal dado ratifica o apresentado na tabela 18: as professoras tendem a não 

concordar com a forma de avaliação justamente em razão da perda do poder 

referente às decisões internas à escola sobre aprovação e reprovação. 

Nessa linha de raciocínio, quanto às manifestações das professoras sobre 

questões internas à escola e à organização do ensino, buscou-se conhecer o que 

pensam sobre o fato da reprovação ocorrer primordialmente no último ano dos ciclos 

que compõem o Ensino Fundamental. Elas tiveram como opção assinalar o que 
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mais expressasse suas opiniões, tendo ainda a possiblidade de, quando a opinião 

fosse expressa em mais de uma alternativa, assinalar 1 para sua primeira opção, 2 

para a segunda e assim por diante. Embora fosse dada essa alternativa, 

assinalaram no máximo duas opções: como primeira escolha, temos 34 respostas, e 

como segunda 30, totalizando, dessa forma, 64 respostas ao item, que foram 

somadas e são retratadas na tabela a seguir. 

 

Tabela 20 - Respostas das professoras sobre o fato da reprovação dos alunos 
ocorrer somente no último ano do ciclo no regime de progressão continuada 

 Quanto à reprovação dos alunos ocorrer somente no 
último ano do ciclo no regime de progressão 
continuada, você: 

Quantidade de 
respostas ao 

enunciado 

 Proporção 

Concorda, pois a reprovação traz prejuízos psicológicos 
aos alunos e isso acaba contribuindo para a evasão. 
Dessa forma, o período de um ciclo torna-se um tempo 
bom para os alunos aprenderem sem terem que passar 
por uma reprovação. 

 

2 

  

0.03 

 
Concorda, pois a reprovação constitui um pernicioso 
“ralo” por onde são desperdiçados preciosos recursos 
financeiros da educação. O custo correspondente a um 
ano de escolaridade de um aluno reprovado é 
simplesmente dinheiro perdido. 
 
Concorda, pois a não reprovação dos alunos durante o 
ciclo, tal como priorizado na progressão continuada, pode 
permitir mais avanços do que quando é defendido um 
ritmo homogêneo e linear para o aprendizado dos 
conteúdos escolares. 
 
Concorda, pois quando se possibilita a reprovação no 
final de cada ano, há desperdício financeiro que, sem 
dúvida, afeta os investimentos em educação, seja na base 
física (prédios, salas de aula e equipamentos), e até 
mesmo nos salários dos trabalhadores do ensino. 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

  

 

0.06 

 

 

 

0.08 

 

 

 

 

0.10 

 
Não concorda, pois no regime de ciclos com progressão 
continuada há a exclusão dos incluídos, uma vez que, 
quando os alunos são aprovados sem terem aprendido, 
eles acabam sendo incluídos estatisticamente, mas 
excluídos do conhecimento. 

 

 

22 

  

 

0.34 

Não concorda, pois os alunos acabam sendo 
prejudicados na aprendizagem quando passam de uma 
série para outra sem terem adquirido os conhecimentos, 
gerando, dessa forma, uma defasagem na aprendizagem 
dos alunos durante os anos. 

 

 

25 

  

 

0.39 

TOTAL DE RESPOSTAS 64  1.0 
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Destaque-se que os enunciados que concordam com o item foram 

extraídos de excertos de textos oficiais23, enquanto os dois últimos, que não 

concordam, fazem parte das críticas acadêmicas sobre o fato da reprovação 

ocorrer primordialmente no último ano do ciclo na organização do ensino em ciclos 

com progressão continuada. Tendo em vista tal distinção, verifica-se que, somando 

as respostas das professoras contidas na tabela 20, houve um total de 64 respostas. 

Deste total, 17 apresentaram manifestações concordando com os discursos oficiais, 

enquanto as outras 47 respostas alinharam-se aos enunciados que, “em tese”, não 

coadunam com as proposições teóricas utilizadas tanto para justificar, quanto para 

prescrever a política educacional que reorganizou o ensino na rede pública estadual 

paulista.  

Tais dados, ao serem confrontados com o entendimento que as professoras 

possuem sobre organização do ensino, são relevantes, pois tanto ao mencionarem 

sobre os conceitos de ciclos e progressão continuada, quanto sobre a política de 

forma geral as professoras tenderam a manifestar concordância com o disposto. No 

entanto, ao se manifestarem sobre aspectos ligados de forma direta às suas práticas 

– nesse caso, a questão da reprovação e aprovação de alunos –, as professoras 

tenderam a refutar o discurso oficial. Dessa forma, os dados sugerem que nas 

discussões sobre sistema de ensino e política educacional as professoras 

apresentam tendência maior de concordância com as formulações oficiais; já 

quando as assertivas versam sobre a vida escolar é maior a refutação dos excertos 

extraídos dos textos oficiais.   

Vale ressaltar que, embora os dados apresentados na tabela 20 tenham seu 

significado, somente a não concordância das professoras poderia ser tomada como 

uma manifestação aleatória. Portanto, na busca pela relação das professoras com 

as políticas educacionais um item foi elaborado com três alternativas, sendo uma em 

consonância com os discursos oficiais, uma refutando esses discursos e outra 

aparentemente mais neutra. Das 37 professoras, 35 responderam a questão. As 

respostas estão dispostas na tabela 21. 

 

 

                                                           
23

 Os textos que contém tanto os excertos oficiais quanto as críticas acadêmicas são citados no 
Anexo II intitulado “Processo de elaboração do questionário”. 
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Tabela 21 – Concepções das professoras sobre avaliação 

A avaliação na rede  
pública estadual paulista 

Número de 
respostas 

Proporção 

Não responderam 2 0.05 

A avaliação perdeu a finalidade, pois mesmo não 
aprendendo o aluno vai passar de qualquer forma. 

 

20 

 

0.54 

A avaliação tem função definida em qualquer forma 
de organização de ensino, mais precisamente, a de 
verificar o que o aluno aprendeu. 

 

8 

 

0.22 

A avaliação na progressão continuada visa substituir 
uma concepção de avaliação escolar punitiva e 
seletiva por uma concepção de avaliação 
comprometida com o progresso e o 
desenvolvimento da aprendizagem do aluno.  

 

7 

 

0.19 

TOTAL 37 1.00 

 

 

A tabela 21 traz para discussão o fato de o enunciado, que é a antítese das 

assertivas da progressão continuada – “a avaliação perdeu a finalidade, pois mesmo 

não aprendendo o aluno vai passar de qualquer forma” –, aparecer em primeiro 

lugar, pois foi escolhido por 20 das 35 professoras que responderam a questão. Já o 

enunciado extraído de um texto oficial 24 - “A avaliação na progressão continuada 

visa substituir uma concepção de avaliação escolar punitiva e seletiva por uma 

concepção de avaliação comprometida com o progresso e o desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno”, foi o menos escolhido: somente sete professoras optaram 

por ele. Tal dado confirma a já mencionada tendência verificada entre as 

professoras investigadas de não aderir ao discurso oficial em questões intrínsecas 

ao fazer pedagógico.  

Estes apontamentos permitem inferir que as professoras tendem à crítica ao 

que determina de forma mais imediata a prática pedagógica, como avaliação, 

aprovação e reprovação – é o que afeta diretamente o seu trabalho. Por outro lado, 

no que diz respeito à estrutura e ao sistema, elas reproduziram o disposto pela 

SEE/SP: realizam a junção e miscelânea conceitual tal qual proposta pela SEE/SP 

(tabela 15) e tendem a concordar com as proposições oficiais no que se refere à 

                                                           
24

 O referido texto é “Avaliação da aprendizagem e progressão continuada: bases para a construção 
de uma nova escola” de autoria de Zilma de Moraes Ramos de Oliveira, publicado em 1998, como um 
dos textos que deram sustentação teórica para a mudança da organização do ensino, mais 
precisamente, no tocante à avaliação.  
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melhoria da qualidade na educação e sua relação com a organização do ensino em 

ciclos com progressão continuada (tabela 12).  

O fato de apresentarem concordância com as proposições da SEE-SP 

relacionadas às questões mais gerais da educação e das políticas educacionais 

pode estar associado a um tipo de entendimento acerca do sistema de ensino 

baseado na já destacada aversão à teoria – expressão da pseudoformação – que, 

associada ao fechamento do universo político e da locução imposto pelo aparato 

político e tecnológico, acaba dificultando a compreensão dos fatores ligados à 

estrutura educacional da qual fazem parte. No entanto, se os fatores relativos ao 

cotidiano escolar são alvo de resistência, tal tendência de refutação concorre com 

outros fatores e não está unicamente vinculada aos conhecimentos e experiências 

formativas e teóricas das professoras. Devido ao fato de que questões como 

avaliação, aprovação e reprovação alterarem a denominada cultura escolar, tal 

como identificado por Fernandes (2003) em relação à resistência dos professores à 

mudança na organização do ensino, as professoras, ao justificarem a não adesão ao 

discurso oficial sobre o que afeta o dia a dia na escola, enfatizaram a perda de 

autoridade devido à mudança na forma de avaliação. Tais reflexões permitem inferir 

que parte das críticas das professoras não estão associadas unicamente aos seus 

conhecimentos sobre questões pedagógicas da organização do ensino, mas 

refletem as alterações no fazer pedagógico que também produziram alterações em 

seus status e na relação com os alunos.  

No entanto, as concepções das professoras sobre avaliação não podem ser 

dissociadas das situações que vivem, pois as experiências dos indivíduos 

estabelecem nexos com a formação. Dessa forma, embora na tabela 21 os dados 

apontem para a tendência de as professoras se manifestarem contrárias à forma de 

avaliação implantada, não se deve desconsiderar que há sete professoras que 

concordaram com o disposto oficialmente. E é justamente com o objetivo de 

identificar a concepção destas sete professoras sobre avaliação, e das demais, que 

se cruzou os dados sobre a concepção de avaliação com o fato de realizarem ou 

não atualização/formação profissional. Os resultados desse cruzamento estão 

dispostos na próxima tabela. 
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Tabela 22 - Relação entre atualização/formação continuada e concepções 
sobre avaliação 

                        
                          Fez curso de formação continuada: 
 
Concepção das  
professoras sobre a avaliação  
na rede pública estadual paulista 

 
Sim 

 
Não 

 
 

Total 

 
Freq. 

 
Prop. 

 
Freq. 

 
Prop. 

 

Não respondeu 
 

1 0.03 1 0.03 2 

A avaliação perdeu a finalidade, 
pois mesmo não aprendendo 
o aluno vai passar de qualquer forma 

 
14 

 
0.37 

 
6 

 
0.16 

 

 
20 

 
A avaliação tem função definida em 
qualquer forma de organização de  
ensino, mais precisamente, a de  
verificar o que a aluno aprendeu. 

 
 
4 

 
 

0.11 
 

 
 
4 

 
 

0.11 
 
 

 
 
8 

 
A avaliação na progressão continuada 
visa substituir uma concepção de  
avaliação escolar punitiva e seletiva 
por uma concepção de avaliação  
comprometida com o progresso e o 
desenvolvimento da aprendizagem  
do aluno. 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

0.16 
 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

0.03 

 
 
 
 
7 

 
TOTAL 

 
25 

 
0.67 

 
12 

 
0.33 

 
37 

 

 

Conforme ressaltado, o cruzamento realizado focalizou as concepções das 

professoras sobre avaliação e o investimento em formação continuada, 

principalmente, a concepção das sete professoras que optaram por: “a avaliação na 

progressão continuada visa substituir uma concepção de avaliação escolar punitiva 

e seletiva por uma concepção de avaliação comprometida com o progresso e o 

desenvolvimento da aprendizagem do aluno”. Constata-se que das sete professoras, 

seis realizaram cursos de formação continuada. Tal dado permite considerar que a 

realização de formação continuada pode ter associação com a opinião afinada com 

o discurso oficial, ou seja, a formação continuada, ao invés de possibilitar ao 

indivíduo a compreensão e – talvez – condições para o desenvolvimento da crítica, 

contribui para a conformação da opinião, reduzindo o pensamento a ela ou, como 

pondera Adorno (1983, p.113), na relação do universal com o particular há a 

prevalência do universal, pois o sistema impõe “a inconciliabilidade do universal e do 

particular”. É bem verdade que 14 professoras realizaram cursos de formação 

continuada e se manifestaram contrariamente à noção oficial acerca da avaliação. 
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No entanto, das 20 professoras contrárias, seis não fizeram tais cursos (uma 

proporção bem maior das que estão em concordância com o discurso oficial e não 

realizaram cursos de formação continuada: seis para 14).  

Concluindo, pode-se conceber que a refutação das políticas oficiais no 

tocante a avaliação apresenta nexos com os aspectos referentes ao dia a dia na 

escola e que alteraram a cultura escolar. No entanto, não se deve desconsiderar que 

a maior adesão ao discurso oficial pode ter associação com a realização de cursos 

de formação continuada – conforme será discutido no próximo tópico –, o que 

sugere a necessidade de aprofundar a discussão em torno da tensão entre a 

totalidade e o particular, ou ainda, situar o indivíduo – e suas possibilidades de 

formação – frente ao sistema. Para tal tarefa, são explorados alguns fatores da 

formação das professoras, uma vez que podem contribuir para identificar nuances 

específicas da relação que estabelecem com a escola e com o sistema de ensino. 

 

 

2.3 - Considerações sobre a formação continuada  

 

Como ponto de partida, ressalta-se que a formação das professoras será 

analisada tendo como base o conceito de formação tal como formulado por Adorno 

(1972, p. 142-43), a saber: “La formación no es outra cosa que la cultura por el lado 

de su apropriación  subjetiva”. No entanto, as reflexões realizadas no tópico 

“Formação docente no contexto do colapso da cultura” trazem indícios de que há um 

esvaziamento da formação geral. Assim, emerge a necessidade de apreensão da 

formação dos indivíduos que exercem a docência.  

A ênfase recai não sobre a formação inicial, mas sobre a continuada, 

entendida como possibilidade de formação cultural. Também são considerados os 

conhecimentos adquiridos no próprio decorrer da docência. Tais aspectos formativos 

serão tomados mediante os lugares onde realizaram cursos e de sua natureza, 

enfim, são informações que podem elucidar as experiências formativas das 

professoras, uma vez que para analisar a formação e a pseudoformação é 

necessário considerá-las, “no plano da própria produção social da sociedade em sua 

forma determinada” (MAAR, 2003, p.471). Tal reflexão tem como premissa que há 

relação entre condições objetivas e subjetivas. Tendo em vista a apreensão dos 

determinantes objetivos presentes nas condições subjetivas, apresenta-se, a seguir, 
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o cruzamento entre os cursos de formação continuada realizados e a experiência no 

magistério.  

 

 

Tabela 23: Relação entre tempo de experiência no magistério (em anos) e 
realização de cursos de atualização profissional 

          Tempo de experiência na docência 

 
Realizou atualização 
profissional:  
 

 
Até 5 
anos 

 
6-10 

 
11-15 

 
16-20 

 
21-25 

 
+26 

 
Total 

Sim 5 1 5 - 9 5 25 
Não 2 6 - 3 1 - 12 

TOTAL 7 7 5 3 10 5 37 

 

 

Na tabela 23 verifica-se que 25 professoras fizeram algum curso de 

atualização/formação continuada e 12 não realizaram nenhum curso, ou seja, 

aproximadamente 1/3 das professoras mencionaram nunca ter feito qualquer curso. 

Já o cruzamento dos dados permite identificar que, das 37 professoras, 32 podem 

ser consideradas experientes devido ao fato de possuírem mais de cinco anos de 

exercício docente. E, especificamente, das 12 professoras que afirmaram nunca ter 

feito qualquer curso de atualização, duas possuem até cinco anos na docência e 

também são formadas há menos de cinco anos; seis possuem de 6 a 10 anos de 

docência, três possuem de 16 a 20 anos; e uma de 21 a 25 anos. Dessa forma, 10 

das 12 professoras que afirmaram nunca terem feito curso de formação/atualização 

profissional estão a um tempo significativo no magistério, com destaque para quatro 

professoras, que estão entre 16 e 25 anos e manifestaram nunca terem feito 

qualquer curso. 

Situado o tempo de atuação tanto das professoras que realizaram cursos, 

quanto das que mencionaram nunca terem realizado curso algum, realizou-se o 

cruzamento dos dados referentes ao tipo de curso e as instituições promotoras. Ao 

responderem sobre os cursos realizados após a formação inicial, as professoras 

tiveram certa dificuldade em diferenciar extensão de especialização. O pesquisador 

sempre que solicitado sugeriu que os cursos acima de 360 horas são caracterizados 

como especialização, como definido para efeito de evolução funcional na carreira 

pela SEE/SP, ao passo que cursos com carga horária inferior a 360 horas são 
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classificados como extensão. Sendo assim, somente sete professoras realizaram 

cursos de especialização e nenhuma fez pós-graduação strito sensu, tal como 

explicitado na tabela a seguir. 

 

 

Tabela 24: Cursos e instituições promotoras de cursos realizados pelas 
professoras 

               Cursos de formação continuada  
                                              que realizaram 
Instituições em que  
realizaram os cursos de  
atualização/formação continuada  

 
Extensão 

 
Especialização 

 
Mestrado/ 
Doutorado 

 
Total 

Cursos da SEE/Diretoria de Ensino 21 - - 21 
Em faculdades/universidades privadas 1 5 - 6 
Em universidades públicas - 1 - 1 
Outros - 1 - 1 

TOTAL 22 7 - 29 

 
 

O que chama a atenção na tabela 24 é o fato de que 25 professoras que 

realizaram alguma formação, além da inicial, concluíram 29 cursos; destes, 21 deles 

foram oferecidos pela própria SEE/SP. Tal dado merece atenção especial, pois  

permite questionar se a formação relacionada básica e estreitamente ao exercício da 

profissão possibilita algo além da adaptação. Sugere-se que os cursos oferecidos 

pela SEE/SP são predominantemente voltados para a integração do professor à 

política educacional promovida na rede estadual de ensino25. Dito de outra maneira, 

esses cursos são meios encontrados pelos idealizadores das proposições oficiais 

para inculcação dos padrões que se pretende disseminar, inclusive lançando mão do 

conhecimento produzido nas faculdades de educação; ao fazerem isso, tal tipo de 

formação contribui para a produção de uma forma de pensar unidimensional, o que, 

por sua vez, influencia o pensamento e a atuação dos profissionais que estão na 

                                                           
25

 A título de exemplos de como os cursos oferecidos pela SEE/SP visam à integração dos 
professores à politica educacional cita-se a minha dissertação de mestrado - Fernandes (2009) - que, 
ao verificar o processo de inserção dos professores de Educação Física na rede estadual no ano de 
2003, identificou-se que foram oferecidos aos professores reuniões periódicas por um período de 
aproximadamente 2 anos – em caráter de formação continuada – nas Diretorias de Ensino. Tais 
reuniões tinham como foco inicialmente formar os professores para a implantação da proposta oficial 
que entrava em vigência, e após a implantação, as reuniões eram tanto para reafirmações da 
proposta oficial, quanto para apresentação por parte dos professores dos conteúdos que estavam 
trabalhando, ou seja, se estavam “aplicando” a proposta oficial. Outro exemplo é a pesquisa de 
Mirisola (2012) que, ao pesquisar sobre o curso oferecido pela SEE/SP para a inserção dos novos 
professores na rede estadual paulista, concluiu que tal curso ao mesmo tempo em que promove a 
inserção profissional e o acolhimento do ingressante, também tende à padronização da atuação 
docente.   
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escola. Ao discorrer sobre a relação entre formação e trabalho, Crochík (2003, p. 69) 

enfatiza que este último, “como constituinte do homem, por ser alheio ao consumo 

do produto do trabalhador, não o forma, antes o deforma, pois no momento que 

produz, é expropriado”. É evidente que a relação direta entre o trabalhador 

assalariado em geral e a atividade docente não pode ser feita sem certos cuidados, 

mas o fato da formação continuada estar imediatamente referida à atuação no 

magistério não pode ser menosprezado. 

Nessa linha de raciocínio, recorre-se a Horkheimer e Adorno (1985). Os 

autores alertam para o fato de o sistema ser organizado para que o pensamento não 

tenha unidade, e, portanto, “para não falar da unidade do sistema, para o qual tudo 

está dirigido. Produzir essa unidade é a tarefa consciente da ciência” (p.82). Em face 

de tais reflexões, e tendo como foco de análise a estrutura organizacional da 

SEE/SP, pode-se inferir que a relação entre indivíduos, formação e conhecimento 

acaba definindo as opiniões dos professores, o que permite pensar nos cursos 

oferecidos pelos órgãos gestores, seja em HTPC ou em qualquer outra modalidade, 

como os de extensão e os debates realizados (a partir de palestras e conferências) 

que enfatizam que os professores aprendem a dar aulas na prática, como maneiras 

de se produzir consenso em torno da política imposta por aqueles que ocupam 

cargos de poder e prestígio na cena educacional. De qualquer modo, a formação 

nos locais de trabalho ou para o trabalho são direcionadas para a integração dos 

indivíduos e, portanto, contribuem para ratificar os padrões estabelecidos e 

perpetuar a alienação, o que impede a reflexão e a formação, pois “do trabalho 

alienado, assim, resultam o conformismo e a impotência do trabalhador” (CROCHÍK, 

2003, p.71). 

Acerca da relação entre trabalho, formação e alienação são destacadas as 

ponderações de Horkheimer e Adorno (1985), que sinalizam para o processo a partir 

do qual acontece a socialização (muitas vezes realizada por meio de cursos e de 

treinamento) que ocorre nos locais de trabalho. Para esses autores, a formação para 

a emancipação não pode sobrevir de qualquer maneira e, ao relacionarem 

formação, socialização e trabalho, alertam para o fato de que não se trata de 

formação em seu sentido genuíno, mas apenas um modo de consumar a alienação. 

