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Resumo 

Esta pesquisa objetiva investigar o processo de formação de coordenador pedagógico, na 

relação com esta professora-pesquisadora, para repensar o seu agir na condução da 

formação de professores no PEA.  Especificamente, investiga de forma crítica a relação 

constituída entre professora- pesquisadora e o coordenador e, como esta possibilitou ou não 

transformações na compreensão de ambos quanto à formação de educadores, em local de 

trabalho e nos modos de agir do coordenador no contexto do Projeto Especial de Ação 

(PEA). O trabalho foi realizado com o coordenador-pedagógico de uma escola municipal de 

São Paulo.  Teoricamente, está apoiada nas discussões de Vygotsky (1930, 1934), Leontiev 

(1978) sobre a Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) e nas contribuições  

de Engeström (2008, 2009, 2011), Magalhães (2010, 2011) e Liberali (2009a, 2011).  A 

formação de coordenador é entendida como uma atividade sócio-histórico-cultural, em que 

coordenador e professora- pesquisadora são participantes ativos e efetivos, na produção de 

conhecimento. A Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol), conforme discutida por 

Magalhães e outros participantes do Grupo de Pesquisa Linguagem em Atividades no 

Contexto Escolar (LACE), apoia a organização metodológica deste estudo que tem como 

central relações crítico-colaborativas entre os participantes. Trata-se, assim, de uma 

investigação em que (a) teoria e prática são indissociáveis e b) a linguagem argumentativa 

organiza a produção colaborativa de conhecimento, para que a transformação nas práticas 

vigentes tenha lugar. Para discussão dos resultados foram selecionadas três sessões 

reflexivas entre os participants. Os dados foram analisados com foco nos aspectos 

enunciativos, discursivos e linguísticos do: (1) plano geral do texto, (2) conteúdo temático 

(3) turnos conversacionais (4) tipos de perguntas (5) escolhas lexicais, com base nos 

estudos de Bronckart (1997/2007), Kerbrat-Orecchioni (1996/2006), Brookfield & Preskill 

(2005), Orsolini (2005), Pontecorvo (2005), Smyth (1992), Magalhães (2004, 2011) e 

Liberali (2004, 2011a, b, c). Os resultados revelaram (i) que as relações constituídas entre 

os participantes foram importantes para que ambos refletissem criticamente sobre os modos 

de organizar e conduzir a formação de educadores, e (ii) essas relações propiciaram que o 

coordenador transformasse seus modos de agir na condução de formação dos professores no 

PEA e que a pesquisadora refletisse sobre seu discurso,  na relação com o coordenador.  

 

Palavras-chave: Formação de coordenador; colaboração crítica; linguagem. 



 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is to investigate the developmental process of a pedagogical 

coordinator focused at the critical reflection of his actions in the conduction of teachers’ 

development sessions. Specifically, it critically investigates the relationship built 

between the researcher and the coordinator and how this bond allowed, or not, changes 

in the understanding of each other as far as teacher development is concerned, as well as 

in the modes of action of the coordinator in the Especial Project of Action (PEA). The 

study was conducted with the pedagogical coordinator of a public school in the city of 

São Paulo. Theoretically, it is based on the discussions of Vygotsky (1930, 1934), 

Leontiev (1978) about the Social Historical Cultural Activity Theory and the 

contributions of  Engeström (2008, 2009, 2011), Magalhães (2010, 2011) e Liberali 

(2009a, 2011). The development of the pedagogical coordinator is understood as an 

Activity, in which coordinator and researcher are active participants in the production of 

knowledge. The critical collaborative research (PCCol), as discussed by Magalhães and 

the LACE group, supports the methodology of this research, which is targeted at critical 

collaborative relations between the participants. In other words, it is a study in which (a) 

theory and practiced are inseparable and (b) the argumentation organizes the 

collaborative production of knowledge in order to produce change. Three reflexive 

sessions were selected for the discussion of results. Data was analyzed with emphasis 

on the enunciative, discursive and linguistic aspects, considering the (1) theme, (2) 

contents, (3) turns, (4) types of questions, (5) lexical choices, following categories 

developed by Bronckart (1997/2007), Kerbrat-Orecchioni (1996/2006), Brookfield & 

Preskill (2005), Orsolini (2005), Pontecorvo (2005),  Smyth (1992), Magalhães (2004, 

2011) e Liberali  (2004, 2011a, b, c). The results reveal that (i) the relations built 

between the participants were important in the sense that both could think critically 

about their ways of organizing and conducting the development of educators and (ii) 

this relation allowed the coordinator to change his ways of acting in the conduction of 

developmental sessions with teachers in the PEA, as well as it allowed the researcher to 

reflect about her discourse in the relation with the coordinator.  