Essa argumentação ganha consistência quando são considerados outros dados 

coletados. O cruzamento da opinião sobre a organização do ensino em vigor com a 

realização de cursos de formação continuada está expresso na próxima tabela. 
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Tabela 25: Relação entre formação continuada e opinião sobre a organização 
do ensino em ciclos com progressão continuada 

                       Realizou algum curso de formação 
                       continuada 
                                  
 
 
 
A organização do ensino em  
ciclos com progressão continuada é 

 
       Sim 

 
Não 

 
 

Total 

 
Freq. 

 
Prop. 

 
Freq. 

 
Prop. 

 

Boa 8 0.22 2 0.05 10 
Ruim 17 0.46 10 0.27 27 

TOTAL 25 0.68 12 0.32 37 

      

 

A tabela 25 ratifica o assinalado anteriormente. Se formação oferecida no 

âmbito do sistema educacional não pode ser considerada como aquela que 

proporciona emancipação (sequer no plano do pensamento), os dados da tabela 

sinalizam o quanto a frequência a esses tipos de cursos influenciam as percepções 

das professoras sobre o sistema de ensino: das 10 professoras que mencionaram 

que a organização do ensino em ciclos com progressão continuada é “boa”, oito 

realizaram algum curso de formação continuada e apenas duas não o fizeram. Sem 

a pretensão de produzir uma conclusão definitiva sobre esse aspecto, mas ao 

mesmo tempo não negando a tendência verificada, tais dados permitem identificar 

que a formação continuada, tendencialmente, contribuiu para a inculcação da 

política oficial na forma de pensar dos professores.  

A propósito das influências sofridas pelos profissionais do ensino, expõe-se 

os dados sobre as fontes que mais contribuíram para o entendimento das 

professoras acerca dos conceitos de ciclos e progressão continuada. Elas tiveram 

como opção assinalar a afirmação que mais expressava suas opiniões, tendo ainda 

a possiblidade de, quando essas opiniões estivessem apresentadas em mais de 

uma, assinalarem 1 para sua primeira opção, 2 para a segunda e assim por diante. 

Temos: a 1ª opção com 36 respostas, a 2ª com 33 e a 3ª com 28, totalizando 97 

respostas, conforme disposto na tabela 26, que sintetiza o número total de vezes 

que os enunciados da questão forma escolhidos. Do apresentado a seguir, destaca-

se o fato de que os quatro primeiros enunciados, que aparecem com maior número 

de respostas e estão em negrito, correspondem à formação pelo e no trabalho, isto 

é, as professoras disseram aprender sobre ciclos e progressão continuada no 

âmbito da própria atividade docente. Os quatro últimos, com menor número de 
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respostas, se referem à formação não restrita apenas a sua relação direta com o 

trabalho.  

 

 

Tabela 26 - Síntese das fontes, indicadas pelas professoras, que permitiram o 
entendimento acerca dos conceitos de ciclos e progressão continuada. 

Fontes de influência na forma de pensar e 
entender os conceitos de ciclos e de 
progressão continuada 

Número de respostas Proporção 

Nas reuniões de HTPCs. 26 0.27 

No próprio decorrer de minha experiência 
como professora da rede pública estadual 
paulista, pois em minha formação não tive 
contato com os ciclos e a progressão 
continuada. 

22 0.23 

 
Embora em minha formação eu tenha 
estudado a organização do ensino em 
ciclos e a progressão continuada, fui 
entendê-los melhor na rede estadual, pois 
a forma implantada pela Secretaria da 
Educação influenciou meu modo de 
pensar e atuar. 

 

18 

 

0.19 

 
Leitura de textos oficiais dispostos no 
site da Secretaria da Educação. 

 

12 

 

0.12 

 
Em minha formação inicial (magistério, 
normal superior, pedagogia). 

 

8 

 

0.08 

 
Leitura de revistas de educação, como Nova 
Escola, por exemplo. 

 

5 

 

0.05 

 
Leitura de artigos científicos e livros. 

 

4 

 

0.04 

Em cursos realizados após minha 
graduação. 

2 0.02 

TOTAL DE RESPOSTAS 91 1.00 

  

 

Os dados aqui apresentados contribuem com a análise do trabalho como 

espaço formativo para as professoras. De um total de 97 respostas, as contidas nas 

opções destacadas em negrito somam 78. Tais enunciados foram elaborados com a 

intenção de apreender a força da SEE-SP como fator de maior influência, enquanto 

os enunciados que remetiam às influências externas na forma de pensar e entender 

(os outros que não estão em negrito) foram apontados somente em 19 respostas. 
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Isso fortalece a conclusão de que a formação das professoras é realizada pelo 

próprio sistema no qual trabalham.  

Contrário a esse tipo de formação, Adorno (1972, p. 166), quando relaciona 

a formação dos indivíduos com o sistema social, enfatiza que “para satisfacer em 

cualquier caso los requisitos que la sociedade dirige a los hombres, la formación se 

reduce a las marcas distintivas de la anmanencia e integración sociales, y se 

convierte sin reservas em algo intercambiable y aprovechable”; a formação acaba 

determinada pela necessidade de conferir valor de troca às habilidades do indivíduo 

e, também,  de proporcionar capacidade de desempenho eficiente. 

Ainda sobre as influências sofridas pelas professoras, também se inqueriu 

sobre as fontes de conhecimento acerca da educação na rede pública estadual 

paulista. A questão foi redigida da seguinte maneira: marcando de 1 a 12 em ordem 

crescente – sendo 1 para a de maior influência e 12 para a de menor influência –, 

expresse como sua opinião sobre questões do dia a dia da educação é formada. 

Para análise dos dados criou-se uma forma de pontuação: aquele enumerado pelas 

professoras com 1, portanto primeira opção, recebeu 12 pontos, o número 2, 

recebeu 11 pontos e assim por diante. Identificou-se também o número de vezes 

que o enunciado apareceu entre as três primeiras escolhas. Tal questão foi 

respondida por 26 professoras e os dados estão dispostos na tabela a seguir. 
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Tabela 27: Fontes de influência sobre as professoras no que se refere à 
educação 

Fonte de influência  Pontuação Número de vezes que aparece entre 
as três primeiras escolhas 

Leitura de livros 234 15 

Nos HTPCs 232 14 

Acesso ao site oficial da 
Secretaria do Estado da 
Educação 

 

202 

 

3 

Revistas de Educação como 
Nova Escola, dentre outras 

201 6 

Cursos que realizou ou está 
realizando 

193 14 

Conversas com amigos de 
trabalho 

182 4 

Leitura de artigos científicos 159 4 

Revistas semanais como Veja, 
Época, dentre outras 

156 3 

Imprensa – Jornal 151 3 

Imprensa – televisão 135 5 

Sindicatos 59 - 

Partidos políticos 58 1 

 

 

Os dados sobre os veículos que mais influenciam as opiniões das 

professoras sobre educação tornam-se relevantes à medida que permitem conhecer 

um pouco melhor as experiências formativas dos profissionais do ensino. Um dos 

destaques diz respeito à baixa valorização dos sindicatos e partidos políticos como 

fonte de influência das opiniões, aparecendo como os dois últimos e com as 

menores pontuações – com 58 e 59 pontos respectivamente – e somente uma vez 

entre as três primeiras escolhas, o que, de certa forma, aponta a abstenção do 

debate que tem lugar nessas instituições. Esse fato é comprovado quando se 

compara sua pontuação com a alcançada pela imprensa (televisão: 135 pontos; 

jornal: 151 pontos; revistas semanais: 156 pontos). Esse dado permite identificar que 

os meios de comunicação de massa são maiores referências para as professoras do 

que as instituições relacionadas diretamente ao âmbito político. O que se depreende 

é que a valorização de determinadas fontes de influência está relacionada com a 

aversão ou afinidade das professoras com os conhecimentos teóricos. A influência 
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dos meios de comunicação de massa em detrimento de outras formas de 

socialização (como a oferecida por sindicatos, partidos políticos e outras 

associações) foi vista com desconfiança por Adorno (1987). O autor questiona as 

possibilidades formativas oferecidas por esses veículos. Destaque-se também 

Marcuse (1969, p.102). Ao apontar o fato de os meios de comunicação de massa 

terem se tornado os mediadores entre o conhecimento e o indivíduo, o autor enfatiza 

que “com o declínio da consciência, com o controle da informação, com a absorção 

do indivíduo na comunicação em massa, o conhecimento é administrado e 

condicionado”.  

Dessa forma, o uso pelas professoras dos meios de comunicação de massa 

pode ser entendido como expressão da aversão à teoria. Maar (2006a, p.25-26) 

assinala que “os bens culturais que alimentam as massas tornam dominante o 

processo da adaptação, enquadrando-se numa sociedade adaptada, e rompem a 

memória do que seria autônomo”. Não se trata aqui de defender os sindicatos e os 

partidos políticos como formadores por excelência dos posicionamentos das 

professoras, mas é fundamental refletir sobre o recuo da influência sindical e 

partidária nas experiências formativas. 

De qualquer maneira, a leitura de livros, com 234 pontos e 15 aparições 

entre as primeiras escolhas, foi apontada como a maior influência para as 

professoras, seguida dos HTPCs que, com 232 pontos e 14 aparições entre as 

primeiras escolhas, ficando à frente dos demais enunciados: “cursos que realizou ou 

está realizando”, com 193 pontos e 14 aparições entre as primeiras escolhas; “leitura 

de artigos científicos” com 159 pontos e quatro aparições entre as primeiras 

escolhas. Destacam-se do apresentado dois aspectos. Um diz respeito à baixa 

adesão das professoras ao enunciado que versava sobre os artigos científicos – 

aparece na sétima posição. Não se quer valorizar os artigos científicos como fontes 

privilegiadas de conhecimentos, e a simples leitura deles não garante que aconteça 

experiência intelectual nos ternos definidos por Adorno (1972), mas refletir sobre o 

segundo aspecto a saber: a posição dos HTPCs – apenas dois pontos atrás da 

leitura de livros. Se somarmos essas escolhas com algumas outras (acesso ao site 

oficial da Secretaria do Estado da Educação e Conversas com amigos de trabalho), 

podemos traçar um panorama sobre o lugar onde ocorre a formação de opinião das 

professoras sobre as questões educacionais. Tratam-se de posicionamentos 

nascidos no próprio ambiente de trabalho. 
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Conforme demonstrado, os enunciados que apontaram o próprio trabalho 

como fator de influência na formação da opinião aparece com maior pontuação, por 

exemplo, do que os artigos científicos. Esse fato, ao ser cruzado com a relação das 

professoras com os conhecimentos teóricos permitem inferir que, devido à 

valorização dos conhecimentos que incidem imediatamente sobre a prática do 

professor, as maiores influências são as recomendações vindas da própria SEE/SP, 

seja por meio dos HTPCs, do acesso ao site oficial da Secretaria da Educação ou 

mesmo a partir de conversas com colegas de trabalho sobre as questões do dia a 

dia da sala de aula. Em grande parte, essas recomendações indicam o que fazer 

tanto para o bom funcionamento do sistema, quanto para a solução dos problemas 

enfrentados pelos professores. No entanto, não deixa de ser muito importante o fato 

dos artigos científicos – mesmo aparecendo na sétima posição – se constituírem em 

referência para algumas professoras que compõem a amostra. Muitos dos artigos 

lidos podem contribuir para a reflexão e análise dos condicionamentos do sistema de 

ensino. 

Não se quer afirmar que essa submissão das professoras ao que é 

oferecido pelo próprio sistema seja o responsável pelas mazelas da educação e da 

escola. Apenas sublinhar os fatores que influenciam as opiniões das professoras, 

com destaque para os mecanismos utilizados pela SEE/SP para exercer o controle 

sobre o que acontece nas escolas. De qualquer modo, a formação nos locais de 

trabalho ou estritamente vinculada à atividade pedagógica acaba voltada 

predominantemente para o aspecto prático da profissão docente, depurando-a de 

sua dimensão política. Essa situação é reforçadora da pseudoformação. Conforme 

Crochík (2004, p.69), “a cultura como um fim em si mesmo não é menos 

pseudoformação do que a formação para o trabalho”. Assim, não se trata de 

redirecionar a formação continuada oferecida aos professores no sentido da 

valorização dos conhecimentos advindos das teorias sociais e educacionais – tal 

virada não produziria soluções para os problemas da educação –, mas de indicar a 

falta de escolhas imposta aos professores e seu impacto no processo que redunda 

no cerceamento das consciências. Portanto, a formação no local de trabalho (na 

escola ou nas diretorias de ensino), tendo em vista as condições em que ocorre na 

rede de ensino estadual, contribuiu para reforçar à pseudoformação. 

De acordo com Adorno (1972), nas circunstâncias em que a formação vem 

acompanhada de estruturas heteronômicas em que o indivíduo deve submeter-se 
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para formar-se, a formação em seu sentido estrito já não ocorre mais. Diante do 

exposto, parece ser patente que a tendência geral é a da pseudoformação. E esta 

mantém ligações com as condições objetivas às quais os indivíduos estão 

submetidos ou, como enfatiza Adorno (1972, p.169), “lo producido objetivamente es 

más bien la índole subjetiva que hace impossible la comprensión objetivamente 

possible”. As reflexões de Adorno desencadeiam uma discussão relevante, a saber: 

a formação no âmbito do trabalho é pseudoformação por ser uma formação voltada 

para atender as demandas do sistema. Ante esse cenário, as professoras parecem 

ter dificuldades de compreensão da realidade que impõe limitações, ou seja, pode-

se apontar que a relação delas com a educação de forma geral, assim como com a 

organização de ensino, são determinadas por impossibilidades subjetivas (a 

formação), o que dificulta o enfrentamento das condições objetivas: as condições de 

trabalho e os limites impostos pelas tendências presentes nas políticas 

educacionais. A análise das percepções e posicionamentos das professoras sobre 

as condições em que exercem a docência será apresentada no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO III – AS CONDIÇÕES DE TRABALHO: análise baseada nas 

respostas das professoras 

 

 

A apreensão das condições objetivas de trabalho tem como objetivo analisar 

os dados que remetem para a situação de alienação presente no exercício da 

docência. O foco está em confrontar essas condições com o entendimento que as 

professoras possuem acerca da educação e da organização de ensino em ciclos 

com progressão continuada. Para tal tarefa, este capítulo está dividido em três 

tópicos: o primeiro está voltado para a percepção das professoras sobre as 

condições para o exercício do magistério; no segundo são apresentas informações 

sobre sua jornada de trabalho, com a relação destas com o que expressam sobre o 

funcionamento da educação na rede pública estadual paulista; no terceiro são 

analisados os nexos entre condições de trabalho e aversão ou valorização dos 

conhecimentos teóricos. 

 

 

3.1 A percepção das professoras sobre as condições para o exercício da 

docência na rede estadual paulista 

 

O presente tópico focaliza as respostas das professoras sobre suas 

condições de trabalho. Também são realizados cruzamentos entre alguns aspectos 

dessas condições. Tendo em vista situá-las, apresenta-se inicialmente o cruzamento 

dos dados referentes ao ano do Ensino Fundamental em que lecionavam em 2012 e 

o número de alunos que possuíam, tal como disposto na tabela 28. 

 

 

Tabela 28: Relação entre o número de alunos que possuem e o ano que atuam 

                             Ano em que as professoras atuam 

Nº de alunos 

1º 2º 3º 4º 5º Total 

15-20 1 - - - - 1 
21-25 3 1 - - - 4 
26-30 3 3 1 - - 7 
31-35 - 4 7 6  17 
36-40 - - - 1 7 8 

TOTAL 7 8 8 7 7 37 
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Como se pode notar, as professoras da amostra atuam em diferentes anos 

do primeiro ciclo do Ensino Fundamental. Já quanto ao número de alunos, este 

oscila de 15 a 40 alunos, havendo maior concentração com as professoras que 

manifestaram ter entre 31 a 35 alunos (17 professoras). Observe-se que das oito 

professoras que afirmaram ter entre 36 a 40 alunos, sete atuam no 5º ano. Tal dado 

permite deduzir que o maior número de alunos nos 5os anos pode ter associação 

com o fato de a reprovação ocorrer somente no último ano do ciclo e, por 

conseguinte, acaba havendo certo represamento do fluxo de alunos. Destaque-se a 

necessidade de correção de fluxo por meio da progressão continuada (uma das 

justificativas para a adoção dessa forma de organização do ensino) parece não ter 

sido alcançada, uma vez que as maiores turmas estão exatamente nos últimos anos 

do ciclo – as professoras dos 4os e dos 5os anos não têm menos de 30 alunos –, 

enquanto somente uma professora possui menos de 20 alunos – e ela ministra aulas 

no 1º ano. O último ano do primeiro ciclo parece ser o momento de concentração 

dos alunos com histórico de reprovação. Esse fato tem suas consequências: turmas 

maiores e a presença de alunos com dificuldades incidem sobre as condições de 

trabalho docente de diferentes maneiras: a) os professores têm maior número de 

alunos; b) sendo final de ciclo, os alunos são submetidos às avaliações externas, 

como o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

(SARESP), Prova Brasil e outros; c) é possível afirmar que provavelmente os 5os 

anos são turmas que possuem maior número de alunos com dificuldades. 

Outro fator que repercute nas condições de trabalho das professoras – 

assim como em aspectos de ordem econômica – refere-se à condição funcional que 

ocupam. A maior parte das que compõem a presente amostra é Ocupante de 

Função Atividade (OFA), conforme já destacada na Caracterização e Perfil da 

Amostra (tabela 5): 26 das 37 professoras. Quanto ao acúmulo de cargos, 16 

professoras atuam em outra rede, além da SEE/SP. Ao cruzar essas informações, 

obteve-se os dados dispostos a seguir. 
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Tabela 29: Condição funcional das professoras que acumulam cargo na 
SEE/SP e no outro trabalho 

                            Condição Funcional na SEE/SP das 
                              professoras que acumulam cargo 
 
 
 
Condição Funcional das  
professoras no outro trabalho/função 

 
 
 

Efetiva 

  
 
 
OFA 

  
 
 

Estável 

 
 
 

Total 

Efetiva 6  -  - 6 
OFA -  6  - 6 
Designada -  -  1 1 
Estável 1  -  - 1 
CLT 1  1  - 2 

TOTAL 8  7  1 16 

 

 

A tabela 29 permite identificar quem são as professoras atuantes na 

SEE/SP e que acumulam cargos, o que traz à tona o fato de que das oito 

professoras efetivas na rede estadual, seis também são efetivas em outra rede, uma 

estável e uma tem contrato regido pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). Já 

das outras oito professoras, somente uma é estável, e sete não possuem 

estabilidade em outro trabalho. Se das oito professoras efetivas na rede estadual, 

seis também são efetivas no outro trabalho/rede, tal dado permite identificar que o 

número de professoras que possuem estabilidade não aumenta quando somadas as 

possibilidades de ocupação de cargos nas diferentes redes de ensino público – 

verifica-se que as mesmas professoras que são efetivas na rede estadual, também 

são em outra rede.  

Tal situação expõe o fato de as professoras não terem sido aprovadas e 

chamadas em concursos realizados pela SEE-SP e, também, indica as condições 

instáveis de trabalho que possuem, tais como: incerteza quanto à atribuição de aulas 

e os locais destas no ano seguinte, além das constantes mudanças de ano para 

ano, realizadas pela SEE/SP, na forma de atribuir aulas para os não efetivos; 

submissão à prova anual classificatória, que acontece desde 2009, como parte do 

processo seletivo para atribuição de aulas. Tudo isso cria instabilidade que, por sua 

vez, afeta a vida pessoal, social e cultural das professoras. Marx (2006, p.67), ao se 

referir à relação entre o trabalhador e suas condições de trabalho, enfatiza que “o 

trabalhador não tem apenas de lutar pelos seus meios físicos de subsistência; deve 

ainda lutar para alcançar trabalho, isto é, pela possiblidade e pelos meios de realizar 

sua atividade”. Embora a análise do autor tivesse como foco outro contexto histórico 
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e a relação na indústria entre trabalhador e capitalista, fatores como a luta pela 

subsistência e para realizar sua atividade, destacadas por ele podem contribuir para 

o entendimento da situação vivida pelas professoras investigadas, uma vez que, em 

virtude das condições apontadas, permanecem em uma posição de insegurança por 

vários anos da carreira, o que, por conseguinte, acaba enfraquecendo a capacidade 

de se opor à realidade objetiva. Como sustenta Marcuse (1967), o indivíduo se vê 

reduzido diante do poder da sociedade e, portanto, não consegue refletir sobre ela. 

As instáveis e aviltantes condições de trabalho enfrentadas levam à luta pela 

sobrevivência e para permanecer no sistema. Em outros termos, pode-se afirmar 

que as condições instáveis das professoras desencadeiam alguns mecanismos para 

a submissão do indivíduo ao todo. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, apresenta-se, na tabela 30, o 

cruzamento entre a situação funcional das professoras com a percepção que 

possuem sobre a qualidade da educação na rede estadual paulista.  

 

 

Tabela 30: Relação entre situação funcional e opinião sobre a qualidade da educação 
na rede estadual paulista 

       A qualidade da educação 
                      na rede estadual  
                           paulista está 
 
Situação funcional  
 das professoras 

 
Não 

respondeu 

 
Boa 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Total 

Efetiva - - 4 4 8 

OFA - 3 4 19 26 

Estável 1 1 1 - 3 

TOTAL 1 4 9 23 37 

  

 

Destaque-se que das oito professoras efetivas, nenhuma afirmou que a 

educação na rede estadual está “boa” – quatro indicaram ser regular e quatro 

indicaram ser ruim. Embora o número de professoras que afirmaram como boa a 

educação na rede estadual paulista seja somente quatro, nota-se que nenhuma 

delas é efetiva. O que se depreende de tais dados é a relação entre instabilidade 

funcional e posicionamento menos crítico; de modo inverso, a estabilidade está 

associada à maior possibilidade de crítica.  
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Também realizou-se o cruzamento entre a condição funcional das 

professoras e a opinião que expressam especificamente sobre a organização do 

ensino em ciclos com progressão continuada. O resultado está expresso na tabela 

31. 

 

 

Tabela 31 - Relação entre situação funcional e opinião sobre a organização do 
ensino em ciclos com progressão continuada 

             Situação funcional das 
                                           professoras 
                                        
                                  
A organização do ensino 
em ciclos com PC é 

Efetiva OFA Estável  

 
 
Freq. 

 
 
Prop. 

 
 
Freq. 

 
 
Prop. 

 
 
Freq. 

 
 
Prop. 

 
 
Total 

Boa 1 0.03 7 0.19 2 0.05 10 
Ruim 7 0.19 19 0.51 1 0.03 27 

TOTAL 8 0.22 26 0.70 3 0.08 37 

                      

 

Os dados ratificam a associação entre situação funcional e concepções 

mais ou menos críticas das professoras, haja vista que das oito professoras efetivas, 

sete consideram como ruim a organização do ensino em vigor. Dessa forma, tanto a 

opinião sobre a qualidade da educação – tabela 30 –, quanto a opinião sobre a 

organização do ensino parecem ser influenciadas pela situação funcional das 

professoras. Em outros termos, pode-se apontar que as condições objetivas – nesse 

caso, a estabilidade ou instabilidade funcional – inferem na percepção e na tomada 

de posição diante das políticas educacionais e sua efetivação na escola. Ao 

discorrer sobre a relação do indivíduo com a totalidade, Adorno (1983, p.128) 

assinala que “a subjetividade pensante é o que não se pode integrar no círculo de 

tarefas heteronomamente imposto a partir de cima”. Se as ponderações de Adorno 

apontam que independência do pensamento é resguardada somente com a não 

integração deste àquilo que é externo, pode-se considerar que a situação funcional, 

que impõe maior fragilidade ao professor, implica em maiores chances de aceitação 

acrítica do que é imposto pelos órgãos superiores do sistema educacional. Não se 

trata de dizer que as professoras efetivas são imunes às influências do sistema, mas 

parece ser uma tendência a maior conformidade das professoras que não são 

efetivas.  
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Se a condição funcional está associada com o posicionamento ante a 

política oficial, a relação entre condições objetivas de trabalho e as percepções 

subjetivas do que é a educação e do que poderia ser permite identificar outros 

aspectos das condições de trabalho das professoras. Como ponto de partida, 

apresenta-se o cruzamento entre o número de alunos que possuem com o número 

que consideram ser o ideal. 

 

 

Tabela 32: Relação entre o número real de alunos que possuem e o número 
que consideram ideal 

            Nº de alunos real 
 
 
Nº de alunos ideal 

15-20 21-
25 

26-30 31-35 36-40 Total 

15 1 - 1 1 - 3 
20 - 4 3 8 5 20 
25 -  3 7 1 11 
30 -  - 1 1 2 
35 - - -  1 1 

TOTAL 1 4 7 17 8 37 

 

 

É fator de destaque na tabela 32, o número de professoras que possuem 

acima de 31 alunos (25 professoras, das quais 17 possuem entre 31 e 35 alunos e 

oito possuem entre 36 e 40 alunos). Outro fator a ser destacado é que dez 

professoras praticamente fazem coincidir o número ideal com o real de alunos 

(valores destacados na tabela); do número alunos que possuem, subtraem muito 

pouco para estabelecer o número ideal. As demais apresentam diferenças entre o 

número que possuem de alunos e o que consideram ser o ideal, sempre indicando 

que esse número deveria ser menor. Tal dado permite ponderar que as professoras 

reconhecem que algo poderia ser feito para que as condições e a qualidade de 

trabalho docente melhorassem, mas também indica e fortalece a interpretação que 

as críticas das professoras se concentram predominantemente nos aspectos 

relacionados diretamente com o dia a dia na sala de aula, resvalando muito pouco 

nos fatores mais gerais que determinam o cotidiano da escola.  

As considerações sobre o número de alunos e as percepções das 

professoras sobre a educação ganham consistência quando se relaciona o número 
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de alunos que possuem com a opinião sobre a qualidade da educação na rede 

pública estadual, como exposto na tabela 33. 

 

 

Tabela 33: Relação entre o número de alunos que possuem e opinião sobre a 
qualidade da educação na rede estadual paulista 

                 A educação na rede estadual  
                                            paulista está 
 
Nº de alunos que possuem 

Não 
respondeu 

Boa Regular Ruim Total 

15-20 - 1 - - 1 
21-25 - 2 2 - 4 
26-30 - 1 2 4 7 
31-35 - - 3 14 17 
36-40 1 - 2 5 8 

TOTAL 1 4 9 23 37 

 

 

O que é passível de discussão refere-se à associação entre o número de 

alunos e a percepção sobre a qualidade da educação: as quatro professoras que 

consideram a educação na rede estadual como boa possuem abaixo de 30 alunos, 

enquanto as 23 professoras que assinalaram a opção ruim possuem acima de 26 

alunos, com destaque para 19 que possuem acima de 31 alunos. Tal dado permite 

associar a avaliação que fazem da qualidade do ensino com o número de alunos 

para o qual ministram aulas. Pode-se especular que um fator que interfere no 

trabalho de sala de aula é influência no diagnóstico que fazem da qualidade da 

educação na rede estadual. É evidente a necessidade de redução do número de 

alunos por sala, porém, não deixa de ser emblemático o fato de as condições 

individuais terem maior peso na análise dessas professoras do que as vividas pelo 

conjunto da categoria profissional.  

No que tange aos aspectos pedagógicos da docência, foi aplicada uma 

questão que teve como objetivo levantar informações sobre a relação que as 

professoras estabelecem com seus superiores diretos (coordenação pedagógica e 

direção). O foco recaiu sobre os nexos entre política educacional, gestão escolar e 

docência, conforme destacado na tabela 34, considerando a gestão escolar como a 

instância representante das demandas oficiais.  
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Tabela 34: Manifestações das professoras sobre o apoio pedagógico que 
recebem da direção e coordenação pedagógica 

O apoio pedagógico proporcionado pela direção e 
coordenação da escola é 

Nº de professoras 
que optaram pelo 
enunciado 

Proporção 

Não respondeu. 1 0.03 

Excelente, pois oferecem total apoio para o 
desenvolvimento de meu trabalho.  

9 0.24 

Muito bom, pois embora nem sempre sou 
atendido(a) no que necessito, eles sempre se 
esforçam para dar o suporte para o 
desenvolvimento de meu trabalho. 

 

4 

 

0.11 

Bom, pois além de auxiliarem no entendimento das 
propostas da Secretaria da Educação, a 
coordenação e direção sempre fazem cobranças e, 
por conta disso, acabam nos motivando – os 
professores – a desenvolver um trabalho de 
qualidade. 

 

 

11 

 

 

0.30 

Regular, pois preocupam-se muito com questões 
burocráticas e esquecem de dar atenção às 
questões pedagógicas, aquelas voltadas ao dia a dia 
e à sala de aula. 

 

10 

 

0.27 

Ruim, pois apenas cobram os resultados de 
aprendizagem e não nos auxiliam quando são 
procurados. 

- - 

Muito ruim, pois apenas reproduzem o discurso da 
Secretaria da Educação e nos cobram a fazer o 
disposto oficialmente. 

 

2 

 

0.05 

TOTAL 37 1.00 

 

 

Dos dados apresentados na tabela 34, destaca-se que as professoras 

tenderam, em sua maioria, a afirmar que o apoio pedagógico proporcionado por 

coordenação e direção é bom – as opções que indicavam excelente, muito bom e 

bom foram escolhidas por 24 das 36 professoras que responderam. Dessa forma, 

pode-se entender que a maioria apresenta concordância com a forma de trabalho 

dos superiores imediatos. No entanto, deve-se destacar também o fato de que dez 

professoras apontaram ser regular o trabalho dos gestores escolares, pois se 

preocupam muito com questões burocráticas e esquecem de dar atenção às 

questões pedagógicas, aquelas voltadas ao dia a dia e à sala de aula. As respostas 

dessas 10 professoras reforça a interpretação de que é possível detectar uma 

tendência à aversão aos conhecimentos que não são aplicáveis na prática e de 

valorização daqueles que possuem solucionar o aqui e agora da sala de aula.  
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Se a avaliação positiva ou negativa do trabalho dos superiores imediatos é 

mediada pelo modo com a qual lidam com os conhecimentos teóricos, é relevante 

considerar a condição funcional das professoras e a avaliação que fazem dos 

gestores.  

 

 

Tabela 35: Relação entre condição funcional e a avaliação que fazem as 
professoras da coordenação pedagógica e da direção 

           Condição funcional das professoras na SEE/SP 
 
 
 
 
O apoio pedagógico proporcionado  
pela direção e coordenação da escola é 

 
 
 

Efetiva 

 
 
 

OFA 

 
 
 

Estável 

 
 
 

Total 

Não respondeu. - 1 - 1 
 
Excelente, pois oferecem total apoio 
para o desenvolvimento de meu trabalho. 

 
- 

 
9 

 
- 

 
9 

 
Muito bom, pois sempre se esforçam  
para dar o suporte para o 
desenvolvimento de meu trabalho. 

 
- 

 
4 

 
- 

 
4 

 
Bom, pois além de auxiliarem no  
entendimento das propostas da  
Secretaria da Educação,  
sempre fazem cobranças e, por conta  
disso, acabam nos motivando  
a desenvolver um trabalho de qualidade. 

 
 
 
- 

 
 
 

10 

 
 
 
1 

 
 
 

11 

 
Regular, pois preocupam-se muito  
com questões burocráticas e esquecem  
de dar atenção às questões pedagógicas, 
aquelas voltadas ao dia a dia e à sala de aula. 
 

 
 
7 

 
 
2 

 
 
1 

 
 

10 

Ruim, pois apenas cobram os resultados 
de aprendizagem e não nos auxiliam  
quando são procurados. 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Muito ruim, pois apenas reproduzem  
o discurso da Secretaria da Educação 
e nos cobram a fazer o disposto oficialmente. 

 
1 

 
- 

 
1 

 
2 

TOTAL 8 26 3 37 

 

 

O que chama a atenção no cruzamento de dados é que das oito professoras 

efetivas, sete afirmaram que o apoio dos superiores imediatos é regular e uma que é 

muito ruim, enquanto das 26 professoras OFA, 23 apontaram que o apoio dos 
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superiores imediatos é bom, muito bom ou excelente. Portanto, as professoras com 

maior estabilidade são mais críticas em relação aos superiores imediatos. As 

professoras OFA demonstram o contrário, talvez em decorrência das condições 

aviltantes a que são submetidas, principalmente nos momentos de atribuição de 

aulas.  

Essa situação sozinha não explica o posicionamento das entrevistadas, mas 

pode fornecer pistas sobre a maneira como um contingente importante de 

professores exerce sua atividade profissional.   

Se a condição funcional está associada ao modo como os professores lidam 

com seus superiores, isso ocorre porque é impossível isolar os indivíduos dos 

determinantes sociais, pois, como apontado por Horkheimer e Adorno (1973, p.20), 

“o indivíduo não passa de uma abstração, se o tirarmos das suas determinações 

sociais”. Embora a ponderação dos autores se referisse a outro contexto, não se 

pode desprezar o fato de que as professoras pesquisadas demonstram que o vivido 

objetivamente pode interferir nos posicionamentos assumidos. Tudo isso permite 

afirmar que a qualificação da prática do professor passa pela melhoria das 

condições de trabalho no magistério.  

Foi identificada a valorização dos superiores imediatos por auxiliarem em 

questões voltadas ao dia a dia escolar e, também, a tendência à fragilização dos 

indivíduos como resultado das condições vividas na docência. De mesmo modo, 

identificou-se a percepção das professoras no que tange às condições estruturais 

para desenvolverem seu trabalho. Na tabela 36 encontram-se as manifestações das 

professoras sobre a estrutura física da escola em que ministram aula. 
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Tabela 36: Percepções das professoras sobre as condições físicas da escola 
estadual que ministram aula 

As condições físicas da escola estadual que atua 
são: 

Nº de professoras 
que optaram pelo 
enunciado 

Proporção 

Ruins e me impedem de desenvolver um trabalho 
de qualidade. 

2 0.05 

Regulares, pois embora tenha uma estrutura que 
permita trabalhar, necessita melhorar alguns 
aspectos para um melhor desenvolvimento da 
escola.                                                                     

 

10 

 

0.27 

Boas, pois permite realizar meu trabalho. 23 0.62 

Ótimas, pois a estrutura oferecida, inclusive, me 
ajuda no desenvolvimento de minhas práticas 
cotidianas na escola. 

 

2 

 

0.05 

TOTAL 37 1.00 

 

 

O que é perceptível na tabela 36 é o número pequeno que considera as 

condições físicas das escolas ruins ou ótimas (os extremos). Em contrapartida, 23 

professoras assinalaram que são boas e dez que são regulares.  Tais dados 

permitem identificar que a tendência maior foi a de conceber que a estrutura física 

das escolas não é empecilho para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

Também foi realizado cruzamento das percepções sobre as condições físicas das 

escolas com a opinião sobre a progressão continuada. 

 

Tabela 37: Relação entre opinião sobre a progressão continuada e a percepção que 
possuem sobre as condições físicas da escola 

                                   A progressão continuada é: 
                                  
As condições físicas da  
escola estadual em que atua são: 

Boa Ruim Total 

 
Freq. 

 
Prop. 

 
Freq. 

 
Prop. 
 

 

Ruins e me impedem de desenvolver 
um trabalho de qualidade. 
 

 
- 

 
- 

 
2 

 
0.05 

 
2 

Regulares, pois embora tenha uma 
estrutura que permita trabalhar,  
necessita melhorar alguns aspectos 
para um melhor desenvolvimento 
da escola. 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10 

 
 

0.27 

 
 

10 

Boas, pois permite realizar meu trabalho. 
 

9 0.24 14 0.38 23 

Ótimas, pois a estrutura oferecida, 
Inclusive, me ajuda no desenvolvimento  
de minhas práticas cotidianas na escola. 

 
1 

 
0.03 

 
1 

 
0.03 

 
2 

TOTAL 10 0.27 27 0.73 37 
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Podemos dividir a análise da tabela 37 em dois momentos: tomando-se as 

27 professoras que opinaram como ruim a progressão continuada e focalizando as 

dez professoras que conceberam a progressão continuada como boa. No primeiro 

grupo, somente duas professoras afirmaram que as condições físicas da escola são 

ruins, enquanto dez indicam que são regulares, outras 14 que são boas e apenas 

uma considera que são ótimas. Destaque-se que, das 27 professoras, duas 

apresentam posições negativas quanto às condições físicas da escola em que 

atuam (indicando-as como ruins), dez se mantêm neutras (indicando-as como 

regulares) e as outras 15 apontaram ter percepções positivas (indicando-as como 

boas ou ótimas). Esse dado permite concluir que as professoras que apresentaram 

críticas em relação à progressão continuada, tendem a não se posicionar da mesma 

maneira quando o assunto é a estrutura física das escolas. Quanto às dez 

professoras que opinaram favoravelmente acerca da progressão continuada, todas 

também o fizeram em relação às condições físicas das escolas. Portanto, nesse 

grupo de professoras a opinião sobre a progressão continuada e as percepções 

sobre a estrutura da escola em que lecionam coincidem.   

Com o intuito de melhor situar os dois grupos de professoras aqui 

analisados, realizou-se o cruzamento da percepção que possuem das condições de 

trabalho com a condição funcional, como disposto na tabela a seguir.  
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Tabela 38: Relação entre condição funcional das professoras e a percepção 
que possuem das condições físicas da escola 

                     Condição Funcional na SEE/SP 
 
 
As condições físicas da  
escola estadual em que atua são: 

     
 
  Efetiva 

   
 
OFA 

 
 
Estável         

 
 

Total 

Ruins e me impedem de desenvolver 
um trabalho de qualidade. 

        2      -      -     2 

 
Regulares, pois embora tenha uma 
estrutura que permita trabalhar,  
necessita melhorar alguns aspectos 
para um melhor desenvolvimento 
da escola.                                                                     

 
 
        6 
 
 

  
 
    1 

 
 
    3 
 

  
 

10 

 
 
Boas, pois permite realizar meu trabalho. 

    
       
       - 
 
 

  
 
   23 

 
 
    - 

  
 

23 
 

 
Ótimas, pois a estrutura oferecida, 
Inclusive, me ajuda no desenvolvimento  
de minhas práticas cotidianas na escola. 

 
 
      - 

  
   
   2 

 
 
   - 

  
 
2 

TOTAL 8  26 3  37 

 

 

A tabela 38 mostra dados substantivos sobre a relação entre condição 

funcional e percepção das condições de trabalho. Verifica-se certa tendência de 

aceitação das condições físicas da escola pelas professoras OFA – 25 entre 26 

consideram boas e ótimas essas condições. De outra parte, as professoras efetivas 

e estáveis avaliam de forma mais rigorosa a estrutura física da escola – todas as 11 

consideram-na regular ou ruim. Esse fato permite identificar uma associação entre 

condição funcional e a percepção das condições físicas da escola e, mais 

precisamente, possibilita inferir que a percepção das professoras sobre a estrutura 

do local onde atuam está, de algum modo, vinculada ao grau de estabilidade: 

verificou-se maior tendência de crítica por parte das professoras efetivas e estáveis.  

Marcuse (1967, p.28), ao discutir as novas formas de controle, aponta que “não é 

fator decisivo para a determinação do grau de liberdade humana, mas [condiciona] o 

que pode ser escolhido e o que é escolhido pelo indivíduo”. Essa ponderação do 

autor sugere – embora não se possa dizer que as professoras realizaram escolhas – 

que a forma como estabelecem suas percepções está associada ao que as 

condições objetivas impõem – nesse caso, a situação funcional. 
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Ainda sobre as condições de trabalho no magistério, foi aplicada uma 

questão com o intuito de verificar a opinião das professoras quanto ao material 

disponível para desenvolverem as aulas. Os dados estão expressos na tabela 39. 

 

 

Tabela 39: Manifestações das professoras sobre disponibilidade de materiais 
pedagógicos na escola em que atuam 

Em relação ao material disponível para 
desenvolver seu trabalho (materiais didáticos, 
jogos pedagógicos, recursos tecnológicos – 
computadores com acesso à internet) você 
considera: 

Nº de professoras 
que optaram pelo 
enunciado 

 
 

Proporção 

Inadequado, pois faltam materiais. 3 0.08 

Suficiente para desenvolver meu trabalho. 7 0.19 

Adequado, pois tenho acesso a todo tipo de 
material que solicito. 

23 0.62 

Regular, pois nem sempre há disponibilidade 
destes materiais na escola. 

3 0.08 

Insatisfatório, pois alguns materiais que a escola 
possui nem sempre os professores têm acesso. 

1 0.03 

TOTAL 37 1.00 

  

 

Os dados da tabela indicam certa aceitação em relação ao material didático 

disponível nas escolas: sete professoras manifestaram que são suficientes e a 

maioria (23 professoras) apontou que são adequados, ou seja, 30 entre 37 

professoras estão satisfeitas com o que é oferecido. Esses dados foram cruzados 

com a opinião sobre a progressão continuada e estão destacados a seguir: 
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Tabela 40: Relação entre opinião sobre a progressão continuada e a percepção 
sobre os materiais pedagógicos disponíveis nas escolas 

                                   A progressão continuada é: 
                                  
 
 
Em relação ao material  
pedagógico disponível, você considera: 

Boa Ruim Total 

 
 

Freq. 

 
 

Prop. 

 
 

Freq. 

 
 

Prop. 
 

 

Inadequado, pois faltam materiais. 
 

1 0.03 2 0.05 3 

Suficiente para desenvolver meu trabalho. 
 

1 0.03 6 0.16 7 

Adequado, pois tenho acesso a todo tipo  
de material que solicito. 
 

 
8 

 
0.22 

 
15 

 
0.40 

 
23 

Regular, pois nem sempre há  
disponibilidade destes materiais na escola. 
 

- - 3 0.08 3 

Insatisfatório, pois alguns materiais que  
a escola possui nem sempre os professores 
têm acesso. 

- - 1 0.03 1 

TOTAL 10 0.28 27 0.72 37 

 

 

Tomando-se as respostas que indicam avaliação positiva dos materiais 

disponíveis na escola (são adequados ou suficientes), temos 30 professoras. 

Destas, 21 consideram a progressão continuada ruim e nove boa. Já entre as 

professoras que apresentam percepção negativa quanto à disponibilidade de 

materiais (inadequados, insatisfatórios e regulares), no total de sete verifica-se que 

seis opinaram que a progressão continuada é ruim. Esses dados apontam que há 

certa associação entre avaliação positiva dos materiais disponível na escola e da 

progressão continuada, enquanto que a posição mais crítica quanto aos materiais é 

a daquelas professoras que também se posicionam criticamente ante a progressão 

continuada. De qualquer maneira, os dados, de forma geral, demonstram maior 

aceitação das professoras ao item disponibilidade de materiais: apenas sete 

indicaram alguma restrição quanto ao material oferecido. Assim, parece importante 

saber qual a situação funcional dessas professoras em relação à posição que 

assumem frente ao material didático oferecido nas escolas.  
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Tabela 41: Relação entre condição funcional das professoras e a percepção 
que possuem dos materiais pedagógicos disponíveis nas escolas 

                    
                     Condição Funcional na SEE/SP 
 
 
 
 
 
Em relação ao material  
pedagógico disponível você considera: 

 
 
 

Efetiva 

 
 
 

OFA 

 
 
 

Estável 

 
 
 

Total 

Inadequado, pois faltam materiais. 3  - -  3 

 
Suficiente para desenvolver meu trabalho. 