 

Key words: Coordinator development; critical collaboration; language.  
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INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa investiga a formação do coordenador pedagógico de uma escola da 

Rede Municipal de Ensino, situada da região de São Mateus, Jardim Santa Bárbara, na 

cidade de São Paulo, com foco nas discussões que ocorrem no contexto de formação de 

professores no Projeto Especial de Ação (PEA)1 da escola. Dessa forma, o objetivo 

geral é investigar o processo de formação do coordenador pedagógico, na relação com a 

professora-pesquisadora, para repensar o seu agir na condução da formação de 

professores no PEA. 

Esse objetivo foi motivado pela compreensão desta pesquisadora sobre a 

necessidade das escolas da rede pública de ensino repensarem os contextos de formação 

contínua de professores e gestores, de forma que estes  possam responder à demanda de 

aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, sobretudo em relação à apropriação dos 

processos de leitura e produção escrita. A meu ver, a formação contínua de educadores 

nas escolas deveria voltar-se para a compreensão e transformação das práticas de leitura 

e escrita em sala de aula, a fim de que as discussões enfoquem a relação dialética entre 

teoria e prática, os conceitos de ensino-aprendizagem e de linguagem e dos papéis de 

aluno e de professor nas relações de sala de aula. 

Essas questões estão relacionadas às minhas ações como professora de Língua 

Portuguesa, que atua há dezesseis anos na rede pública, militante no Sindicato dos 

Professores da Rede Estadual de Ensino de São Paulo (APEOESP) e mãe de alunas de 

escola pública.  Ao longo dos anos, nos diferentes espaços e papéis, combato as 

péssimas condições de trabalho, os baixos salários, a desvalorização da carreira do 

magistério, a falta de política de formação contínua para professores e equipe gestora 

nas redes estadual e municipal, além dos problemas da qualidade no atendimento dos 

alunos.  

Embora considere a existência de espaços de formação de educadores em local 

de trabalho uma vitória para os que almejam transformação nos contextos escolares, a 

organização e a condução do processo de formação, sempre me pareceu extremamente 

teórico, com foco na transmissão de teorias dissociadas da prática, ou pautada em 

                                                            
1 O Projeto Especial de Ação (PEA) é o plano anual que cada escola municipal da cidade de São Paulo 
elabora e desenvolve para a formação de professores em serviço e para a organização das atividades na 
unidade escolar, com base nas necessidades apontadas pela Prova Paulo e as orientações institucionais. 
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práticas rotinizadas, em que não há espaço para a teoria ou ela tem um papel secundário 

(Magalhães, 2004, 2010, 2011; Celani & Collins, 2004; Horikawa, 2004; Castro, 2004, 

entre outros). Nos contextos escolares, em geral, a formação de professores em horário 

coletivo tem se organizado por meio da leitura de textos de gêneros do discurso de 

esferas de divulgação científica ou institucional, a fim de responder ao cronograma 

previamente autorizado pelas supervisões da escola, ou como atendimento a orientações 

das Diretorias de Ensino. Muitas vezes, os textos escolhidos não têm relação com as 

necessidades do contexto escolar, dificultando a relação entre teoria e prática e o 

interesse na discussão.    

De fato, as discussões, geralmente, enfocam questões cotidianas, relatos de 

experiências vividas nos contextos imediatos, sem reflexão crítica sobre as práticas 

diárias da sala de aula, as relações entre teoria e prática e seu significado quanto a 

compreensões dos conceitos de ensino- aprendizagem e dos papéis dos alunos e do 

professor na organização da sala de aula. Assim, usualmente, a discussão está 

direcionada apenas ao cumprimento burocrático do cronograma, numa “persistente a-

histórica estabilidade de sentidos e significados” (Magalhães, 2011:14). 