 
- 
 
 

  
6 

 
1 

  
7 

Adequado, pois tenho acesso a todo tipo  
de material que solicito. 

 
1 

  
20 

 
2 

  
23 

 
Regular, pois nem sempre há  
disponibilidade destes materiais 
na escola. 

 
 
3 

  
 
- 

 
 
- 

  
 
3 
 

 
Insatisfatório, pois alguns materiais que  
a escola possui nem sempre os professores 
têm acesso. 

 
 
1 

  
 
- 

 
 
- 

  
 
1 

TOTAL 8  26 3  37 

 

 

As tabelas 40 e 41 mostram que sete professoras possuem percepção 

negativa  quanto aos materiais disponíveis. Isso pode estar associado à condição 

funcional: sete de oito professoras efetivas reconhecem, com maior ou menor 

intensidade (inadequados, insatisfatórios ou em pouca quantidade), a insuficiência 

do material didático disponível e somente uma professora efetiva considerou 

adequada a disponibilidade de materiais26. Esse dado está em consonância com a 

interpretação já ensaiada anteriormente: a maior resistência ao disposto pelas 

políticas educacionais e às regulamentações impostas pela SEE/SP é apresentada 

pelas professoras em situação funcional estável (as efetivas). As professoras OFA 

tendem a apresentar maior conformidade, o que é ratificado quando lembramos de 

                                                           
26

 É importante registrar que a pesquisa foi realizada em 12 escolas e que, portanto, cada unidade 
apresenta características próprias. Assim, as diferentes opiniões das professoras podem ser 
explicadas também pelas distintas condições que cada escola apresenta. No entanto, o foco da 
investigação está nas manifestações das professoras sobre a rede estadual de ensino ou sobre o 
sistema educacional.  
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outros fatores já analisados, como as opiniões sobre a qualidade da educação na 

rede estadual (tabela 30), sobre a organização do ensino em ciclos com progressão 

continuada (tabela 31),  sobre a coordenação pedagógica e a direção da escola 

(tabela 35) e sobre as condições físicas da escola (tabela 36). Se o que expressam 

acerca dos fatores destacados é influenciado pela condição funcional, pode-se 

argumentar que, embora pertençam à mesma rede (SEE/SP), as imposições 

advindas das políticas educacionais atingem de maneira diversa as professoras. Em 

outros termos, pode-se apontar que as opiniões das professoras OFA também 

expressam a fragilidade que a condição funcional lhes impõe. Para interpretar a 

relação indivíduo e sociedade recorre-se a Marcuse (1967). Para o autor as 

respostas dos indivíduos só podem ser dadas  

 

(...) pelos próprios indivíduos, mas apenas em última análise; isto é, 
se e quando eles estiverem livres para dar a sua própria resposta. 
Enquanto eles forem mantidos incapazes de ser autônomos, 
enquanto forem doutrinados e manipulados, a resposta que derem 
não poderá ser tomada por sua (MARCUSE, 1967, p.27). 

 

       

As ponderações do autor, ao serem confrontadas com os dados empíricos, 

permitem especular que, em decorrência da instabilidade vivida no trabalho, as 

professoras podem apresentar pouca capacidade de posicionamento crítico. Ainda 

que o próprio Marcuse (1967) sublinhe a necessidade da interpretação dialética para 

as escolhas que os indivíduos são capazes de fazer, destaca-se o seguinte 

posicionamento do autor: “sugiro a expressão „escolha determinada‟ a fim de 

acentuar a invasão da liberdade na necessidade histórica; a expressão nada mais 

faz do que condensar a proposição de que os homens fazem sua própria história, 

mas fazem-na sob determinadas condições” (p.206); ainda assim, percebe-se as 

condições às quais são submetidas as professoras, que determinam as 

possibilidades de crítica e suas percepções sobre a escola e a docência. Se é 

assim, divisa-se um importante caminho na luta pela melhoria da qualidade da 

educação oferecida na escola pública: a melhora nas condições de trabalho dos 

professores.    

De outra parte, verifica-se que as condições de trabalho não são objeto de 

crítica como o são os aspectos relacionados às dificuldades enfrentadas em fatores 

de ordem pedagógica e impostas pela organização do ensino – situação discutida no 
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capítulo anterior. Isso permite considerar que as professoras tendem a rechaçar o 

que interfere diretamente no seu trabalho pedagógico (aspectos relacionados à 

avaliação, aprovação e reprovação, por exemplo) e tendem a aceitar as condições 

oferecidas (estrutura física, apoio pedagógico e material didático) – tendência 

verificada com maior intensidade entre as professoras OFA. Parece haver 

adaptação às condições de trabalho, o que pode ser entendido como parte do 

processo de alienação. Conforme Crockík (2001, p.71), “do trabalho alienado, assim, 

resultam o conformismo e a impotência do trabalhador”. No entanto, a conformação 

dos indivíduos aos padrões impostos socialmente não pode ser encarada como 

único fator que expressa a relação entre condições de trabalho e alienação. É 

importante considerar a jornada de trabalho das professoras, aspecto explorado no 

próximo tópico. 

 

 

3.2 A jornada de trabalho das professoras  

 

Conforme já apontado, autores como Barboza (2011) e Oliveira (2004) 

enfatizam que o trabalho docente não cessa ao final das aulas. Dessa forma, para a 

identificação das condições de trabalho dos docentes, deve-se ter como premissa o 

tempo dedicado à docência na rede estadual, em outros locais de trabalho, assim 

como o tempo dispendido em atividades relacionadas ao exercício do magistério, 

pois a relação entre tempo e trabalho tem implicações na vida social e cultural dos 

indivíduos ou, como assevera Marcuse (1969, p. 58), “o tempo de trabalho ocupa a 

maior parte do tempo de vida de um indivíduo, é um tempo penoso, visto que o 

trabalho alienado significa ausência de gratificação”. Se o tempo destinado ao 

trabalho ocupa a maior parte da vida, vale refletir sobre o tempo dos que exercem a 

docência, haja vista que as recomendações tanto acadêmicas, como as formuladas 

no âmbito das políticas educacionais apregoam que os docentes devem ser 

reflexivos e críticos e que devem buscar a constante formação. Sendo assim, as 

discussões aqui desenvolvidas têm como foco o tempo de trabalho na sala de aula, 

na escola e o demandado fora do local em que é exercida a docência.  

Conforme já apontado na tabela 29, há 16 professoras que atuam em outras 

instituições além das que pertencem à SEE/SP. Tendo em vista a atuação das 
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professoras investigadas, somou-se a carga semanal de trabalho total que possuem 

em sala de aula, tal como exposto na tabela abaixo. 

 

 

Tabela 42: Horas semanais destinadas ao trabalho em sala de aula 

Tempo semanal de sala de aula Qtde. Proporção 

Até 30 horas  
De 31 a 35 horas 
De 36 a 40 horas 
De 40 a 45 horas 
De 46 a 50 horas 
De 51 a 55 horas 
Acima de 55 horas                     

5 
1 

19 
3 
6 
2 
1 

0.14 
0.03 
0.51 
0.08 
0.16 
0.05 
0.03 

 
TOTAL 

37 1.00 

 

 

A carga horária média da amostra é de aproximadamente 42 horas/aulas 

por semana, o que possibilita como base nos dados da tabela 42 evidenciar três 

fatores relevantes. O primeiro refere-se ao baixo número de professoras que 

trabalham até 30 horas semanais em sala de aula: 5 professoras. Tal fato permite 

concluir que das 37 professoras apenas cinco trabalham em um único período. O 

segundo fator está associado à jornada semanal de 40 horas, carga horária da maior 

parte das professoras (19). Destas, 17 atuam na rede pública estadual paulista – 

como titulares de sala em um período e auxiliares em outro –, enquanto que as 

outras duas professoras, além das 30 horas semanais na rede estadual, são 

auxiliares na rede municipal com 10 horas, totalizando também 40 horas semanais. 

O terceiro fator diz respeito às professoras que mencionaram ter acima de 46 horas 

semanais em sala de aula: nove professoras ou aproximadamente 1/4 da amostra, 

sendo que seis atuam de 46 a 50 horas, duas de 51 a 55 e uma professora afirmou 

ter mais de 55 horas semanais com alunos. 

Tais jornadas em sala de aula refletem a vida também fora dela, pois, 

embora existam analistas que consideram como jornada de trabalho dos docentes 

somente os horários na escola, as pesquisas de Franchi (1995), Souza (2008), 

Aquino (2009) e Barboza (2011) estimam que os professores de forma geral fazem 

uso do tempo fora da escola para preparação de aulas e materiais, correção de 

trabalhos e provas e outras atividades concernentes à sua função. Essa situação é 
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retratada no número de vezes que as professoras afirmaram levar atividades 

complementares da docência para casa, conforme destacado na tabela 43. 

 

 

Tabela 43: Número de vezes por semana que as professoras levam atividades 
relativas à docência para casa 

Frequência que leva atividade para casa         Qtde. Proporção 

Acima de três vezes por semana 
De duas a três vezes por semana 
De uma a duas vezes por semana      
Somente uma vez por semana 

18 
13 
5 
1 

0.49 
0.35 
0.13 
0.03 

TOTAL 37 1.00 

 

 

Os dados dessa tabela ratificam que as professoras utilizam o tempo fora da 

escola para afazeres relacionados à docência. Destaque-se o alto número de 

professoras que afirmaram levar atividades para casa acima de três vezes por 

semana (18) ou de duas a três vezes (13). Somente cinco professoras afirmaram 

levar atividades a serem realizadas fora da escola de uma a duas vezes por 

semana. Além disso, apenas uma professora apontou que leva para casa atividades 

relativas à docência uma vez por semana – embora houvesse na questão a opção 

“nunca levo nada de meu trabalho para casa”, esta não foi assinalada por nenhuma 

professora. 

No estudo de Oliveira e Vieira (2010), que envolveu professores de sete 

estados, as pesquisadoras constataram que 47% dos professores levam sempre 

atividades relativas à escola para realizar em casa, e 24% o fazem frequentemente. 

Apenas 12% nunca fazem isso. Se compararmos os dados dessa pesquisa, com os 

da presente amostra, pode-se afirmar que, com base nas manifestações verificadas, 

as professoras atuantes no ciclo I da rede pública estadual paulista investigadas 

levam mais vezes afazeres do que os professores de outras redes de ensino. 

Corrobora para tal afirmação o fato de que 12% dos professores investigados pelas 

autoras citadas mencionaram nunca levar atividades para casa, diferentemente das 

professoras aqui estudadas: nenhuma afirmou não levar nada para casa e a maior 

parte (31 de 37) afirmou levar tarefas para serem feitas em casa acima de duas 

vezes por semana. 
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O tempo que gastam para realização de tais afazeres também deve ser 

caracterizado como trabalho. Dessa forma, apresentam-se também as horas 

semanais que as professoras manifestaram utilizar fora do trabalho em sala de aula, 

ou seja, somou-se o tempo que destinam em atividades como planejamento de 

aulas, elaboração de provas, correção de provas e trabalhos, atendimento de pais e 

alunos, em reuniões pedagógicas, assim como o tempo que gastam estudando 

conteúdos para ministrar aulas, conforme destacado na próxima tabela. 

 

 

Tabela 44: Manifestações das professoras sobre horas semanais de trabalho 
fora da sala de aula 

Tempo total de horas semanais Qtde. Proporção 

De 10 a 15 
De 15 a 20 
De 20 a 25 
De 25 a 30 

5 
25 
4 
3 

0.14 
0.68 
0.11 
0.08 

TOTAL 37 1.00 

 

 

O tempo médio que as professoras gastam em atividades concernentes ou 

de preparação para o exercício da docência é de aproximadamente 19 horas por 

semana. Tal tempo, destacado na tabela 44, aponta um dos aspectos relacionados 

às condições objetivas de trabalho das professoras e, especificamente, indicam a 

manifestação do tempo que gastam semanalmente fora da escola para afazeres 

relacionados ao trabalho. Afirma Marcuse (1969, p.60) que o trabalho alienado não é 

derivado somente do tempo que o trabalhador está no trabalho, mas também do 

“(...) controle do tempo de ócio pelo trabalho”. O mesmo é indicado por Antunes e 

Alves (2004, p.347), autores que apontam que, com uma falsa “aparência de 

despotismo mais brando, a classe trabalhadora do século XXI vê aumentada a 

alienação, uma vez que esta acontece também fora do tempo de trabalho, com 

afazeres voltados para ele”. Com os dados das duas tabelas anteriores, calculou-se 

o tempo total de horas gastas com o trabalho docente semanalmente.  
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Tabela 45: Soma do tempo de trabalho semanal destinado aos afazeres 
relativos à docência 

Tempo total de horas semanais Qtde. Proporção 

De 40 a 45 
De 46 a 50 
De 51 a 55 
De 56 a 60 
De 61 a 65 
De 66 a 70 
De 71 a 75 
De 76 a 80 
De 81 a 85 

5 
8 
8 
3 
3 
8 
- 
1 
1 

0.13 
0.22 
0.22 
0.08 
0.08 
0.22 

- 
0.03 
0.03 

TOTAL 37 1.00 

 

 

A tabela 45 apresenta dados cruciais para a discussão feita neste trabalho. 

Como ponto de partida, destaca-se que o tempo médio de trabalho das professoras  

(somadas as horas na escola e fora dela) é de 56 horas semanais. Embora não 

sejam números que possam ser generalizados para toda a rede estadual de ensino, 

retrata a realidade de um conjunto significativo de professores: a excessiva jornada 

de trabalho. Diante do exposto, seguem algumas considerações: a) as cinco 

professoras com tempo total de horas semanais entre 40 e 45 horas são as mesmas 

que trabalham somente em um turno, ou seja, não trabalham em outra escola ou 

função; b) o que se depreende de forma geral é a alta jornada de trabalho das 

professoras, pois 30 delas oscilam suas jornadas entre 46 e 70 horas semanais de 

trabalho; c) outro fator que merece a atenção diz respeito às duas professoras que 

manifestaram ter carga total de trabalho semanal entre 75 e 85 horas. Os dados 

sobre as condições de trabalho das professoras merecem ser objeto de reflexão. 

Conforme assinala Marcuse (1969, p.58), os indivíduos “enquanto trabalham, não 

satisfazem suas próprias necessidades e faculdades, mas trabalham em alienação”. 

Evidentemente, não se está afirmando que todas as atividades atinentes à docência 

produzem a alienação, mas parece fundamental refletir sobre a natureza do trabalho 

na sociedade hodierna. Dessa forma, pode-se relacionar o magistério e as 

informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O 

Censo Demográfico de Trabalho e Rendimento (BRASIL, 2010) retrata a carga 

média de trabalho semanal do trabalhador brasileiro, indicando que “a maior 

concentração de pessoas foi no grupo de 40 a 44 horas semanais, que abrangeu 

47,6% dos homens ocupados e 43,8% das mulheres, em 2010” (BRASIL, 2010, p. 
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67). Tal informação permite concluir que somente cinco professoras da amostra, que 

possuem carga horária de trabalho entre 40 e 45 horas semanais, estão na situação 

média dos trabalhadores brasileiros, considerando a segmentação de acordo com o 

número de horas de trabalho por semana. As demais trabalham acima da média, 

tendo inclusive uma que chega a trabalhar mais de 80 horas semanais, quase o 

dobro da média nacional. Essa situação pode ser interpretada com base nas 

ponderações de Marcuse (1969). Ao discorrer sobre o controle exercido sobre o 

indivíduo no âmbito do trabalho, o autor argumenta que o trabalhador: 

  

[...] tem de trabalhar para viver, e esse trabalho não exige apenas, 
oito, dez, doze horas diárias de seu tempo e, portanto, uma 
correspondente divisão de energia, mas também, durante essas 
horas e as restantes, um comportamento em conformidade com os 
padrões e a moral do princípio do desempenho (MARCUSE, 1967, 
p.92) 

 

Portanto, parece fundamental interpretar a elevada jornada de trabalho das 

professoras tendo como referência o conceito de alienação. Marx, ao discorrer sobre 

o tempo de trabalho e a alienação, enfatiza que os trabalhadores para satisfazerem 

suas necessidades “têm de abrir mão do tempo e realizar um trabalho escravo, em 

que a sua liberdade se encontra totalmente alienada” (MARX, 2006, p.67). Mediante 

o exposto, duas considerações são necessárias: a) a alienação das professoras se 

realiza tanto no tempo dedicado à sala de aula – número excessivo de alunos por 

turma e grande quantidade de aulas –, quanto no tempo total despendido nas 

atividades relativas à docência, mas realizadas fora da sala de aula; b) é preciso 

considerar a relação entre essas condições objetivas e a disposição dos professores 

para o exercício da docência ou, dito de outro modo, a elevada carga horária 

semanal de trabalho pode ser um fator que tem implicações na subjetividade. 

Marcuse (1969, p.103), ao discutir a relação entre trabalho e formação humana, faz 

uma reflexão interessante ao sublinhar que “a eliminação das potencialidades 

humanas pelo mundo do trabalho (alienado) cria precondições para eliminação – por 

meio do trabalho – das potencialidades humanas”. O fato de o magistério também 

ser encarado como capaz de produzir a alienação é fundamental quando se 

pretende examinar a natureza do trabalho e da formação do professor. Até a 

formação continuada, transformada em exigência, pode contribuir para o processo 
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de alienação; nas condições observadas, ela se tornar transformada extensão do 

trabalho.  

Dessa perspectiva, são apresentadas as informações referentes ao tempo 

dedicado ao estudo de questões de interesse pessoal. Os dados estão expostos a 

seguir. 

 

 

Tabela 46: Tempo que as professoras destinam semanalmente para estudo de 
questões de interesse pessoal 

Horas semanais de estudos de conteúdos 
de interesse pessoal 

Número de respostas Proporção 

Menos de uma hora 8 0.22 

De 1 a 2 horas 20 0.54 

De 2 a 4 horas 2 0.05 

De 4 a 6 horas 2 0.05 

Não costumo estudar fora de meu horário 
de trabalho, pois quando saio da escola 
uso meu tempo livre para descansar. 

 

1 

 

0.03 

Não estudo fora de meu horário de 
trabalho, pois não tenho tempo devido a 
outros afazeres. 

 

4 

 

0.11 

TOTAL 37 1.00 

 

 

Destaque-se da tabela 46 o elevado número de professoras que afirmaram 

estudar de uma a duas horas por semana (20), mais da metade do grupo que 

compõe a amostra. Há oito professoras que afirmaram estudar menos de uma hora 

e uma que respondeu usar o tempo livre para descansar. Também quatro 

professoras indicaram não estudar fora do horário de trabalho porque são muito 

ocupadas com outros afazeres. O que se pode denotar desses dados diz respeito ao 

pouco tempo destinado aos estudos de conteúdos de interesses pessoais, o que 

incide sobre o processo de formação dessas professoras. A possibilidade de 

dedicar-se a outras atividades não relacionadas diretamente ao trabalho poderia 

ampliar as experiências formativas, o que talvez seja impedido de acontecer dada às 

condições de trabalho a que são submetidas, expressa na elevada jornada de 

trabalho. De qualquer modo, o que se pode depreender é que o trabalho, concebido 

e vivido como exigência ligada à sobrevivência e a autopreservação, torna-se central 

na relação com a formação.  
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Dessa forma, foram retratados neste tópico alguns indícios de como as 

condições objetivas determinam a subjetividade das professoras, que se constitui no 

contato do indivíduo com a cultura. E a relação entre trabalho e cultura pode ser 

melhor compreendida com base na afirmação de Marx (2006, p.74): os indivíduos 

“acima de tudo, precisam de tempo livre para criar e usufruir da cultura” e “os 

progressos da organização do trabalho” poderiam facultar esse tempo aos 

trabalhadores. No entanto, se a maquinaria diminui a necessidade de trabalho, o que 

poderia liberar os trabalhadores da labuta, de outra parte, o próprio tempo livre foi 

capturado pelo capital.  

Apresenta-se a seguir associações entre os dados da jornada de trabalho 

das professoras e suas opiniões e percepções sobre a educação na rede pública 

estadual paulista.   

 

 

3.2.1 Relações entre jornada de trabalho e percepção das professoras sobre a 

educação na rede pública estadual paulista  

 

O presente tópico tem como foco relacionar as informações sobre a jornada 

de trabalho das professoras e a percepção que apresentam acerca da educação. 

Para iniciar tal tarefa, realizou-se o cruzamento dos dados referentes ao acúmulo de 

função com o que expressam sobre a qualidade na rede pública estadual.  

 

 

Tabela 47: Relação entre acúmulo de função e opinião sobre a educação na 
rede pública estadual paulista 

                                      Atua em outra rede/cargo: 
                                  
 
 
A educação na rede pública  
estadual paulista está: 

Sim Não Total 

 
 
Freq. 

 
 
Prop. 

 
 
Freq. 

 
 
Prop. 

 

Não respondeu  
Boa 

1 0.03 - - 1 

- - 4 0.11 4 

Regular 4 0.11 5 0.13 9 

Ruim 11 0.30 12 0.32 23 

TOTAL 16 0.44 21 0.56 37 

 



 

 

160 

A tabela 47 permite considerar: a) 32 professoras concebem a educação na 

rede estadual como regular e ruim; destas, 15 acumulam cargo ou função e 17 não o 

fazem; b) todas as quatro professoras que concebem a educação na rede estadual 

como boa não acumulam cargos. Sem a intenção de generalizações apressadas, 

pode-se especular sobre a associação entre jornada de trabalho e avaliação positiva 

ou negativa da qualidade da educação. Parece plausível concluir que a elevada 

carga horária influencia na percepção negativa quanto à qualidade do ensino. No 

entanto, os dados da tabela acima – embora emblemáticos – não permitem afirmar 

categoricamente que há relação direta entre os fatores considerados. Outros dados 

podem explorar a hipótese de que há relação entre elevada carga horária e 

posicionamento ante a escola e a educação. 