Essa problemática têm se revelado nos baixos índices de aprendizagem nas 

avaliações internacionais, como o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos 

(PISA)2 e nacionais como a Prova São Paulo3 e a Prova Brasil  4. As avaliações 

objetivam, segundo as diretrizes do Plano de Metas e Compromisso Todos pela 

Educação, orientar as políticas públicas, garantir a aprendizagem e a frequência dos 

alunos, apoiar programas da escola ou colaborar com outras entidades de formação 

inicial e contínua de profissionais de educação, plano de carreira e avaliação de 

desempenho e mérito dos trabalhadores em Educação. Segundo Ferreira (2012), 

algumas críticas sobre as avaliações têm relação com seu caráter quantitativo e seus 

                                                            
2 PISA – Programme for International Student Assessment - Programa desenvolvido e coordenado pela 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), cujos  indicadores  contribuem 
para a discussão da qualidade da educação nos países participantes, de modo a subsidiar políticas de 
melhoria do ensino básico. As avaliações do PISA acontecem a cada três anos e abrangem três áreas do 
conhecimento – Leitura, Matemática e Ciências – havendo, a cada edição do programa, maior ênfase em 
cada uma dessas áreas. 
 
3 Prova São Paulo - avaliação institucional organizada pela Secretaria Municipal de Educação 
anualmente, instituída pela Lei Municipal nº 14.063, de 14/10/2005, pela qual se avalia o desempenho em 
Língua Portuguesa e Matemática dos alunos de Ensino Fundamental (1ª a 9ª ano).  
 
4 Prova Brasil - Avaliação Nacional da Educação Básica que abrange de maneira amostral os estudantes 
das redes públicas e privadas do país, localizados na área rural e urbana e matriculados no 5º e 9º anos do 
ensino fundamental e  no 3º ano do ensino médio. Realizada a cada dois anos.  
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modelos padronizados que ignoram as diferenças socio-histórico-culturais dos alunos, 

além da ênfase na meritocracia dos professores e na competitividade entre as escolas, 

que não levam em consideração a relação dos resultados com as políticas de formação 

contínua, implementadas pelos estados e municípios. Para Ferreira (2012), os resultados 

que chegam às escolas nem sempre são compreensíveis, pois não detalham o que os 

alunos não estão aprendendo, nem trazem ou geram reflexão sobre as possíveis razões 

que contribuíram para os resultados ou para a construção de novas práticas docentes e 

gestoras. Embora concorde com as críticas pontuadas, os dados apresentados a seguir 

podem revelar a situação da educação brasileira e a necessidade de reformulação de 

políticas de formação docente.  

A avaliação de desempenho dos alunos brasileiros no PISA, realizada em 2009, 

colocou o Brasil na 53º colocação em Leitura, e no 57º lugar em Ciências e Matemática, 

num ranking de 65 países. A média brasileira nessas disciplinas foi de 401 pontos, bem 

abaixo da pontuação dos países mais desenvolvidos, que obtiveram 496 pontos. Em 

leitura, o Brasil alcançou 412 pontos; em Matemática, 386 e em Ciências 405. Em 2006, 

a pontuação foi ainda pior - 393 pontos em Leitura, 370 em Matemática e 390 em 

Ciências. 

 De forma semelhante, resultados divulgados em março de 2011, pela Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo ao Conselho Municipal de Educação, revelaram 

que, na Prova São Paulo de 2010, referente à Língua Portuguesa e Matemática ( foco 

em leitura e escrita), para o segundo ano do Ciclo II ( oitavo ano), em 87%5 das escolas 

houve um aumento do número de estudantes com desempenho inferior ao básico para a 

sua série, em relação à prova de 2009. Com alguma diferença, os dados apresentados 

pelo INEP/MEC da Prova Brasil 2011, em agosto de 2012, demonstram avanço no 

desempenho dos alunos no Ensino Fundamental I,  queda no Ensino Fundamental II e 

estagnação no desempenho do Ensino Médio. Em comparação com a Prova Brasil de 

2009, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)6 mostra que houve 

avanço de 4,6 para 5,0 no Ensino Fundamental I, queda  de 4,1 para 3,9 no Ensino 

Fundamental II e manutenção do índice de 3,7 no Ensino Médio.  Como resultado, o 

IDEB do município de São Paulo do Ensino Fundamental I ficou com 4,8, ou seja, 

                                                            
5http://deolhonosconselhos.wordpress.com/2011/04/11/secretario-apresenta-dados-da-prova-sp-2010-e-
faz-balanco-das-acoes-da-pasta-em-sessao-do-conselho-municipal-de-educacao/ acessado em 
10/05/2012. 
6 IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, medido pelo MEC que  considera os índices 
de aprovação nas diferentes séries e a Prova Brasil..  
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abaixo do índice nacional e da meta para 2011 que era de 4,9. No Ensino Fundamental 