Visando analisar outros dados que permitissem melhor identificar a relação 

entre percepção sobre qualidade do ensino e jornada de trabalho, realizou-se o 

cruzamento das informações sobre a frequência semanal que as professoras levam 

atividades para realizarem em casa com a percepção que possuem sobre a 

educação na rede estadual. Os dados obtidos estão explicitados na tabela a seguir.  
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Tabela 48: Relação entre frequência semanal que leva atividades para casa e 
opinião sobre como está a educação na rede pública estadual paulista 

        A educação na rede pública 
                  estadual paulista está: 
 
 
 
Freqüência semanal com que 
Leva atividades para casa 

 
 
 

Não respondeu 

 
 
 

Boa 

 
 
 

Regular 

 
 
 

Ruim 

 
 
 

Total 

Acima de 3 vezes 
 

1 - 5 12 18 

De duas a três vezes - 1 3 9 13 
De uma a duas vezes - 2 1 2 5 
Somente uma vez por semana - 1 - - 1 

TOTAL 1 4 9 23 37 

 

 

Na relação entre número de vezes que as professoras dizem que levam 

afazeres relativos à docência para casa e a opinião sobre a qualidade na educação, 

algumas considerações são pertinentes: a) das 18 professoras que levam afazeres 

acima de três vezes semanalmente para casa, cinco concebem a educação como 

regular, 12 como ruim e uma não emitiu sua opinião; b) das 23 professoras que 

concebem a educação na rede estadual como ruim, 21 levam trabalho para casa 

duas ou mais vezes; c) das quatro professoras que avaliam positivamente a 

educação, apenas uma leva duas ou mais vezes atividades para fazer em casa. 

Como já indicado, essas professoras pertencem ao grupo que não acumula cargo ou 

função, o que pode facilitar a realização de todas as tarefas atinentes à docência na 

própria escola. De outra parte, é possível ponderar que a atuação em outra rede de 

ensino (municipal ou privada), pensando-se nas professoras que acumulam cargo 

ou função, pode permitir que estas façam comparações, o que, por sua vez, fornece 

outros parâmetros para a avaliação da qualidade da escola pública. De qualquer 

maneira, parece haver associação entre menor carga de trabalho e avaliação mais 

positiva da educação.  

Ainda considerando a opinião sobre a qualidade da educação, realizou-se o 

exercício de cruzamento dessas informações com a carga horária total de trabalho 

das professoras. 
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Tabela 49: Relação entre carga horária total de trabalho semanal e percepção 
sobre a qualidade da educação na rede estadual 

        A qualidade da educação na rede  
                                        estadual está: 
 
 
 
Soma do tempo  
total de trabalho  
semanal  destinado a  
afazeres relativos à docência 

 
 
 

Não respondeu 

 
 
 

Boa 

 
 
 

Regular 

 
 
 

Ruim 

 
 
 

Total 

De 40 a 45 horas 
 

- 1 3 1 5 

De 46 a 50 horas 1 
 

2 3 2 8 

De 51 a 55 horas - 1 
 

1 6 8 

De 56 a 60 horas - - 
 

1 2 3 

De 61 a 65 horas - - 
 

1 2 3 

De 66 a 70 horas - - 
 

- 8 8 

De 71 a 75 horas - - 
 

- - - 

De 76 a 80 horas - - 
 

- 1 1 

De 81 a 85 horas - - 
 

- 1 1 

TOTAL 1 4 9 23 37 

 

 

Verifica-se na tabela 49, mais uma vez, a relação entre a percepção acerca 

da qualidade da educação e a jornada de trabalho. As quatro professoras que 

concebem como boa a educação na rede estadual têm carga horária total que varia 

entre 40 e 55 horas. Já as professoras que opinam como regular têm carga horária 

total entre 40 e 65 horas; enquanto isso, as dez professoras que possuem carga 

horária total acima de 66 horas semanais possuem avaliação negativa da educação 

na rede estadual. Das outras 13 professoras assinalaram a opção ruim, quatro delas 

trabalham entre 56 e 65 horas semanais. 

A discussão sobre jornada de trabalho docente e percepções acerca da 

educação na rede estadual paulista permitem alguns comentários: a) as professoras 

com maior jornada apresentam avaliação mais crítica quanto à qualidade da 

educação, sendo a recíproca verdadeira; b) essa situação remete para o fato de a 

crítica à instituição escolar ainda ser possível, embora não se possa desconsiderar 

que seja condicionada pelas condições de exercício do magistério e que é reduzida 
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à denúncia da situação que aprofunda a alienação. Como enfatiza Adorno (1983, 

p.217), “onde se aceita o consenso forçado dos sujeitos é supérflua a reflexão 

subjectiva”. Verifica-se a tensão entre os motivos que as levam a realizar a crítica e 

a crítica desses motivos ou, dito outro modo, as opiniões sobre a qualidade do 

ensino estão associadas às condições objetivas. Sobre a administração a qual os 

indivíduos estão submetidos, Adorno (2009, p.86) faz a seguinte reflexão: 

 

(...) nas próprias necessidades dos homens catalogados e 
administrados há algo que reage naquilo em que eles não estão 
completamente controlados, o excedente da parcela subjetiva da 
qual o sistema ainda não se assenhoreou completamente. 

  

Esse excerto permite considerar que ao impedir a possibilidade de 

autonomia e de desenvolvimento da subjetividade, a objetividade impõe-se sobre o 

indivíduo, o que sugere que a própria crítica está enquadrada nos limites 

demarcados pela ordem social. Assim, a “liberdade” frente ao sistema é atravessada 

pela impossibilidade de expressão espontânea da subjetividade, indicando como a 

objetividade determinou a forma de pensar das professoras. Conforme Horkheimer e 

Adorno (1985, p.140).  

 

A liberdade formal de cada um está garantida. Ninguém tem que se 
responsabilizar oficialmente pelo que pensa. Em compensação, 
cada um se vê desde cedo num sistema de igrejas, clubes, 
associações profissionais e outros relacionamentos, que 
representam o mais sensível instrumento de controle social.  

 

O controle exercido na sociedade administrada parece prevalecer sobre os 

indivíduos. As professoras não são impedidas de pensar, mas o fazem em função 

das pressões das quais são vítimas; e o que resta de liberdade está direcionada 

para luta pela autopreservação.  

No tópico a seguir são analisados mais alguns aspectos da formação das 

professoras associados às condições de exercício da docência. 
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3.3 Condições de trabalho e formação: nexos entre a jornada de trabalho e 

relação com os conhecimentos teóricos 

 

Relacionar jornada de trabalho e formação de professores tem como 

objetivo ir além da denúncia da situação aviltante em que se encontra a educação 

no Brasil. A intenção é analisar os fatores que impedem que a formação aconteça ou 

que determinam que aconteça de determinadas maneiras e não de outras. Para 

tanto, as informações sobre a formação das professoras são cruzadas com as 

referentes às condições objetivas de trabalho e com a posição assumida ante a 

educação na rede estadual paulista, especificamente, a avaliação que fazem da 

organização do ensino por ciclos com progressão continuada.  

Apresenta-se a seguir a relação entre a situação funcional das professoras 

e a realização ou não de cursos de formação continuada: 

 

 

Tabela 50: Relação entre a situação funcional das professoras e a realização 
de cursos de atualização profissional 

                       Situação funcional das 
                                           professoras 
                                  
 
 
Fez alguma atualização  
Profissional 

Efetiva OFA Estável  
 
 

Total 

 
 

Freq. 

 
 
Prop. 

 
 
Freq. 

 
 
Prop. 

 
 
Freq. 

 
 
Prop. 

Sim 8 0.22 15 0.40 2 0.05 25 
Não - - 11 0.30 1 0.03 12 

TOTAL 8 0.22 26 0.70 3 0.08 37 

 

 

O que se identifica no cruzamento é que das oito professoras efetivas, todas 

já realizaram algum curso de formação continuada. Já quanto às 26 professoras 

OFAs, 11 mencionaram nunca ter realizado algum curso. Essa situação pode ser 

explicada pela maior estabilidade funcional, o que garante maiores oportunidades 

(muitos cursos são oferecidos somente para os efetivos). Talvez também possa-se 

especular que essa maior procura de formação continuada esteja relacionada com a 

intenção de evoluir na carreira. Observe-se, ainda, que das oito professoras efetivas 

na SEE/SP, seis também trabalham em outra rede de ensino, o que mostra que a 
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elevada carga horária não impede a realização de cursos de formação ou que estes 

foram realizados em um momento em que a jornada não era tão grande.  

Com o mesmo objetivo realizou-se o cruzamento da jornada de trabalho 

semanal em sala de aula com a forma que manifestam lidar com os conhecimentos 

teóricos, tal como explicitado na tabela a seguir. 

 

 

Tabela 51: Relação entre a carga horária semanal destinada à sala de aula e o 
auxílio fornecido pelos conhecimentos teóricos 

                  Carga horária 
                  em sala de 
                  aula 
  
 
 
 
Conhecimentos 
teóricos  
auxiliam na sala 
de aula 

 
 
 

Até 30  
horas 

 
 
 

De 31 a  
35  

horas 

 
 
 

De 36 a  
40  

horas 

 
 
 

De 41 a  
45  

horas 

 
 
 

De 46 a  
50  

Horas 

 
 
 

De 51 a  
55  

horas 

 
 
 

Acima  
de 55  
horas 

 
 
 
 

Total 

Não respondeu 1 - - - - - - 1 
Sim 4 1 15 1 - -  21 
Não - - - - - - - - 
Em parte - - 4 2 6 2 1 15 

TOTAL 5 1 19 3 6 2 1 37 

 

 

Um fator de destaque na relação entre carga horária dedicada à sala de 

aula  com a forma indicada de lidar com os conhecimentos teóricos na prática 

pedagógica, refere-se à associação entre menor jornada de trabalho e a 

concordância com a afirmativa de que os conhecimentos auxiliam na sala de aula. 

Das 21 professoras que responderam sim, todas possuem jornada em sala de aula 

até 45 horas, com maior concentração nas professoras cuja jornada está entre 36 e 

40 horas – 15 professoras. Já das 15 professoras que assinalaram em parte, nove 

trabalham mais de 46 horas em sala de aula. Esses dados permitem considerar a 

relação entre maior valorização da teoria e menor jornada de trabalho.  

Outro cruzamento realizado verificou a relação entre a jornada total de 

trabalho das professoras, como já definida anteriormente, e o posicionamento diante 

dos conhecimentos atinentes à organização do ensino em ciclos com progressão 

continuada. O resultado é apresentado na sequência.  
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Tabela 52: Relação entre jornada (total) de trabalho semanal e o 
posicionamento diante dos conhecimentos sobre a organização do ensino em 

sala de aula 

            Os conhecimentos sobre a organização 
                    do ensino auxiliam na sala de aula 
 
 
 
Soma do tempo total  
de trabalho semanal destinado aos 
afazeres relativos à docência 

 
 
 

Não 
respondeu 

 
 
 

Sim 

 
 
 

Não 

 
 
 

Em 
parte 

 
 
 

Total 

De 40 a 45 horas - 3 
 

1 1 5 

De 46 a 50 horas 
 

1 5 - 2 8 

De 51 a 55 horas - 2 3 3 8 
 
De 56 a 60 horas 

 
- 

 
2 

 
- 

 
1 

 
3 

 
De 61 a 65 horas 

 
- 

 
- 

 
2 

 
1 

 
3 

 
De 66 a 70 horas 

 
- 

 
1 

 
4 

 
3 

 
8 

 
De 71 a 75 horas 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
De 76 a 80 horas 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

 
De 81 a 85 horas 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

TOTAL 1 13 12 11 37 

 

 

A tabela 52 demonstra haver uma distribuição equilibrada de respostas 

sobre o auxílio dos conhecimentos teóricos sobre a organização do ensino em sala 

de aula. Das 37 professoras, uma não respondeu, 13 disseram que sim, 12 que não 

auxiliam, além de 11 professoras que afirmaram auxiliar em parte. Ao confrontar 

esses dados com a jornada semanal total de trabalho, identifica-se que, das 24 

professoras que trabalham até 60 horas, 12 indicaram que os conhecimentos sobre 

organização do ensino auxiliam, quatro que não e sete em parte. Já das 13 

professoras que trabalham mais de 60 horas, apenas uma respondeu 

afirmativamente quanto ao auxílio dos conhecimentos sobre organização do ensino 

na sala de aula, seis responderam não, e outras seis em parte. Tais dados apontam 

a tendência de que quanto maior a jornada semanal de trabalho, menor é a 

valorização dos conhecimentos sobre a organização do ensino na sala de aula.  

Se as relações entre condição funcional e a realização de cursos (tabela 

50), carga horária semanal em sala de aula e posicionamento diante dos 
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conhecimentos teóricos relacionados à educação (tabela 51). jornada semanal total 

de trabalho e posicionamento diante dos conhecimentos sobre a organização do 

ensino em sala de aula (tabela 52) indicam aspectos que permitem compreender os 

nexos entre formação e condições objetivas, pode-se conjecturar que a capacidade 

de pensar e refletir sobre a educação e, especificamente, sobre a organização do 

ensino está relacionada à situação vivida pelas professoras na escola. É bem 

verdade que outros estudos podem explorar mais profundamente os fatores 

envolvidos na relação que os docentes estabelecem com a teoria e com os 

conhecimentos considerados de referência no campo educacional. Adorno (1983, 

p.127), ao discutir a relação dos indivíduos com o trabalho, adverte que “a renúncia 

à auto-reflexão, surge como critério de pensamento”. O alerta do autor permite 

assinalar que as condições de trabalho – situação funcional ou carga horária – 

concorrem para configurar a forma como as professoras estabelecem relação com 

os conhecimentos teóricos e, por conseguinte, condicionam a formação. 

Seguindo essa linha de raciocínio, foi proposta uma questão que solicitava 

as professoras que indicassem aspectos importantes para a melhoria da qualidade 

da educação. Elas poderiam numerar de 1 a 10, em ordem de importância, as 

opções oferecidas. Para análise dos dados criou-se uma forma de pontuação para 

as escolhas: a primeira opção recebeu dez pontos, a segunda recebeu nove, a 

terceira recebeu oito e assim sucessivamente. Identificou-se também o número de 

vezes que o enunciado apareceu entre as três primeiras escolhas. Essa questão foi 

respondida por 24 professoras e os dados estão dispostos na tabela a seguir: 
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Tabela 53: Manifestações das professoras sobre a melhoria da qualidade da 
educação na rede pública estadual paulista 

Aspectos importantes para a melhoria da 
qualidade na Educação  

Pontuação Número de vezes que  
aparece entre os 3 primeiros 

Melhor remuneração aos professores, para que 
possam ter dedicação exclusiva em uma única 
unidade educacional. 

 
216 

 
21 

Redução do número de alunos por sala. 183 15 
Maior apoio complementar de especialistas como 
fonoaudiólogos, psicólogos e psicopedagogos nas 
escolas. 

 
148 

 
8 

Uma melhor formação inicial dos professores. 
 

146 9 

Oferecimento de formação continuada pela 
Secretaria da Educação. 
 

 
136 

 
7 

Mais recursos pedagógicos (materiais didáticos, 
jogos pedagógicos, recursos tecnológicos – 
computadores com acesso à internet). 
 

 
121 

 
7 

Melhor infraestrutura física das escolas (melhores 
salas de aula, quadras, área de recreação, por 
exemplo). 
 

 
117 

 
- 

Mudança da organização do ensino com a retirada 
dos ciclos com progressão continuada. 
 

 
90 

 
3 

Permanência dos ciclos com progressão 
continuada, porém com maior autonomia dos 
professores com relação à aprovação e reprovação 
dos alunos.  
 

 
 

82 

 
 
1 

Aumento do número de horas destinadas ao 
trabalho extraclasse. 

73 - 

 

 

O que se vê na tabela 53 é o destaque dado à melhor remuneração como 

fator para a melhoria da qualidade. Esse quesito recebeu a maior pontuação e 

aparece no maior número de vezes entre as três primeiras opções. De outra parte, 

pode-se considerar que as professoras também indicam que maiores vencimentos 

podem possibilitar maior dedicação ao magistério. Poder-se-ia argumentar que tudo 

não passa apenas da luta dessa categoria profissional por melhor remuneração, 

uma vez que os salários dos professores da rede pública estadual paulista estão 

abaixo da média calculada pela OCDE para os docentes de muitos outros países, 

conforme já destacado no item Caracterização e Perfil da Amostra. Dessa forma, a 

situação vivida pelas professoras parece reforçar a tendência identificada de 

acentuar o problema dos baixos salários, associando-o à qualidade da educação.  
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O segundo aspecto mais apontado foi à redução do número de alunos por 

sala, com 183 pontos e 15 aparições entre as três primeiras escolhas, o que ratifica 

o poder dos problemas enfrentados pelas professoras quando elaboram críticas ao 

sistema educacional. Destaca-se, ainda, o fato de as professoras quase não 

associarem a organização do ensino. As opções mudança da organização do ensino 

com a retirada do ensino em ciclos com progressão continuada e permanência dos 

ciclos com progressão continuada, porém com maior autonomia dos professores 

com relação à aprovação e reprovação dos alunos (que expressam avaliação 

negativa da organização do ensino por ciclos) ocuparam, entre os 10 enunciados, 

respectivamente, a oitava e a nona posições, ficando a frente somente de aumento 

do número de horas destinadas ao trabalho extraclasse, que obteve a menor 

pontuação e nenhuma indicação entre as três primeiras escolhas. Tais dados 

permitem afirmar: a) as professoras quase não associam qualidade da educação e 

organização do ensino em ciclos com progressão continuada ou consideram se 

tratar de aspectos de menos importância; b) esse posicionamento pode ser 

decorrente, entre os fatores, da confusão conceitual que as professoras apresentam 

quanto ao entendimento acerca da organização de ensino27. 

Perseguindo, ainda, a opinião das professoras sobre qualidade da 

educação, e com o intuito de descrever e analisar as informações coletadas, 

apresenta-se, a seguir, os resultados obtidos com a questão aberta feita aos 

professores: em sua opinião, o que deveria ser feito para que os alunos da rede 

pública estadual paulista aprendessem mais? E para a escola ser melhor do que ela 

é?”. Das 37 professoras, 25 responderam, manifestando-se sobre fatores diversos 

para a melhoria da qualidade da educação. Para a explanação do que declararam 

as professoras, foram agrupados os fatores associados à melhoria da qualidade da 

educação, conforme a proximidade, e classificados quanto ao número de vezes que 

foram mencionados. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Tal confusão é apresentada nas tabelas 15, 16 e 17.  
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Tabela 54: Síntese da manifestação das professoras sobre fatores associados 
à melhoria da educação na rede pública estadual paulista 

Manifestação das professoras sobre 
fatores que melhorariam a Educação na 
rede pública estadual paulista 

Número de vezes que apareceu nas 
respostas das professoras 

 
Maior participação dos pais na educação dos 
filhos.  
 

 
14 

Maior valorização salarial aos professores. 
 

7 

Mais investimentos em materiais didáticos. 
 

3 

Mudança na forma de seleção de 
professores/ Intervenção do estado para 
retirada de professores não aptos à docência. 
 

3 

Reduzir o número de alunos por sala. 
 

3 

Maior esforço dos alunos. 
 

2 

Mudar a forma de organizar o ensino, com 
retirada da progressão continuada. 
 

1 

Mais rigidez na disciplina dos alunos. 
 

1 

Melhores condições de trabalho. 
 

1 

Formação continuada para os professores. 
 

1 

Melhor formação inicial aos professores. 1 

 
 
 

A tabela 54 merece alguns destaques. Primeiramente, por ser resultado de 

uma questão aberta, possibilitou-se a manifestação espontânea das professoras, ou 

seja, as respostas partiram dos próprios sujeitos, diferente de outros itens do 

questionário nos quais foram apresentadas as opções de escolha. Na sequência, 

pode-se destacar a reivindicação por maior participação dos pais na educação dos 

filhos – citada por 14 professoras. O próximo aspecto mais citado é a valorização 

salarial, que apareceu sete vezes. De qualquer modo, esse dado sobre a 

reclamação acerca da não participação dos pais na vida escolar de seus filhos 

também reforça a proposição de que as professoras investigadas não se referiram à 

questão salarial apenas como expressão das reivindicações de uma categoria 

profissional, reivindicações essas que poderiam turvar a visão sobre os diversos 

aspectos que concorreriam para a melhoria da escola. Reitera-se que, 

espontaneamente, indicaram a participação dos pais na escola como essencial para 

a promoção da qualidade na educação – a questão salarial aparece em segundo 
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lugar, com a metade de menções (sete contra 14). Além disso, registre-se que três 

professoras associaram melhoria da educação com mudança na forma de seleção 

de professores e necessidade de intervenção do Estado na retirada da docência de 

professores não aptos. Tal fato remete para a crítica das professoras incidir sobre o 

sistema e, também, sobre os colegas de trabalho. De outra parte, a questão da 

organização do ensino aparece muito timidamente entre as respostas: das 25 

professoras que responderam a questão, apenas uma relacionou melhoria no ensino 

com mudança da forma de organizar o ensino, mais precisamente, apontou a 

retirada da progressão continuada. 

A preocupação com a formação também quase não aparece na concepção 

das professoras quanto à melhoria da qualidade na educação: melhor formação 

inicial e formação continuada para os professores foram indicadas também somente 

uma vez cada. Isso pode ter ocorrido em função da não valorização da formação – 

inicial e continuada –, fato que objetiva a aversão aos conhecimentos teóricos e à 

teoria já discutida. 