II, o índice foi de 4,3, melhor do que o nacional, mas abaixo da meta de 4,6. 

Apoiada em minha experiência como professora, militante sindical e em minhas 

inquietações quanto aos dados acima apresentados que demonstravam a complexa 

situação da educação brasileira e que apontavam para a necessidade de reflexão para 

transformação da realidade da escola onde trabalho e de minha comunidade, iniciei, em 

fevereiro de 2011, o mestrado no Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem. Participando de pesquisas na Linha de Pesquisa 

“Linguagem e Educação” sob a orientação da Profa. Dra. Maria Cecília Camargo 

Magalhães, ingressei no Grupo de Pesquisa Linguagem em Atividades no Contexto 

Escolar (LACE)7, o qual foca em ações na formação de educadores e alunos crítico-

reflexivos, com pesquisas de intervenção crítico-colaborativas - que investigam a 

constituição de subjetividades, formas de participação, sentidos e significados atribuídos 

e compartilhados em educação-, com foco na linguagem e sua organização 

argumentativa como forma de compreender e transformar a realidade (Magalhães, 2011; 

Liberali, 2011). 

Ao longo do primeiro semestre do mestrado, ao entrar em contato com as bases 

teórico-metodológicas do Grupo de Pesquisa LACE, o projeto foi se modificando. O 

pré-projeto para a seleção do mestrado tinha o objetivo de ressignificar o conceito de 

leitura dos professores, em horário coletivo de formação, numa escola municipal da 

cidade de São Paulo e tinha como metodologia a pesquisa-ação, na qual eu, como 

pesquisadora tinha o papel de formar os professores, direcionar leituras e ações. Com a 

realização de disciplinas, orientações e discussões, o projeto foi se transformando, à 

medida que eu, também, me transformava como pesquisadora.  

Primeiro, em relação às questões teórico-metodológicas, ao compreender que 

numa formação crítico-colaborativa, a compreensão dos sentidos bem como o 

compartilhamento de significados tem lugar nas relações entre participantes, em que o 

objeto construído não é de alguém, mas de todos e a transformação resultante é do “nós” 

em lugar do “eu”. Segundo, porque tive dificuldade de delimitar o objeto da pesquisa e 

definir os participantes, visto que tinha certa ansiedade de abranger a transformação da 

comunidade escolar. Terceiro, porque, inicialmente, pensara em analisar os professores 

como leitores e suas concepções sobre leitura, nas diferentes áreas. Finalmente, como 

                                                            
7 Grupo de pesquisa liderado pelas Profs Drs. Maria Cecília Magalhães e Fernanda Coelho Liberali, 
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forma de atingir a escola de forma mais ampla, delimitei o objeto de pesquisa às 

condições de tempo que um curso de mestrado nos impõe e escolhi, juntamente com a 

minha orientadora e com o aval da escola onde trabalho, investigar a relação entre  

coordenador pedagógico e professora-pesquisadora (eu) na transformação de 

compreensões quanto à organização e condução da formação dos  professores no PEA. 

Sem dúvida, o motivo da escolha estava, também, direcionado pelo que considerava 

importante de ser enfocado – a organização das relações, nas discussões do PEA 

Este trabalho se insere na Pesquisa Crítica de Colaboração, cujo foco está na 

organização de projetos de intervenção formativa, para a formação crítico-colaborativa 

de todos os participantes da pesquisa, propondo uma investigação na qual teoria e 

prática relacionam-se como práxis crítica (Magalhães, 2011). A Pesquisa Crítica de 

Colaboração (PCCol), discutida por Magalhães e por pesquisadores do Grupo de 

Pesquisa LACE, é uma metodologia que se insere no paradigma crítico de pesquisa e, 

assim, objetiva criar um contexto dialógico, dialético e colaborativo entre educadores e 

pesquisadores, para compreensão e transformação da escola na/ pela/com a contribuição 

ativa e colaborativa dos participantes (Magalhães, 1998/2007). A linguagem, neste 

quadro metodológico, é central como instrumento que medeia e constitui o objeto da 

atividade em foco, no caso, a formação de educadores que possibilite aos participantes 

refletirem sobre sua ação e ressignificá-la no compartilhamento de significados. 

 A Linguística Aplicada (LA), lócus em que este projeto está inserido, é 

compreendida como crítica, transgressiva e performativa (Pennycook, 2006) e enfoca as 

transformações dos contextos sócio-histórico-culturais nos quais os sujeitos se 

relacionam, ao analisar, compreender e redimensionar os aspectos linguísticos que 

compõem as ações humanas (Liberali, 2006). A compreensão da formação de 

coordenador, com base na PCCol e na concepção de LA apresentada acima, está 

inserida em um paradigma crítico, em que o conceito de dialética é central para a 

compreensão da práxis, apoiada nas discussões de Marx e retomada nos estudos de 

Smyth (1992), McLaren & Giroux (1997/2000), Fullan & Hargreaves (2000), 

Hargreaves (2004), Magalhães (2004, 2010, 2011) e Liberali (2004, 2006, 2011a). 

As escolhas teórico-metodológicas, nesta pesquisa, apoiam-se na Teoria da 

Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASCH), com base nos estudos de Vygotsky 

(1930, 1934), Leontiev (1978), nas expansões de Engeström, (2001, 2008, 2009), 

Magalhães (2010, 2011), Liberali (2009a, 2011) entre outros, ao estudar a atividade 

coletiva e intencional dos sujeitos que, por meio de artefatos culturais e das regras que 
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organizam a divisão de trabalho, agem na construção de zona proximal de 

zesenvolvimento (zpds)8 mútuas (John-Steiner, 2000), com foco, como apontam as 

discussões de  Marx & Engels (1845-46/1997: 26), na “vida que se vive”.  

Nesta pesquisa, a formação de coordenador é compreendida como atividade 

sócio-histórico-cultural, porque esta organização possibilita a constituição de contextos 

nos quais é possível a discussão dos valores, a redefinição de papéis e da divisão de 

trabalho, num movimento de colaboração e contradição, para a transformação da escola 

em uma comunidade de aprendizagem (Magalhães, 2009). Para tanto, esta pesquisa 

analisa o movimento de expansão do objeto da atividade de formação de coordenador 

em sessão reflexiva, como instrumento da atividade de formação de professores no 

PEA.  

 Esta pesquisa está inserida no projeto de extensão e pesquisa coordenado por 

Magalhães intitulado Leitura escrita em Diferentes Áreas (LEDA), parte integrante do 

Programa Ação Cidadã (PAC), coordenado por Liberali, e no Projeto de Pesquisa de 

Magalhães A Escola como Comunidade: linguagem, colaboração e contradição na 

produção de conhecimento em pesquisas no contexto escolar.  Como revela  Magalhães 

(2009, 2010, 2011), o objetivo desse projeto é criar espaços colaborativos-críticos de 

aprendizagem, na formação de educadores e na organização de pesquisas de intervenção 

voltadas à compreensão e transformação dos processos de ensino-aprendizagem em 

práticas de leitura e escrita nas diversas áreas de conhecimento, como atividades sociais. 

Nesse contexto, estão das dissertações de MS de Costa, F. (2012) que analisa a parceria 

entre pesquisadores da universidade e equipe gestora de uma EETI - escola estadual de 

tempo integral, de ensino fundamental I, e a de Canuto (2012) que estudou a formação 

de Grupo de Apoio de/a professores com a participação de pesquisadores, gestores e a 

compreensão e transformação dos modos como que a leitura é enfocada nas práticas 

didáticas. 