Se os dados colididos – de forma geral – tendem a identificar que há pouca 

valorização dos conhecimentos teóricos por parte das professoras, não se pode 

desconsiderar a relação entre trabalho e formação. Tendo em vista a contradição 

entre necessidade de formação (geral, cultural, política e profissional) e a 

inexistência de tempo livre, dada a elevada carga horária de trabalho, realizou-se 

cruzamento entre a jornada semanal total de trabalho das professoras e as horas 

semanais destinadas aos estudos de interesse pessoal, tal como exposto na tabela 

a seguir. 
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Tabela 55: Relação entre jornada (total) de trabalho semanal e horas semanais 
destinadas a estudos de interesse pessoal 

        Carga horária semanal total de  
                                              trabalho: 
 
 
 
Horas semanais de  
estudos de conteúdos  
de interesse pessoal 

 
 

de 
40 
a 
45 

 
 

de 
46 
a 

50 

 
 

de 
51 
a 

55 

 
 

de 
56 
a 

60 

 
 

de 
61 
a 

65 

 
 

de 
66 
a 

70 

 
 

de 
71 
a 

75 

 
 

de 
75 
a 

80 

 
 

de 
81 
a 

85 

 
 
 

Total 

 
Menos de uma hora 

 
4 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
8 

 
De 1 a 2 horas 

 
- 

 
5 

 
5 

 
3 

 
3 

 
4 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
20 

 
De 2 a 4 horas 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
De 4 a 6 horas 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 
 

 
- 

 
1 

 
- 

 
2 

 
Não costumo estudar fora 
de meu horário de trabalho, pois  
quando saio da escola uso meu  
tempo livre para descansar. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
Não estudo fora de meu horário  
de trabalho, pois não tenho 
tempo devido a outros afazeres. 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
4 

 
TOTAL 

 
5 

 
8 

 
8 

 
3 

 
3 

 
8 

 
- 

 
1 

 
1 

 
37 

 

 

Dois fatores se destacam na tabela 55 que, em tese, podem ser 

considerados em contradição. Em primeiro lugar, verifica-se a associação entre 

elevada jornada de trabalho e a pequena quantidade de tempo dedicada a estudos 

de interesse pessoal, fato já esperado em decorrência da elevada jornada semanal 

de trabalho. De qualquer maneira, o cruzamento dos dados permite verificar que o 

tempo livre para os indivíduos se formarem culturalmente, que foi retirado dos 

trabalhadores (MARX, 2006), também o foi dos professores. No entanto, um 

segundo fator expresso na tabela entra em contradição com o primeiro: os dados 

indicam não haver ligação direta entre elevada jornada semanal de trabalho e o 

pequeno número de horas destinadas semanalmente para os estudos. Algumas 

professoras, mesmo possuindo elevada jornada de trabalho, indicaram gastar maior 

número de horas semanais para estudar do que outras com menor carga horária. Os 

dados não permitem afirmar algo sobre o que as professoras fazem no seu tempo 
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livre, mas permitem asseverar que não há correspondência exata entre menor 

jornada de trabalho e maior número de horas destinadas a estudos de interesse 

pessoal. Das cinco professoras que estão na faixa da menor jornada de trabalho (de 

40 a 45 horas semanais) quatro delas afirmaram estudar menos de uma hora 

semanal e uma afirmou que estuda de duas a quatro horas por semana. Já as duas 

professoras que pelas respostas são as que mais estudam semanalmente (de 4 a 6 

horas), uma tem jornada semanal de 66 a 70 horas e a outra de 75 a 80 horas 

semanais. Destaque-se ainda: das quatro professoras que declararam não estudar 

fora do horário de trabalho, duas possuem jornada semanal de 46 a 50 horas. Não 

se deve desconsiderar que uma jornada de aproximadamente 50 horas semanais é 

muito elevada, nem que o tempo das professoras pode ser consumido pelos 

cuidados com os filhos ou com a moradia. No entanto, o que se sobressai é o fato 

de que a alta jornada de trabalho não impede a realização de estudos de caráter 

pessoal, não sendo o único determinante para o modo como os professores lidam 

com sua própria formação. Vale ressaltar que não se está diminuindo o peso da 

ultrajante jornada de trabalho, pois, sem dúvida essa situação objetiva influencia a 

opinião e a percepção acerca da qualidade da educação, da organização do ensino 

e, também, a formação e atuação dos professores, conforme demonstrado 

anteriormente (tabelas 47, 48 e 49).  

Se a tabela 55 apresenta indícios de que a relação entre tempo de trabalho 

e de estudo não é, por necessidade, inversamente proporcional, tais indícios podem 

ser melhor explorados. Assim, a próxima tabela apresenta as declarações das 

professoras sobre os fatores que dificultam a formação continuada. A questão 

formulada solicitava que fosse assinalada a opção que mais expressasse suas 

opiniões, tendo ainda a possiblidade de, quando a opinião fosse expressa em mais 

de uma alternativa, assinalar 1 para a primeira opção, 2 para a segunda, e assim por 

diante. Algumas assinalaram apenas uma opção e outras até três. As respostas em 

1ª opção totalizaram 34; em 2ª opção totalizaram 25; e em 3ª opção totalizaram 15. 

A soma de todas as respostas resulta 74. Com isso, decidiu-se elaborar uma tabela 

que aponta o número de vezes que cada opção foi feita.  
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Tabela 56: Os fatores que dificultam a formação continuada, de acordo com as 
professoras investigadas 

Fatores que dificultam a formação 
continuada 

Número de respostas  Proporção 

 
O alto custo dos cursos de formação 
continuada. 

 
23 

 
0.31 

 
Os cursos de formação continuada 
geralmente preparam muito pouco 
para os problemas da sala de aula. 

 
 

20 

 
 

0.27 

 
Falta de tempo devido a alta carga de 
trabalho. 

 
12 

 
0.16 

 
Falta de interesse, pois já estou 
próxima (o) da aposentadoria. 

 
6 

 
0.08 

 
Falta de interesse pessoal, pois não 
me sinto valorizado na profissão 
docente. 

 
 
6 

 
 

0.08 

 
Falta de cursos que atendam meus 
interesses. 

 
 
5 

 
 

0.07 
 
Não faço cursos de formação 
continuada devido a intenção de 
deixar a área da educação. 

 
 
1 

 
 

0.015 

 
Outros fatores 

 
1 

 
0.015 

 
TOTAL 

 
74 

 
1.000 

 

 

A tabela 56, juntamente com outros dados já analisados, permite algumas 

reflexões. Entre os fatores destacados pelas professoras como dificultadores da 

formação continuada, destaca-se o alto custo dos cursos de formação continuada, 

apontado por 23 professoras. Essas respostas, junto com os baixos salários, 

expressam as condições objetivas que condicionam a prática pedagógica e o tipo de 

envolvimento, atuação e movimentação que os professores apresentam no interior 

da escola e do campo educacional – estão submetidos às pressões de ordem 

econômica. O segundo fator mais assinalado, com 20 escolhas, foi porque os cursos 

de formação continuada geralmente preparam muito pouco para os problemas da 

sala de aula. Isso reforça o argumento de que as professoras valorizam 

predominantemente os conhecimentos atinentes à resolução dos problemas 

enfrentados no cotidiano da escola, valorizando menos aqueles que não possuem 

relação direta com a prática pedagógica, o que já foi demonstrado quando do 
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destaque dado ao princípio do pragmatismo – atribuição de importância somente 

para o que possui utilidade prática (ADORNO, 1995). No capítulo anterior, 

sublinhou-se que as professoras tendem a conferir valor quase que somente aos 

conhecimentos que estão voltados para a sala de aula. Isso ficou demonstrado 

quando da menção aos autores de referência das professoras e que tratam da 

escola e da educação (tabela 10), quando se constata que reproduzem a ideia de 

que a formação inicial e a continuada preparam pouco para a realidade de sala de 

aula (tabela 7); tudo isso, de certa forma, indica a existência da aversão à teoria.  

O que foi exposto sobre as professoras investigadas também foi verificado 

por Giovinazzo Jr. (2011). Ao investigar alunos do último semestre do curso de 

Pedagogia, o autor afirma que “os futuros professores reconhecem o valor das 

disciplinas de fundamentos da educação como história, filosofia e sociologia” porque 

estas “possibilitariam aos futuros professores a superação de suas limitações e a 

ampliação do olhar sobre a realidade brasileira”, ou seja, atribuem “um caráter 

político à teoria” (GIOVINAZZO JR., 2011, p. 3). No entanto, ressalta que “ao mesmo 

tempo em que ocorre essa valorização, parece prevalecer à tendência que 

considera a teoria como apartada da realidade das escolas”. Dessa maneira, 

aprofunda-se a cisão entre teoria e prática e, assim, “os futuros professores são 

levados a empreender um esforço quase sobre-humano para direcionar seus 

interesses para as questões técnicas da prática pedagógica, pois se valoriza muito 

mais a intervenção imediata, deixando em segundo plano a reflexão e autorreflexão” 

(GIOVINAZZO JR., 2011, p. 8). Dessa forma, entende-se que o fomento que 

provoca a aversão à teoria pode estar localizado no período de formação, como 

apontado por Giovinazzo Jr. (2011), situação que se prolonga e se desenvolve com 

o início do exercício da docência, conforme demonstram os dados apresentados. 

Ainda sobre a tabela 56, o terceiro fator mais assinalado acerca daquilo que 

impede ou dificulta a formação continuada foi falta de tempo devido à alta carga de 

trabalho – escolhido 12 vezes pelas professoras. Sem dúvida, essa situação é 

provocada pelos baixos salários que recebem os professores, o que dificulta a 

dedicação aos estudos pessoais. Mais uma vez, é necessário destacar a relação 

entre tempo livre, trabalho e formação. O tempo dedicado ao trabalho – e o 

magistério adquire cada vez mais as características do trabalho – diminui as 

possibilidades de formação. Por outra parte, indicar a falta de tempo livre como 

única responsável pela crise da formação pode ocultar o tipo de relação que os 



 

 

176 

indivíduos mantêm com a cultura. A esse respeito, Crochík (2001, p. 30), ao refletir 

sobre formação e tempo livre enfatiza que  

 

A crítica, no tocante à formação, não deve unicamente se voltar ao 
material cultural existente, mas também ao tipo de relação que 
somos obrigados a desenvolver com ele. As dificuldades da 
formação também não se reduzem à falta de ócio dos trabalhadores, 
mas à ausência de uma relação com a cultura. 

 

A ausência de relação com a cultura pode ser verificada e materializada na 

tendência, apresentada pelas professoras, de aversão aos conhecimentos teóricos. 

Dessa forma, ressalta-se que os três fatores mais apontados como dificultadores da 

formação continuada (alto custo dos cursos, pouca ou nenhuma relação com a 

prática e falta de tempo), ainda que expressem a realidade vivida por elas, não 

podem ser compreendidos sem o confronto com a situação objetiva que produz a 

aversão à teoria. Conforme Adorno (2006a, p.64) “a formação cultural é justamente 

aquilo para o que não existem à disposição de hábitos adequados; ela só pode ser 

adquirida mediante esforço espontâneo e interesse, não pode ser garantida 

simplesmente por meio de frequência de cursos”. Diante disso, destaca-se que as 

condições objetivas levam às dificuldades apregoadas pelas professoras e levam, 

também, ao desenvolvimento de um modo de relação com a cultura que promove a 

desvalorização  dos conhecimentos e teorias, que afirmam que a educação é um 

problema político e social e não somente pedagógico, caracterizando o espaço 

escolar a partir de seu caráter social. De qualquer modo, os obstáculos à formação 

vão além das condições de trabalho. Horkheimer e Adorno (1985, p.13), ao 

discutirem os limites aos quais os indivíduos são submetidos, apontam que as 

pessoas “se veem privadas dos meios de resistência pelos mecanismos de 

censura”. Porém, não deixam de enfatizar que a relação dos indivíduos com a 

formação é afetada tanto por fatores externos, quanto por aqueles “implantados 

dentro deles próprios” (HORKHEIMER e ADORNO, 1985, p.13). Não são somente 

as condições de trabalho vividas pelos professores – sem falar da origem social – o 

que determina a formação, mas também a disposição e abertura do indivíduo para a 

formação. Presas às necessidades de resolução dos problemas enfrentados na 

escola e no trato com os alunos, portanto, submetidas à lógica que impõe a 

sobreposição da prática à teoria, as professoras analisadas não podem investir na 

formação; e essa impossibilidade parece ser reforçada por elas à medida que 
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reproduzem o padrão de conduta esperado, não relacionando os problemas 

pedagógicos com a estrutura geral da sociedade. Por outro lado, essa postura as 

ajuda, de algum modo, a atribuir sentido para sua atividade profissional, pois podem 

recorrer ás explicações oficiais (porque produzidas no interior do sistema 

educacional) para o seu fracasso. 

Os dados descritos e analisados são indícios do entrelaçamento entre 

condições objetivas e subjetivas, o que condiciona o processo de formação dos 

professores. Verifica-se que quanto maior a jornada semanal de trabalho, menor é a 

valorização dos conhecimentos sobre a organização do ensino na sala de aula, e, 

também, quanto maior a jornada de trabalho, maior é a aversão à teoria. Ainda 

assim, foi possível verificar que professoras com maior carga horária dedicam mais 

tempo para o estudo do que outras que possuem menos tempo com menor jornada. 

Além disso, a identificação, feita por elas, dos fatores que dificultam a formação 

continuada, junto com o que foi dito sobre dedicação de tempo para os estudos, 

sugere que é preciso considerar o modo como os professores em geral lidam com a 

cultura e com a sua profissão.  

De toda maneira, a análise dos dados permitiu solidificar a proposição de 

que o trabalho – na sua forma alienada / e a aversão à teoria – produzem uma 

situação na qual predomina a pseudoformação, o que, por sua vez, determina a 

concepção, percepção e posicionamento das professoras sobre a educação e 

organização do ensino em ciclos com progressão continuada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo proposto objetivou estabelecer a relação entre formação e 

condições de trabalho por meio da análise das concepções e posicionamentos de 

um grupo de professoras atuantes no ciclo I do Ensino Fundamental da rede pública 

estadual paulista. Os conhecimentos expressos sobre a educação e sobre a 

organização do ensino em ciclos com progressão continuada constituíram-se nos 

indicadores que possibilitaram o exame do entrelaçamento entre jornada de 

trabalho, estrutura física das escolas, número de alunos por sala, materiais didáticos 

e recursos tecnológicos disponíveis e formação das professoras (inicial e 

continuada). Partiu-se da suposição de que estes aspectos guardariam estreita 

relação entre si, sobre a qual se sustenta a relação dos indivíduos com o sistema 

educacional e social.   

O referencial teórico utilizado foi a teoria crítica da sociedade, 

especialmente as noções de fechamento do universo político e da locução e 

pensamento unidimensional, formação, além do conceito marxista de alienação. 

Como técnica, foi aplicado um questionário a 37 professoras. Quanto aos objetivos, 

o primeiro definido foi o seguinte: examinar como se realiza a formação das 

professoras pesquisadas, tendo como referência suas concepções sobre 

educação e organização do ensino (em ciclos com progressão continuada). 

No que tange às manifestações das professoras sobre a teoria e a 

prática, pode-se perceber que na relação estabelecida com os conhecimentos 

teóricos e no valor conferido à teoria, tendem a defini-los predominantemente como 

orientadores de suas práticas. Não são mencionados os âmbitos político e social – a 

teoria oferecendo subsídios para o exame da situação conjuntural e estrutural –, em 

contraposição, é destacada sua utilidade na solução dos problemas mais específicos 

da sala de aula, imperando, dessa forma, o princípio do pragmatismo. A teoria não é 

compreendida como algo que promova a crítica (ou mesmo o elogio) da política 

oficial; tampouco como ferramenta para avaliação do modelo em vigência de 

organização do ensino (em ciclos com progressão continuada). Desse modo, a 

valorização da teoria tendo em vista sua aplicabilidade prática não permite a 

capacidade de pensar criticamente ou de oferecer resistência às imposições do 
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sistema, muitas vezes arbitrárias, autoritárias e consolidadas a revelia dos interesses 

daqueles que estão na escola. Ao relacionar os conhecimentos teóricos 

predominantemente com os problemas específicos da sala de aula, as professoras 

focalizam no útil para o “aqui e agora” e, por conseguinte, encontram enorme 

dificuldade para empreender a reflexão sobre o sistema. Verificou-se, então, a 

conformidade com o disposto, ou seja, essa maneira de valorização dos 

conhecimentos teóricos – por sua aplicação na prática – reforça a estrutura e o 

funcionamento do sistema educacional nos termos verificados da 

unidimensionalidade promovida pela sociedade administrada. Tudo isso permite 

conjecturar que quanto maior a aversão à teoria, menor a capacidade de crítica à 

realidade opressora.  

No que se refere à organização do ensino em ciclos com progressão 

continuada, analisou-se a posição das professoras tendo em vista a apreensão de 

aspectos específicos do trabalho pedagógico, tais como a avaliação da 

aprendizagem. Ao indicarem o que conhecem sobre promoção automática, 

progressão continuada e ciclos, apresentaram uma miscelânea dos conceitos que, 

em suma, pode ser compreendida como reflexo da política educacional implantada 

pela SEE/SP. Foi a própria Secretaria Estadual de Educação que promoveu a 

junção dos ciclos com a progressão continuada sem realizar o debate necessário de 

modo que fossem esclarecidos os propósitos da reforma empreendida, e as 

professoras tenderam a reproduzir a mesma confusão que está presente nos 

documentos oficiais analisados. Pode-se sinalizar que há certa relação entre o 

conhecimento das diferenças entre ciclo e progressão continuada e um 

posicionamento mais crítico ante a política educacional, assim como a adesão ao 

disposto oficialmente está associada à não diferenciação conceitual. Os dados 

permitiram apontar, também, que as professoras que diferenciam ciclos e 

progressão continuada estabelecem uma relação com a teoria menos instrumental. 

De outra parte, ao manifestarem-se sobre aspectos ligados de forma direta 

às suas práticas – nesse caso, a avaliação, a reprovação e a aprovação de alunos –, 

as professoras tendem a refutar o discurso oficial. Dessa forma, os dados sugerem 

que, nos aspectos atinentes ao sistema de ensino e à política educacional, as 

professoras apresentam tendência maior de concordância com as formulações 

oficiais; já nos aspectos ligados diretamente à vida escolar, é maior a refutação aos 

excertos dos textos oficiais que versam sobre tais aspectos. Estes apontamentos 
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permitem inferir que as professoras tendem a criticar o que determina de forma mais 

imediata a prática pedagógica, como a avaliação, a aprovação e a reprovação – é o 

que afeta diretamente o seu trabalho. Por outro lado, no que diz respeito à estrutura 

e ao sistema, a tendência é a da concordância com as formulações elaboradas no 

âmbito da SEE/SP. Assim, realizam a junção e a miscelânea conceitual tal qual 

proposta e tendem a concordar com as proposições oficiais no que se refere à 

melhoria da qualidade na educação por meio da organização do ensino em ciclos 

com progressão continuada. O fato de apresentarem concordância com as 

proposições da SEE-SP, relacionadas às questões mais gerais da educação e das 

políticas educacionais, pode estar associado com a aversão à teoria – expressão da 

pseudoformação – que acaba por dificultar a compreensão dos fatores ligados à 

estrutura educacional, o que, por sua vez, não deixa de ser consequência do 

fechamento do universo político e da locução imposto pelo aparato administrativo, 

político e tecnológico. Esse argumento é reforçado quando se verifica que as 

expectativas lançadas sobre a formação continuada respondem ou reproduzem o 

modelo concebido e definido na política educacional, ou seja, os interesses das 

professoras estão próximos aos dos dirigentes e gestores. Não se trata de negar a 

possibilidade de consonância de interesses, mas de assinalar que a formação 

continuada deveria proporcionar condições para o desenvolvimento da crítica, e não 

ser transformada em instrumento de implementação de propostas educacionais 

definidas arbitrariamente.  

Ainda sobre a formação continuada, destaque-se o fato de que das 37 

professoras, 29 realizaram cursos, sendo que 21 deles foram oferecidos pela própria 

SEE/SP. Tal fato permite questionar se a formação relacionada básica e 

estreitamente ao exercício da profissão possibilita algo além da adaptação ou, ainda, 

se os cursos oferecidos pela SEE/SP são predominantemente voltados para a 

integração do professor à política educacional promovida na rede estadual de 

ensino. Dito de outra maneira, esses cursos podem ser concebidos como meios 

encontrados pelos idealizadores das proposições oficiais para inculcação dos 

padrões que se pretende disseminar, inclusive lançando mão do conhecimento 

produzido nas faculdades de educação; tal tipo de formação contribui para a 

produção de uma forma de pensar unidimensional, o que, por sua vez, influencia o 

pensamento e a atuação dos profissionais que estão na escola. Os dados sobre a 

opinião acerca da organização do ensino em ciclos com progressão continuada 
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sinalizam que a frequência aos cursos oferecidos pela SEE/SP influencia na 

percepção das professoras sobre o sistema de ensino. Sem a pretensão de produzir 

uma conclusão definitiva sobre esse aspecto, mas ao mesmo tempo não negando a 

tendência verificada, tais dados permitiram identificar que a formação continuada, 

tendencialmente, contribuiu para a inculcação da política oficial na forma de pensar 

dos professores. Nessa mesma linha de raciocínio, os dados referentes às fontes, 

indicadas pelas professoras, que permitiram o entendimento acerca dos conceitos 

de ciclos e progressão continuada, também corroboram a interpretação sugerida, 

uma vez que indicam a formação continuada como maneira de ratificar o próprio 

ambiente de trabalho como espaço formativo para as professoras. Assim, a 

formação não deixa de ser determinada pela necessidade de conferir valor de troca 

às habilidades do indivíduo e, também, de proporcionar capacidade de desempenho 

eficiente. Isso porque os dados indicam forte influência do ambiente em que 

acontece a docência na formação da opinião das professoras. Esse fato mais o tipo 

de valorização conferida à teoria permitem inferir que, em decorrência de uma maior 

preocupação das professoras incidir sobre os problemas que enfrentam no dia a dia 

das escolas; as maiores influências são justamente as recomendações vindas da 

própria SEE/SP, seja por meio dos HTPC ou do acesso ao site oficial da Secretaria 

da Educação, seja por meio de conversas com colegas de trabalho sobre a prática 

pedagógica. Destaque-se que, em grande parte, essas recomendações indicam o 

que fazer tanto para o bom funcionamento do sistema, quanto para solução dos 

problemas enfrentados pelas professoras. De qualquer modo, a formação nos locais 

de trabalho ou estritamente vinculadas à atividade pedagógica acaba voltada 

predominantemente para o aspecto prático da profissão docente, depurando-a de 

sua dimensão política. Essa situação é reforçadora da pseudoformação. 