 Vários pesquisadores discutem essas questões, como, e.g., Liberali (1994), em 

sua dissertação de Mestrado, estudou o desenvolvimento colaborativo de um professor 

iniciante e o papel do coordenador nesse processo de reflexão-crítica, bem como a 

linguagem das relações, como central na transformação de ambos. Em sua tese de 

Doutorado, Liberali (1999) ao investigar o diário como ferramenta de reflexão crítica, 

analisa 26 diários produzidos por cinco coordenadoras, em um curso da Coordenadoria 

                                                            
8 Fundamentação de ZPD no capítulo 1. 
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Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão da PUC-SP (COGEAE), 

ministrado pela pesquisadora. Atualmente, no projeto Gestão em Cadeias Criativas, 

Liberali investiga a argumentação na formação de gestores junto à Secretaria Municipal 

de Educação e suas Diretorias de Orientação Técnica e Pedagógica (DOT-P) para 

compreensão e transformação do papel da formação desde a Diretoria até à escola na 

produção de cadeias criativas ou reprodutivas.  

Também, com foco nas escolhas metodológicas para formação reflexivo-crítica de 

gestores, mas apoiada em diferentes questões teóricas, Romero (1998) investigou a sua 

própria ação como coordenadora, para a promoção de um relacionamento crítico- 

colaborativo da prática pedagógica de uma professora de língua estrangeira, em um 

instituto particular de ensino de línguas, com base na análise das interações linguísticas. 

Abreu-Tardelli (1998), tendo por base o interacionismo sócio-discursivo, estudou a 

construção de subjetividades entre ela (professora-pesquisadora) e a coordenadora de 

uma escola de idiomas. Neste estudo, Abreu-Tardelli (1998) analisou as representações 

e papéis que os interlocutores assumiam no diálogo, as diferentes vozes e conflitos nos 

discursos da professora e da coordenadora. 

Mais próxima das discussões de Magalhães e Liberali, Ninin (2002) analisou 

criticamente os instrumentos de reflexão de práticas pedagógicas, num projeto 

desenvolvido com cinco professores e a coordenadora de uma escola municipal de São 

Paulo. Rodrigues (2010) estudou o papel da argumentação na formação crítica de 

professoras e coordenadora, em espaço de formação em creche conveniada da Prefeitura 

de São Paulo e Costa (2011) o papel do supervisor na formação contínua de 

coordenador pedagógico de uma escola municipal da cidade de São Paulo, com foco no 

Programa Ler e Escrever. 

 Com base metodológica na pesquisa etnográfica e na pesquisa-ação, há dois 

estudos na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) sobre a 

formação de professores em horário coletivo e a ação do coordenador em escolas 

municipais da cidade de São Paulo. Em um desses estudos, Domingues (2009) 

investigou o papel do coordenador na gestão de tempos/espaços de formação contínua 

desenvolvida em horário coletivo, com quatro coordenadoras pedagógicas e dois grupos 

de formação de professores em duas escolas municipais da cidade de São Paulo. Em 

outro, Cellegatto (2008) investigou os significados do Programa Ler e Escrever da 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, na formação em serviço de um grupo 

de professoras do Ensino Fundamental I, das coordenadoras e direção de uma escola da 
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Zona Norte de São Paulo. Embora as duas pesquisas sobre formação contínua de 

professores,  tenham sido desenvolvidas em horário coletivo em escolas municipais de 

São Paulo, apresentam diferenças quanto ao papel dos pesquisadores, ao quadro teórico-

metodológico da pesquisa e, por essa razão, ao papel dado à linguagem na compreensão 

das relações criadas para aprendizagem e desenvolvimento discutidos nesta pesquisa.  

 Assim, diferentemente da pesquisa etnográfica e da pesquisa-ação, como 

apresentado acima, na qual o pesquisador não é parte integrante na investigação, na 

PCCol, a compreensão e transformação observadas são relacionadas tanto ao 

coordenador quanto à professora- pesquisadora,  num  processo de colaboração crítica, 

em  relações dialéticas e dialógicas entre os participantes, em contexto sócio-histórico-

cultural situado. Além disso, este estudo organiza a formação de educadores como 

atividade, baseadas nos estudos de Vygotsky (1930,1934), Leontiev (1978) e 

seguidores, o que não é apresentado em alguns dos trabalhos apresentados acima.  

O que diferencia esta pesquisa das apontadas é o fato dela centrar-se na 

formação do coordenador, sendo organizada e conduzida pela professora da escola e 

também pesquisadora, para a compreensão e transformação das relações entre os 

participantes na condução do PEA. Assim, esta pesquisa se mostra relevante ao 

possibilitar a produção e a divulgação de conhecimentos relativos ao processo de 

formação do coordenador na relação com professora-pesquisadora, a transformação de 

sentidos e significados, e o desenvolvimento da agência9 dos participantes.  

 Especificamente, esta pesquisa investiga, de forma crítica, a relação constituída 

entre a professora- pesquisadora e o coordenador e como esta possibilitou, ou não, 

transformações na compreensão de ambos quanto à formação de educadores, em local 

de trabalho, e nos modos de agir do coordenador no contexto do PEA.  As perguntas 

que orientam a pesquisa são: 

 

1. Quais são as compreensões da professora-pesquisadora e do coordenador-

participante quanto aos modos de organizar e conduzir a formação dos 

professores no PEA ao longo da pesquisa?  

 

2.  De que maneira a relação constituída entre os participantes possibilitou a 

transformação ou não, quanto: 

                                                            
9 As categorias de sentido, significado e agência serão discutidas no capítulo 1.  



21 
 

a) às compreensões de ambos sobre os modos de organizar e conduzir a 

formação de professores?  

b) à agência do coordenador-participante na condução dos encontros de 

formação do PEA? 

 

Esta dissertação está organizada em três capítulos. No primeiro capítulo, o qual 

compreende a fundamentação teórica, apresento e discuto a Teoria da Atividade Sócio-

Histórico-Cultural (Vygotsky, 1930, 1934; Leontiev, 1978;  Engeström, 2001,  2008, 

2009, 2011, entre outros),  os conceitos de zpd (Vygotsky, 1934, entre outros) e sentido 

e significado (Vygotsky, 1934; Leontiev, 1978), formação contínua de educadores 

(Fullan & Hargreaves, 2000; Magalhães, 2011 entre outros ) e  organização 

argumentativa de linguagem (Liberali, 2011; Liberali & Fuga, 2012; Kerbrat-

Orecchioni, 1996/2006, entre outros). 

No segundo capítulo, da organização teórico-metodológica da pesquisa,  

apresento o contexto de pesquisa, a metodologia utilizada e o embasamento teórico para 

justificá-la, os procedimentos de produção de dados e seleção, as categorias de análise e 

a  confirmação de confiabilidade do estudo.  

No terceiro capítulo, apresento a análise e discussão dos resultados e finalizo 

com minhas considerações finais.   
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CAPÍTULO 1: FORMAÇÃO DE COORDENADOR COMO 

ATIVIDADE SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAL 
 

 O objetivo deste capítulo é apresentar e justificar as bases teórico-metodológicas 

que embasam a compreensão e discussão da realidade revelada pelos dados da pesquisa. 

Para tanto, esse trabalho se fundamenta na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural 

(TASHC), como organização e condução da formação de coordenador e de professores 

no PEA.  

Este capítulo organiza-se em duas seções: (1.1) TASHC e (1.2) formação 

contínua de educadores em local de trabalho.  Na primeira seção, com base na TASHC, 

discuto a atividade como categoria organizativa e constitutiva de subjetividades, nas 

discussões de Vygotsky (1930, 1934), Leontiev(1978) e seguidores;  a construção de 

ZPD’s mútuas e os conceitos de sentidos e significados. Na segunda seção, apresento a 

abordagem adotada nesta pesquisa quanto à formação de educadores e a organização 

argumentativa da linguagem.  

 

1.1. Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) 

 

A discussão da atividade  está baseada nas discussões de Vygotsky (1930,1934), 

Leontiev (1978), Engeström (2008, 2009), Sannino (2011), Magalhães (2010, 2011), 

Liberali (2009a, 2011a), entre outros, e fundamenta-se na análise e compreensão do 

desenvolvimento da consciência na atividade social prática, como princípio organizativo 

das relações entre os sujeitos em contextos sócio-histórico-culturais determinados, e 

orientada a objetos diversos. A atividade humana é uma categoria pela qual é possível 

compreender o processo de produção material da vida, apoiado em necessidades 

individuais e coletivas - vitais para nossa existência ou produzidas em nossas práticas 

sociais-, e que possibilitam  que transformemos nossos processos na criação de novas 

formas de relação e  artefatos culturais. 