Com o exposto, a primeira hipótese formulada – os modelos 

educacionais, as normas e regras impostas pela política promovida pela 

SEE/SP, associadas à aversão das professoras aos conhecimentos teóricos, 

fortalecem a pseudoformação e, por conta dessa situação, tendem a 

prevalecer padrões de pensamento unidimensional – pôde ser confirmada quase 

em sua totalidade. A formação continuada e a opinião das professoras sobre 

educação e organização do ensino são conformadas, em grande medida, pelo 

próprio sistema educacional, o que implica dizer que a dimensão política da 

formação é bastante prejudicada. Essa situação parece se agudizar à medida que 
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prevalece a aversão à teoria ou o princípio do pragmatismo; as condições em que 

acontece a formação continuada concorrem para a pseudoformação. Além disso, 

engolfadas pelo discurso oficial, que se torna referência, as professoras estão 

envoltas pelo padrão de pensamento unidimensional, o que leva a aceitar a política 

oficial como expressão da verdade. No entanto, nos aspectos do cotidiano da 

escola, as mesmas professoras demonstraram capacidade para a contraposição, 

criticando principalmente como a avaliação da aprendizagem é realizada. Embora 

essa crítica seja mediada pelos obstáculos que, a seus juízos, dificultam o seu 

trabalho, as professoras, nesse quesito, apresentam dissonância com o padrão de 

pensamento imposto pela SEE/SP.  

Outro objetivo perseguido neste estudo foi redigido nos seguintes termos: 

identificar e analisar a consciência das professoras acerca das condições para 

o exercício da docência, a partir do conceito de alienação, além de realizar o 

cotejamento entre condições de trabalho e de formação do professor.  

No que tange às condições para o exercício da docência na rede estadual 

paulista, inicialmente, destaque-se o fato de que, das 37 professoras, somente oito 

são efetivas na rede estadual, o que significa que a maioria vive a instabilidade 

profissional. Confrontando a situação funcional com as opiniões sobre qualidade da 

educação e sobre organização do ensino, os dados produzidos apontam que há 

relação entre instabilidade profissional e posicionamento menos crítico; de modo 

inverso, a estabilidade pode ser associada com maior possibilidade de crítica. As 

professoras efetivas e estáveis são mais críticas em relação aos superiores 

imediatos, enquanto as não efetivas demonstram o contrário. Talvez isso ocorra em 

razão da submissão às condições aviltantes de trabalho, principalmente nos 

momentos de atribuição de aulas – essas condições podem levar à maior 

dependência. Também foi identificada a valorização dos superiores imediatos por 

estes auxiliarem na resolução dos problemas do dia a dia escolar. 

De outra parte, verificou-se a tendência que leva à fragilização dos 

indivíduos como resultado das condições vividas na docência. É possível 

estabelecer relação entre a situação profissional e a percepção das condições 

estruturais da escola: as professoras efetivas e estáveis fazem uma avaliação mais 

negativa do que as denominadas OFA quando o assunto é a estrutura física da 

escola e a disponibilidade de matérias de apoio e didático.  
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Quanto à jornada de trabalho das professoras, a carga horária média da 

amostra é de aproximadamente 42 horas/aulas por semana. O tempo médio que 

gastam em atividades concernentes ou de preparação para o exercício da docência 

é de aproximadamente 19 horas por semana. Já o tempo médio de trabalho total 

(somadas as horas na escola e fora dela) é de 56 horas semanais. De outra parte, 

as informações divulgadas pelo IBGE dão conta que a maior parte dos trabalhadores 

brasileiros trabalha entre 40 e 44 horas semanais. Tal informação permite concluir 

que somente cinco professoras da amostra vivem essa situação. As demais 

trabalham acima da carga horária indicada pelo IBGE, tendo inclusive uma 

professora que chega a trabalhar mais de 80 horas semanais. Tomando o exposto, 

duas considerações são possíveis: a) a alienação das professoras se realiza tanto 

no tempo dedicado à sala de aula – número excessivo de alunos por turma e grande 

quantidade de aulas –, quanto no tempo total dispendido nas atividades relativas à 

docência, mas realizadas fora da sala de aula; b) é preciso considerar a relação 

entre essas condições objetivas e a disposição dos professores para o exercício da 

docência ou, dito de outro modo, a elevada carga horária semanal de trabalho pode 

ser um fator que tem implicações na subjetividade.  

No que diz respeito à relação entre jornada de trabalho e percepções 

sobre a educação na rede pública estadual paulista, as professoras com maior 

jornada apresentam avaliação mais crítica acerca da qualidade da educação. Essa 

situação remete para o fato de a crítica à instituição escolar, apesar da situação a 

qual são submetidos os professores, ainda acontecer, embora não se possa 

desconsiderar que seja condicionada pelas condições de exercício do magistério e 

que talvez seja reduzida unicamente à denúncia da situação que aprofunda a 

alienação. Verificou-se que as condições de trabalho de algum modo determinam as 

opiniões sobre a qualidade do ensino. O curioso que é as professoras em situação 

menos adversa tendem a avaliar mais negativamente a escola, seus dirigentes e a 

educação em geral. 

Entretanto, o posicionamento ante a teoria não parece sofrer influência 

direta das condições de trabalho. Os dados sobre condição funcional, carga horária 

semanal de trabalho, realização de cursos, posicionamento diante dos 

conhecimentos teóricos relacionados à educação e diante da organização do ensino 

indicam aspectos que permitem compreender os nexos entre formação e condições 

objetivas. É possível conjecturar que a capacidade de pensar e refletir sobre a 
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educação e a organização do ensino está relacionada à situação vivida pelas 

professoras na escola. De qualquer maneira, os dados analisados permitem 

identificar que há pouca valorização dos conhecimentos teóricos por parte das 

professoras. Demonstraram, ainda, não haver ligação direta entre elevada jornada 

semanal de trabalho e o pequeno número de horas destinadas semanalmente para 

os estudos, uma vez que algumas professoras que possuem uma carga horária 

acima da média indicaram gastar maior número de horas semanais com os estudos 

do que outras com menor carga horária. 

Dessa forma, e com base nos dados sobre jornada de trabalho docente, 

pode-se indicar que há formas específicas de relacionamento das professoras com a 

formação e com a cultura, e que há a influência das condições objetivas. Destaque-

se os três fatores apontados como aqueles que mais dificultam a formação 

continuada: alto custo dos cursos, pouca ou nenhuma relação com a prática e falta 

de tempo. Ainda que estes fatores expressem a realidade vivida pelas professoras, 

não podem ser compreendidos sem o confronto com a situação objetiva que produz 

a aversão à teoria. Verificou-se que quanto maior a jornada semanal de trabalho, 

menor é a valorização dos conhecimentos sobre a organização do ensino na sala de 

aula, e, também, quanto maior a jornada de trabalho, maior é a aversão à teoria. 

Mesmo assim, foi possível verificar que professoras com maior carga horária 

dedicam mais tempo para o estudo do que outras que possuem menor jornada. 

Tudo isso impõe a necessidade, junto com os fatores que dificultam a formação 

continuada, de considerar o modo como as professoras lidam com a cultura e com a 

sua profissão. De toda maneira, a análise dos dados permitiu fortalecer a proposição 

de que o trabalho – na sua forma alienada – e a aversão à teoria produzem uma 

situação na qual predomina a pseudoformação, o que, por sua vez, determina as 

concepções, opiniões e posicionamentos das professoras sobre a educação e a 

organização do ensino em ciclos com progressão continuada. 

Dessa forma, a segunda hipótese formulada – as condições alienantes de 

trabalho dificultam a tomada de consciência, pelas professoras, das situações 

objetivas a que estão submetidas e o investimento no seu processo de 

formação – pôde ser confirmada. De fato, a alienação está presente na vida dessas 

professoras, os dados indicaram que a ausência de relação com a cultura (ou a 

relação precária com ela) está expressa na aversão apresentada aos conhecimentos 

teóricos. Dito de outro modo, a tendência verificada foi a da falta de disposição e 
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abertura para a formação que não apresente de modo imediato a resolução dos 

problemas enfrentados na escola e no trato com os alunos. Portanto, submetidas à 

lógica que impõe a sobreposição da prática à teoria, as professoras analisadas não 

investem na própria formação; e essa dificuldade parece ser reforçada por elas à 

medida que reproduzem o padrão de conduta esperado, não relacionando os 

problemas pedagógicos com a estrutura geral da sociedade.  

Estas são algumas considerações possíveis após a análise aqui proposta. 

Longe de apresentar conclusões definitivas sobre a relação entre condições 

objetivas e subjetivas do trabalho docente, aponta-se a necessidade de mais 

investigações e reflexões acerca da complexidade dos problemas presentes no 

campo educacional. Mas um aspecto não pode ser negligenciado: a aversão à 

teoria. Adorno (1995) chamou a atenção para o fato de que a valorização da práxis, 

que mascara o ativismo cego, tem servido de justificativa para a coação sobre 

aqueles que insistem com o trabalho teórico. Por isso, é tão importante investigar os 

motivos que levam os professores a reproduzirem essa aversão. 

Em síntese, o modo como as professoras lidam com a própria formação, a 

maneira a qual é realizada a formação continuada, associados às condições de 

trabalho, fazem com que as professoras fiquem reféns das políticas educacionais.  
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ANEXO I - QUESTIONÁRIO  
 
1. Nome.......................................................................................................................... 
 
2 – Idade...............anos 
  
3 – Quanto ao seu estado civil, você atualmente se enquadra em qual perfil: 
(   ) nunca se casou 
(   ) casado(a) 
(   ) divorciado (a) 
(   ) viúvo(a) 
(   ) separado(a) 
(   ) vive com companheiro(a)  
 
3.1 – Se casado(a) ou vive com companheiro(a), há quanto 
tempo?............................................................................................................................ 
3.2 – Grau de instrução do cônjuge/companheiro (a)?.................................................. 
3.3 – Profissão do(a) Cônjuge/companheiro(a)............................................................. 
 
4 – Tem filhos? Quantos? ............................................................................................. 
4.1 – Estudam? (   ) Sim  (   ) Não.  
4.2 – Se sim, em que nível: 
(    ) educação básica 
(    ) ensino superior 
Na rede pública ou privada?................................................................................ 
 
5 – Quantas pessoas vivem em sua residência?................pessoas. 
5.1 – A residência é: 
(   ) própria, mais financiada 
(   ) própria quitada 
(   ) alugada 
 
6 – Para os propósitos desta pesquisa, necessita-se ter uma indicação da renda 
mensal total de sua família. Você poderia dizer em qual destas categorias você se 
encaixa? (Valores em Reais – R$). 
(    ) até 1500 
(    ) de 1501 até 2000 
(    ) de 2001 até 2500 
(    ) de 2501 até 3000 
(    ) de 3001 até 3500 
(    ) de 3501 até 4000 
(    ) de 4001 até 4500 
(    ) de 4501 até 5000 
(    ) de 5001 até 5500 
(    ) de 5501 até 6000 
(    ) acima de 6001 
 
7 – Em sua formação você cursou:  
(  )Magistério. Onde?.....................................................................Em que ano?........... 
(  ) Normal Superior. Onde?...........................................................Em que ano?........... 
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(  ) Pedagogia. Onde?................................................................Em que ano?........... 
(  ) Outra graduação. Qual? ..................................................... Em que ano? ......... 
7.1 – O(s) seu(s) curso(s) de formação ocorreu/ocorreram na modalidade: 
(   ) tradicional/presencial 
(   ) à distancia 
(   ) semipresencial 
(   ) online 
No caso de você ter cursado mais de uma formação em modalidades diferentes, 
relate-as.......................................................................................................................... 
 
8.- Fez alguma atualização profissional ?  
(   ) Sim (   ) Não  
8.1– Cursos de extensão? Quais? Onde? Que ano? 
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
8.2 - Especialização? Em que? Onde? Que ano? 
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
8.3– Mestrado? Em que? Onde? Que ano? 
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
8.4 – Doutorado? Em que? Onde? Que ano? 
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 
9 – Você exerce o magistério há quantos anos?..........anos 
 
10 – Na rede pública estadual paulista, há quantos anos você atua?.........anos.  
 
11 – Atualmente na turma que você esta atuando na rede pública estadual paulista, 
qual o número de alunos?........alunos. Em qual série/ano você 
atua?..........série........ano 
 
12 - Você já atuou em outras séries/anos?  (   ) Sim  (   ) Não  
Se sim, quais?................................................................................................................ 
 
 
13 - Sua condição profissional na rede pública estadual paulista é: 
(   )  Efetivo  
(   ) OFA  
(   ) Estável   
13.1 Há quanto tempo está nesta condição?.........anos. Sua carga horária semanal 
com alunos e reuniões pedagógicas na rede pública estadual paulista é.........horas 
 
14 – Você atua em outra escola ou função seja na rede pública estadual paulista ou 
em outra rede de ensino (   ) Sim  (   ) Não 
14.1 – Se sua resposta for sim, qual a jornada de trabalho semanal você dedica com 
alunos e reuniões pedagógicas nesta outra escola ou função? .........horas 
14.2 - Nessa outra escola ou função você atua no (a):  
(   ) Educação Infantil  
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(   ) Ensino Fundamental I como titular de sala 
(  ) Ensino fundamental I como auxiliar 
(   ) Ensino Fundamental II   
(   ) Ensino Médio 
(   ) EJA 
(   ) Administração escolar . Qual função? .......................................................... 
(   ) Ensino Superior  
(   ) Outra função fora do magistério. Qual?........................................................ 
14.3 – Esta escola/instituição é: (   ) estadual (   ) municipal (  ) privada  
14.3.1 Sua condição profissional neste local é: 
(   )  Efetivo  
(   ) OFA   
(   )  Designado  
(   ) Estável   
(   ) CLT  
 
15 – Com que frequência você leva atividades de seu trabalho para serem 
realizadas em casa: 
(   ) acima de três vezes por semana 
(   ) de duas a três vezes por semana 
(   ) de uma a duas vezes por semana 
(   ) somente uma vez por semana 
(   ) uma vez a cada 15 dias 
(   )  uma vez por mês 
(   ) uma vez por bimestre 
(   ) nunca levo nada de meu trabalho para casa 
 
16 – Tendo em vista todo seu tempo destinado ao trabalho, atualmente quantas 
horas por semana você gasta: 
Em sala de aula.......................horas 
Para planejar aulas....................horas 
Para elaborar provas....................horas 
Para corrigir provas/trabalhos.....................horas 
Para atender pais e alunos........................horas 
Em reunião de equipe.......................horas 
Estudo de conteúdos para ministrar aula................horas 
 
17 – Além do tempo que você se dedica estudando conteúdos para ministrar aulas, 
quanto tempo usa para estudar questões de seu interesse pessoal semanalmente? 
(   ) menos de uma hora 
(   ) de 1 à 2 horas 
(   ) de 2 à 4 horas 
(   ) de 4 à 6 horas 
(   ) de 7 à 8 horas 
(   ) mais de 8 horas 
(   ) Não costumo estudar fora de meu horário de trabalho, pois quando saio da 
escola uso meu tempo livre para descansar.  
(   ) Não estudo fora de meu horário de trabalho, pois não tenho tempo devido a 
outros afazeres.  
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18 – Atualmente, quanto tempo por dia você gasta: 
Para ir e voltar de sua casa para a escola.................. 
18.1- Caso você trabalhe em mais de uma escola, responda quanto tempo você 
gasta: Para se deslocar entre as escolas............horas. 
Somando seu tempo diário total de ida, volta e deslocamento entre escolas você 
gasta .............................................................................................................................. 
 
19 – O quanto sua formação inicial te preparou para a realidade de sala de aula: 
(   ) Minha formação me preparou totalmente para a realidade de sala de aula 
(   ) Minha formação me preparou o suficiente para a realidade de sala de aula 
(   ) Minha formação me preparou pouco para a realidade de sala de aula 
(   ) Minha formação me preparou muito pouco para a realidade de sala de aula 
(   ) Minha formação não me preparou para a realidade de sala de aula 
 
20 – Relate as teorias pedagógicas ou autores que você recorda ter estudado em 
sua formação inicial ou continuada?  
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
20.1 - Qual destas teorias ou autores que está mais próxima daquilo que você pensa 
sobre escola e educação? 
 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
20.2 – Por quê? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
21 - Os conhecimentos adquiridos por você sobre as teorias pedagógicas da 
educação te auxiliam em seu cotidiano na escola?  
(   ) sim  
(   ) não 
(   ) em parte 
Porque? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
22 - Os conhecimentos teóricos servem: 
(   ) para orientar minha prática. 
(   ) para me conscientizar dos problemas da educação. 



 

 

208 

(   )  como ideias utópicas a serem alcançados. 
Em uma frase, justifique sua respota 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 
23 – Em sua formação você estudou:  
(   ) somente a organização do ensino em ciclos 
(   )  somente a organização em séries 
(   ) os dois tipos de organização - séries e ciclos 
(   ) nunca estudei sobre a organização do ensino em séries ou ciclos 
( ) além dos ciclos e séries, tive contato com outras formas de organizar o 
ensino.Quais?.................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
24 - A Promoção Automática é: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 
25 – Assinale a(s) alternativa(s) que expressa(m) o que mais influenciou sua forma 
de pensar e entender os conceitos “ciclos e progressão continuada” e, no caso de 
sua escolha for mais de uma das alternativas, enumere-as conforme a ordem de 
maior influência, sendo 1, para sua primeira opção, 2 para a segunda e assim por 
diante. 
(    ) em minha formação  inicial ( magistério, normal superior, pedagogia) 
(    ) nas reuniões de HTPCs 
(    )  leitura de textos oficiais dispostos no site da Secretaria da Educação. 
(    ) leitura de artigos científicos e livros. 
(    ) leitura de revistas de Educação, como Nova Escola, por exemplo. 
(  ) no próprio decorrer de minha experiência como professor (a) da rede pública 
estadual paulista, pois em minha formação eu não tive contato com os ciclos e a 
progressão continuada. 
(   ) embora em minha formação eu estudei a organização do ensino em ciclos e  a 
progressão continuada, eu fui entende-los melhor na rede estadual, pois a forma 
implantada pela Secretaria da Educação influenciou meu modo de pensar e atuar. 
(    ) em cursos realizados após minha graduação. Quais? 
Onde?.............................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
(   ) Outros.  
 
Quais?............................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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26 - Os conhecimentos teóricos adquiridos por você sobre ciclos e progressão 
continuada auxiliam em seu cotidiano na escola?  
(   ) sim  
(   ) não 
(   ) em parte 
Porque............................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
27 – Marcando de 1 a 12 em ordem crescente – sendo 1 para a de maior influência 
e 12 para a de menor influência, expresse como sua opinião sobre questões do dia-
a-dia da educação é formada:  
(   ) Imprensa – televisão 
(   ) Imprensa – jornal 
(   ) Revistas semanais como Veja, Época, dentre outras 
(   ) Revistas de Educação como Nova Escola, dentre outras 
(   ) Acesso ao site oficial da Secretaria do Estado da Educação 
(   ) Nos HTPCs 
(   ) Conversas com amigos de trabalho  
(   ) Partidos políticos  
(   ) Sindicatos   
(   ) Leitura de livros 
(   ) Leitura de artigos científicos  
(   ) cursos que realizou ou está cursando . Qual(is)?.................................................... 
Onde?............................................................................................................................. 
Outros. 
Quais?............................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
28 – Pensando nos cursos de atualização / formação continuada de maneira geral, 
você diria que estes cursos:  
(   )  preparam muito para a realidade de sala de aula 
(   ) preparam o suficiente para a realidade de sala de aula 
(   )  preparam pouco para a realidade de sala de aula 
(   ) preparam muito pouco para a realidade de sala de aula 
(   )  não preparam para a realidade de sala de aula 
 
29 – Em sua opinião, a organização do ensino fundamental em 2 ciclos como ocorre 
na rede pública estadual é: 
(   ) boa  
(   ) ruim 
Se sua resposta for boa, destaque um ponto positivo. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
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Se sua resposta for ruim, explicite porque esta não é a melhor forma de organizar o 
ensino. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
30 – Progressão Continuada é: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 
31 – No que diz respeito à avaliação dos alunos a partir da organização do ensino 
em ciclos com progressão continuada, você:  
(   ) concorda plenamente com a forma de avaliação implantada. 
(   ) concorda parcialmente 
(   ) discorda plenamente 
(   ) discorda parcialmente 
Porquê?..........................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
32 – Nessa questão, caso sua opinião for expressa em mais de uma das 
alternativas, enumere-as conforme a ordem de escolha, sendo 1, para sua primeira 
opção, 2 para a segunda e assim por diante. No que diz respeito à reprovação dos 
alunos ocorrer somente no último ano do ciclo no regime de progressão continuada, 
você: 
(   ) concorda, pois a reprovação traz prejuízos psicológicos aos alunos e isso acaba 
contribuindo para a evasão dos alunos. Dessa forma, o período de um ciclo torna-se 
um tempo bom para os alunos aprenderem sem terem que passar por uma 
reprovação. 
(  ) não concorda, pois os alunos acabam sendo prejudicados na aprendizagem 
quando passam de uma série para outra sem terem adquirido os conhecimentos, 
gerando, dessa forma, uma defasagem na aprendizagem dos alunos durante os 
anos.  
(   ) concorda, pois a não reprovação dos alunos durante o ciclo tal como priorizado 
na progressão continuada pode permitir mais avanços do que quando é defendido 
um ritmo homogêneo e linear para o aprendizado dos conteúdos escolares. 
(  ) concorda, pois a reprovação constitui um pernicioso “ralo” por onde são 
desperdiçados preciosos recursos financeiros da educação. O custo correspondente 
a um ano de escolaridade de um aluno reprovado é simplesmente um dinheiro 
perdido.  
(  ) não concorda, pois no regime de ciclos com progressão continuada há a 
exclusão dos incluídos, uma vez que, quando os alunos são aprovados sem terem 
aprendido, eles acabam sendo incluídos estatisticamente, mais excluídos do 
conhecimento. 
(  ) concorda, pois quando se possibilita a reprovação no final de cada ano, há 
desperdício financeiro que, sem dúvida, afeta os investimentos em educação, seja 
na base física (prédios, salas de aula e equipamentos), e até mesmo nos salários 
dos trabalhadores do ensino. 
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Se achar necessário, faça alguma consideração adicional que expresse sua 
opinião............................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
33 – Nesta questão, no caso de sua opinião ser expressa em mais de uma das 
alternativas, enumere-as conforme a ordem de escolha, sendo 1, para sua primeira 
opção, 2 para a segunda e assim por diante. Tendo em vista a busca pela melhoria 
de qualidade na educação, a organização do ensino em ciclos com progressão 
continuada é: 
(   ) de grande validade para a melhoria da qualidade da educação, uma vez que os 
alunos tem mais tempo para aprender os conteúdos, em detrimento de uma 
organização seriada, que reprovava os alunos causando-lhes danos psicológicos. 
(  )  apenas uma forma de alimentar positivamente as estatísticas de fluxo do 
sistema educacional, racionalizar recursos e dissimular o fracasso escolar.  
(   ) uma das responsáveis pelo rebaixamento da qualidade do ensino, pois os 
alunos são aprovados sem aprenderem. 
(  )  uma forma eficaz de pensar sempre em diversas formas de promover a 
aprendizagem,  não sendo, portanto a responsável por algum possível rebaixamento 
do nível de ensino. 
(  )  de suma importância para a melhoria da qualidade de ensino, pois ela – a 
progressão continuada – rompe com a reprovação dentro do ciclo que é sem dúvida 
a maior aliada da evasão escolar. 
(   ) Se sua opinião não foi explanada em nenhuma das afirmações acima, expresse-
a livremente.................................................................................................................... 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
34 – Ciclos é: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 
35 – Tendo em vista os conhecimentos adquiridos em sua formação sobre avaliação 
da aprendizagem e suas práticas cotidianas na rede pública estadual paulista, você 
considera que: 
(   ) A avaliação perdeu a finalidade, pois mesmo não aprendendo o aluno vai passar 
de qualquer forma. 
(   ) A avaliação tem função definida em qualquer forma de organização de ensino, 
mais precisamente, a de verificar o que o aluno aprendeu.  
(  ) A avaliação na progressão continuada visa substituir uma concepção de 
avaliação escolar punitiva e seletiva por uma concepção de avaliação comprometida 
com o progresso e o desenvolvimento da aprendizagem do aluno.  
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36 –Você acha o regime deprogressão continuada:  
(   ) bom  
(   ) ruim 
Se sua resposta for bom, destaque um ponto positivo. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Se sua resposta for ruim, explicite porque esta não é a melhor forma de organizar o 
ensino. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
37 – Em sua opinião o que é mais problemático no regime de progressão 
continuada? Assinale de 1 a 6 em ordem crescente – sendo 1 para o mais 
problemático e 6 para a menos problemático 
(   ) a não repetência durante o ciclo 
(   ) a forma de avaliação que diminui a autoridade do professor 
(   ) a falta de interesse dos alunos, pois já sabem que dificilmente serão reprovados 
(  ) falta de interesses dos pais pela educação dos filhos, pois sabem que na 
progressão continuada, seus filhos dificilmente serão retidos. 
(   ) falta de condições para implementar a progressão continuada 
(   )  minha falta de conhecimento sobre o assunto. 
 
38- No que diz respeito aos conceitos de ciclos, promoção automática e progressão 
continuada, assinale a(s) alternativa(s) que expressa(m) sua opinião, e no caso de 
sua opinião ser expressa em mais de uma das alternativas, enumere-as conforme a 
ordem de escolha, sendo 1, para sua primeira opção, 2 para a segunda e assim por 
diante. 
(  ) Os ciclos, a promoção automática e a progressão continuada são coisas  
distintas. 
(  ) Os ciclos, a promoção automática e a progressão continuada fazem parte da 
mesma forma de organização do ensino. 
(  ) Ciclos e progressão continuada possuem a mesma função, enquanto a 
promoção automática possui outra função.   
(  ) promoção automática e progressão continuada possuem a mesma função, 
enquanto os ciclos possuem outra função 
( ) não concordo com nenhumas das afirmações acima, pois em minha 
opinião............................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
39 - Expresse sua opinião referente às condições de trabalho na escola estadual 
que leciona atualmente levando em consideração:  
39.1 - As condições físicas da escola – prédio, mobiliário e instalações – são: 
(   ) ruins e me impedem de desenvolver um trabalho de qualidade.  
(  ) regulares, pois embora tenha uma estrutura que permita trabalhar, necessita 
melhorar alguns aspectos para um melhor desenvolvimento da escola. 
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(    ) boas, pois permite realizar meu trabalho  
(   ) ótimas, pois a estrutura oferecida inclusive me ajuda no desenvolvimento de 
minhas praticas cotidianas na escola. 
39.2 – Em relação à quantidade do número de alunos que você tem em sua sala 
atualmente, você considera que: 
(   ) Há muitos alunos por sala 
(   ) O número de alunos é bom  
Em sua opinião qual seria o número ideal de alunos?..........alunos.  
39.3 - O apoio pedagógico proporcionado pela direção e coordenação da escola é: 
(    ) Excelente, pois  oferecem total apoio para o desenvolvimento de meu trabalho 
(   ) Muito bom, pois embora nem sempre sou atendido(a) no que necessito, eles 
sempre se esforçam para dar o suporte para o desenvolvimento de meu trabalho. 
(    ) Bom, pois além de auxiliarem no entendimento das propostas da Secretaria da 
Educação, a coordenação e direção sempre fazem  cobranças e, por conta disso, 
acabam nos motivando – os professores – a desenvolver um trabalho de qualidade. 
(    ) Regular, pois preocupam-se muito com questões burocráticas e esquecem de 
dar atenção às questões pedagógicas, aquelas voltadas ao dia a dia e à sala de 
aula.  
(    ) Ruim, pois apenas cobram os resultados de aprendizagem e não nos auxiliam 
quando são procurados. 
(    ) Muito ruim,  pois apenas reproduzem o discurso da Secretaria da Educação e 
nos cobram a fazer o disposto oficialmente. 
(    ) Péssimo, pois não compreendem as questões pedagógicas da sala de aula e, 
por conta disso, fazem cobranças que não condizem com a realidade. 
39.4 – Em relação ao material disponível para desenvolver seu trabalho (materiais 
didáticos, jogos pedagógicos, recursos tecnológicos – computadores com acesso à 
internet) você considera: 
(    ) inadequado, pois faltam materiais 
(    ) suficiente para desenvolver meu trabalho  
(    ) adequado, pois tenho acesso à todo tipo de material que solicito 
(    ) regular, pois nem sempre há disponibilidade destes materiais na escola. 
(  ) insatisfatório, pois alguns materiais que a escola possui nem sempre os 
professores tem acesso. 
 
40 – No que diz respeito à formação do professor e suas condições de trabalho, 
assinale de 1 a 10 em ordem crescente – sendo 1 para a mais importante e 10 para 
a menos importante – os aspectos que você acha que deveriam ser mudados para 
que a educação na rede pública estadual paulista melhorasse.  
(   ) uma melhor formação inicial dos professores  
(   ) oferecimento de formação continuada pela Secretaria da Educação 
(   )  redução do  número de alunos  por sala.  
(  ) melhor renumeração aos professores, para que possam ter dedicação exclusiva 
em uma única unidade educacional 
(  ) mais recursos pedagógicos (materiais didáticos, jogos pedagógicos, recursos 
tecnológicos – computadores com acesso à internet) 
(   ) melhor infraestrutura física das escolas (melhores salas de aula, quadras, área 
de recreação, por exemplo) 
(    ) aumento do número de horas destinados ao trabalho extraclasse 
(  ) maior apoio complementar de especialistas como fonoaudiólogos, psicólogos e 
psicopedagogos nas escolas. 
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(  ) mudança da organização do ensino com a retirada do ensino em ciclos com 
progressão continuada 
( ) permanência dos ciclos com progressão continuada, porém com maior autonomia 
dos professores com relação à aprovação e reprovação dos alunos  
 
41 – Nesta questão, no caso de sua opinião ser expressa em mais de uma das 
alternativas, enumere-as conforme a ordem de escolha, sendo 1, para sua primeira 
opção, 2 para a segunda e assim por diante. No que diz respeito à sua carreira e a 
formação continuada (extensão, especialização, mestrado, doutorado), qual(is) 
fator(es)  dificultam sua busca por formação:  
(    ) falta de interesse pois já estou próximo(a) da aposentadoria 
(   ) não faço cursos de formação continuada devido minha intenção em deixar a 
área da educação 
(    )  o alto custo dos cursos de formação continuada.  
(    )  falta de interesse pessoal, pois não me sinto valorizado(a) na profissão 
docente. 
(    ) falta de tempo devido minha alta carga de trabalho. 
(    ) falta de cursos que atendam meus interesses. 
(   ) porque os cursos de formação continuada geralmente preparam muito pouco 
para os problemas da sala de aula. 
(   ) Outros motivos. Quais?............................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
42 – Pensando na educação da rede pública estadual paulista hoje, de maneira 
geral você diria que a educação paulista está: 
(   ) excelente 
(   ) muito boa 
(   ) boa 
(   ) Regular 
(   ) ruim 
(   ) muito ruim 
(   ) péssima 
 
43 - Em sua opinião o que deveria ser feito para que os alunos da rede pública 
estadual paulista aprendessem mais? E para a escola ser melhor do que ela é?  
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
44 – Você mudaria de profissão se tivesse oportunidade? Por quê? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 



 

 

215 

45 - Alguma coisa no presente questionário te chamou a atenção? O que? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
Se achar necessário, faça observações adicionais.  
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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ANEXO II – PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
 
O processo de elaboração do questionário foi orientado por alguns princípios Para 
sua criação, além das leituras sobre a temática, ocorreu também a apropriação de 
questões já utilizadas em outras pesquisas. 
O início do questionário foi composto por itens que tiveram como foco informações 
referentes à vida dos indivíduos: número de filhos, onde estudam, condições de 
moradia e renda familiar. Em seguida, foram elaboradas questões que tiveram como 
alvo conhecer o perfil profissional, formativo e estatutário do professor. Para tanto, 
temos os seguintes itens: Nome; Idade; Quanto ao seu estado civil, você atualmente 
se enquadra em qual perfil; Se casado(a) ou vivendo com companheiro(a), há 
quanto tempo?; Grau de instrução do cônjuge/companheiro(a); Profissão do(a) 
Cônjuge/companheiro(a); Tem filhos? Quantos?; Estudam?; Se sim, em que nível; 
Quantas pessoas vivem em sua residência?; Condição de moradia; Renda familiar; 
Em sua formação você cursou?; O(s) seu(s) curso(s) de formação 
ocorreu/ocorreram na modalidade; Fez alguma atualização profissional?; Cursos de 
extensão? Quais? Onde? Que ano?; Especialização? Em que? Onde? Que ano?; 
Mestrado? Em que? Onde? Que ano?; Doutorado? Em que? Onde? Que ano?; 
Você exerce o magistério há quantos anos?; Na rede pública estadual paulista, há 
quantos anos você atua?; Atualmente na turma em que você está atuando na rede 
pública estadual paulista, qual o número de alunos?; Em qual série/ano você atua? 
;Você já atuou em outras séries/anos?; Sua condição profissional na rede pública 
estadual paulista é?; Há quanto tempo está nesta condição?; Sua carga horária 
semanal com alunos e reuniões pedagógicas na rede pública estadual paulista é?; 
Você atua em outra escola ou função, seja na rede pública estadual paulista ou em 
outra rede de ensino; Se sua resposta for sim, qual a jornada de trabalho semanal 
você dedica às aulas e às reuniões pedagógicas nesta outra escola ou função?; 
Nessa outra escola ou função você atua no(a); Esta escola/instituição é? Sua 
condição profissional neste local é? 
A consulta bibliográfica em instrumentos de outros pesquisadores que se 
debruçaram sobre a temática foi importante, ou seja, no processo de elaboração 
houve a apropriação de algumas ideias de questões presentes em outros 
instrumentos; mas foram reelaboradas de acordo com o interesse específico desta 
investigação. Houve também a apropriação de uma questão na íntegra já utilizada 
por outro pesquisador, a saber: da pesquisa de Souza (2004, p. 248) intitulada 
“Regime de ciclos com progressão continuada nas escolas públicas paulistas: um 
cenário para o estudo dos impactos das mudanças educacionais no capital cultural e 
habitus dos professores“. Foi retirada a seguinte questão: Em sua opinião o que 
deveria ser feito para que os alunos da rede pública estadual paulista aprendessem 
mais? E para a escola ser melhor do que ela é?  
Outras questões também foram extraídas na íntegra para a elaboração do 
questionário. Tendo como fonte a Fundação Carlos Chagas (2007), no trabalho 
intitulado: “Como o professor vê a Educação”, foram retiradas algumas questões 
referentes às condições de trabalho e formação dos professores, tais como: Com 
que frequência você leva atividades de seu trabalho para serem realizadas em casa; 
Tendo em vista todo seu tempo destinado ao trabalho, atualmente quantas horas por 
semana você gasta; O quanto sua formação inicial te preparou para a realidade de 
sala de aula; Pensando nos cursos de atualização / formação continuada de maneira 
geral, você diria que estes cursos?  
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As questões específicas sobre formação dos professores tiveram como base de 
formulação tanto as leituras da teoria que dá sustentação para a presente pesquisa, 
quanto leituras voltadas especificamente para o objeto, o que resultou em itens 
voltados para a apreensão dos conhecimentos dos professores sobre educação de 
forma geral, assim como sobre a organização do ensino em ciclos com progressão 
continuada. Tendo em vista o entendimento da formação dos professores através 
dos conhecimentos que expressam, foram elaboradas as seguintes questões: Relate 
as teorias pedagógicas ou autores que você recorda ter estudado em sua formação 
inicial ou continuada; Qual destas teorias ou autores está mais próxima daquilo que 
você pensa sobre escola e educação?; Por quê?; Os conhecimentos adquiridos por 
você sobre as teorias pedagógicas da educação te auxiliam em seu cotidiano na 
escola?; Os conhecimentos teóricos servem; Em sua formação você estudou; A 
Promoção Automática é; Assinale a(s) alternativa(s) que expressa(m) o que mais 
influenciou sua forma de pensar e entender os conceitos “ciclos e progressão 
continuada”; Os conhecimentos teóricos adquiridos por você sobre ciclos e 
progressão continuada auxiliam em seu cotidiano na escola?; Marcando de 1 a 12 
em ordem crescente – sendo 1 para a de maior influência e 12 para a de menor 
influência, expresse como sua opinião sobre questões do dia-a-dia da educação é 
formada; Ciclos é; Você acha o regime de progressão continuada; No que diz 
respeito aos conceitos de ciclos, promoção automática e progressão continuada, 
assinale a(s) alternativa(s) que expressa(m) sua opinião. 
No que diz respeito às questões específicas sobre as condições de trabalho dos 
professores, também a base de formulação foram tanto as leituras da teoria que dá 
sustentação para a presente pesquisa, quanto as leituras voltadas especificamente 
para o objeto, o que resultou em questões voltadas para a apreensão das condições 
objetivas de trabalho dos professores. Foram elaboradas: Expresse sua opinião 
referente às condições de trabalho na escola estadual que leciona atualmente 
levando em consideração; As condições físicas da escola, prédio, mobiliário e 
instalações são; Em relação ao número de alunos que tem em sua sala atualmente, 
você considera que; O apoio pedagógico proporcionado pela direção e coordenação 
da escola é; Em relação ao material disponível para desenvolver seu trabalho 
(materiais didáticos, jogos pedagógicos, recursos tecnológicos – computadores com 
acesso à internet) você considera? 
Outro critério balizador para a formulação de questões refere-se à apreensão de “se” 
e “como” os professores apropriam-se, entendem (ou não), reproduzem ou refutam 
os discursos oficiais. Para a composição de algumas questões, foram extraídos 
excertos de textos oficiais – dispostos no site oficial da SEE/SP – que justificam os 
aspectos pedagógicos e políticos da organização do ensino em ciclos com 
progressão continuada, ou seja, são questões que focalizaram as concepções dos 
professores sobre a organização do ensino em ciclos com progressão continuada. 
Tais textos são compostos por dois grupos: um grupo de caráter legislativo e um de 
caráter pedagógico. O primeiro é composto pelos seguintes textos: Deliberação CEE 
Nº 9/97 (Homologada pela resolução SE de 4.8.97), institui, no sistema de ensino do 
estado de São Paulo, o regime de progressão continuada no ensino fundamental; 
Indicação CEE Nº 8/97 (Anexada à Deliberação CEE no 9/97), Regime de 
progressão continuada; Indicação CEE Nº 22/97, Avaliação e progressão 
continuada. O outro grupo é composto pelos seguintes textos pedagógicos que 
deram sustentação para a proposta de ciclos com progressão continuada:, Zilma de 
Moraes Ramos de OLIVEIRA. 1998. Avaliação da aprendizagem e progressão 
continuada: bases para a construção de uma nova escola; Rose NEUBAUER. 2000. 
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Quem tem medo da Progressão Continuada ou melhor, a quem interessa o sistema 
de reprovação e exclusão social? 
Tendo como referência tais textos e excertos deles extraídos, foram elaboradas as 
seguintes questões: No que diz respeito à avaliação dos alunos a partir da 
organização do ensino em ciclos com progressão continuada, você?; No que diz 
respeito à reprovação dos alunos ocorrer somente no último ano do ciclo no regime 
de progressão continuada, você?; Tendo em vista a busca pela melhoria de 
qualidade na educação, a organização do ensino em ciclos com progressão 
continuada é?; Tendo em vista os conhecimentos adquiridos em sua formação sobre 
avaliação da aprendizagem e suas práticas cotidianas na rede pública estadual 
paulista, você considera que?  
E, por fim, todas as discussões e reflexões contribuíram para o direcionamento de 
questões voltadas para a coleta de informações que pudessem fornecer respostas 
às perguntas, objetivos e hipóteses específicas da presente pesquisa, ou seja, 
questões que de alguma forma contribuíssem para o estabelecimento de relação 
entre condições de trabalho e formação dos professores, mais precisamente, os 
seguintes itens: Além do tempo que você se dedica estudando conteúdos para 
ministrar aulas, quanto tempo usa para estudar questões de seu interesse pessoal 
semanalmente?; Em sua opinião o que é mais problemático no regime de 
progressão continuada?; No que diz respeito à formação do professor e suas 
condições de trabalho, assinale de 1 a 10 em ordem crescente – sendo 1 para a 
mais importante e 10 para a menos importante – os aspectos que você acha que 
deveriam ser mudados para que a educação na rede pública estadual paulista 
melhorasse; No que diz respeito à sua carreira e a formação continuada (extensão, 
especialização, mestrado, doutorado), qual(is) fator(es) dificultam sua busca por 
formação; Pensando na educação da rede pública estadual paulista hoje, de 
maneira geral você diria que a educação está?; Você mudaria de profissão se 
tivesse oportunidade? Por quê? 
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ANEXO III - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 
1.Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa “AS MANIFESTAÇÕES 
DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL PAULISTA SOBRE A 
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO EM CICLOS COM PROGRESSÃO CONTINUADA” 
(título provisório) 
 
2.A sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você pode desistir de 
participar e retirar seu consentimento.  
 
3.Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com 
a instituição. 
 
4.Os objetivos deste estudo são: por meio do levantamento das experiências 
formativas e condições de trabalho dos professores apreender as suas 
concepções sobre a educação em geral, assim como analisar suas 
manifestações acerca da organização do ensino em ciclos com progressão 
continuada 
 
5.Sua participação nesta pesquisa consistirá em: responder o questionário 
 
6.As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidencias e asseguramos 
o sigilo sobre sua participação. 
 
7.Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação e da 
instituição. 

 
8.Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do 
pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, 
agora ou a qualquer momento. 
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DADOS DO PESQUISADOR PRINCIPAL (ORIENTANDO) 
 
 
 
 
 
 
 
Nome: Anoel Fernandes 
 
______________________________________ 
Assinatura 
 
 
 
 
 
Endereço completo: Rua: Alberto Veiga Guinard, n 31 ap B3 02 – Jardim 
Capivari – Campinas - SP 
 
Telefone: 019 97713582 
 
 
 
Declaro que entendi os objetivos de minha participação na pesquisa e 
concordo em participar.  
 
__________________, _____ de __________________ de 20___ 
 
 

Sujeito da pesquisa * 
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ANEXO IV - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO DIRIGENTE DE ENSINO 

 