A TASHC expande os estudos teórico-metodológicos sobre a atividade humana 

discutida por Vygotsky e Leontiev e que foi retomada por Engeström  e seus seguidores, 

com base no monismo de Espinosa  e no materialismo histórico dialético de Marx .  

Nessas perspectivas, os conceitos são analisados em relação à aproximação da dialética 

com a totalidade, pensados na “vida que se vive” (Marx & Engels, 1845-46/2006: 26), 
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e enfocados nas condições materiais de existência dos sujeitos e na teoria que os apoia, 

ou seja, como práxis.  

Nessa direção, os estudos de Vygotsky (1930, 1934) caracterizam-se pela forte 

contraposição ao dualismo cartesiano de que os sujeitos se constituíam com base no 

modelo estímulo-resposta- reforço positivo e na formação de hábitos. Para Vygostky 

(idem), a ação humana é mediada por artefatos culturais. A mediação entre sujeitos e 

objeto é o foco dos estudos vygotskyanos sobre ação, atividade humana e 

comportamento, na constituição da subjetividade.  

Com base na perspectiva monista e no materialismo dialético, Vygotsky 

(ibidem) aponta para a concepção de que o sujeito e a sua história se constituem na 

mediação com outros, na interação de sentidos e construção de significados sócio-

históricos-culturais, por meio de suas relações sociais. Sendo assim, a sociedade pode 

ser compreendida pelas diferentes ações individuais dos sujeitos sociais que produzem e 

se utilizam de ferramentas e signos (artefatos culturais), entre eles a linguagem, como 

instrumento-e-resultado. 

 
 

           SUJEITO                                OBJETO   

  

 

      

 

 

 

 

         COMPONENTE CULTURAL 

 

 

Figura 1 – Representação de ação mediada de Vygotsky (1935/1978) apud Saninno (2011). 

 

Kozulin (2001) aponta que a atividade é compreendida por Vygostky (1935) 

como princípio explanatório da constituição da consciência, em que as ações são 

mediadas por instrumentos físicos (ferramentas) e psicológicos (signos e símbolos). 

Para compreensão da constituição de subjetividade, Vygostky (idem) estudou a relação 

entre pensamento e linguagem como elementos de mediação e constituição da 

consciência, considerando o significado como unidade analítica do pensamento verbal e 

constituinte do sujeito social, nas ações mediadas por instrumentos.  
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Leontiev (1978), assim como Vygotsky, contrapôs-se ao dualismo behaviorista, 

(padrão estímulo-resposta-reforço positivo ou objeto-sujeito). Sua crítica à abordagem 

focaliza o fato desta ignorar os elementos significantes das relações reais do sujeito com 

o mundo, ou seja, sua atividade. Leontiev (idem: 26) baseia-se na concepção de Marx de 

que a consciência é o processo de vida das pessoas, considerando que a atividade humana 

“a substância de sua consciência”.  

 Dessa forma, Leontiev (ibidem) expandiu os estudos da atividade ao analisá-la 

como sistema coletivo, no qual os motivos, baseados nas necessidades individuais e 

coletivas, e os sentidos e significados não estavam no sujeito, mas alocados no objeto 

direcionado a um resultado. O objeto é o componente mais importante da atividade 

porque contém o motivo, caracterizado pelo conjunto de necessidades comuns dos 

sujeitos em dado contexto sócio-histórico-cultural, e como detenção do produto de 

propriedades da consciência dos sujeitos, ou seja, os sentidos e significados10·. 

 Uma das importantes características dos estudos de Leontiev  (ibidem) refere-se 

à distinção entre ação e atividade, com base na complexidade da relação dialética entre 

as duas unidades. No intuito de caracterizar a distinção crítica entre atividade e ação, 

Leontiev criou o exemplo da caça primitiva coletiva:  

 

Quando os membros de uma tribo estão caçando, eles 
individualmente têm objetivos distintos e estão  encarregados de 
diversas ações. Alguns estão assustando um rebanho de animais 
para outros caçadores que os matarão, e outros membros têm 
outras tarefas. Essas ações têm objetivos imediatos, mas o 
motivo real é para além da caça. Juntas, essas pessoas visam a 
obtenção de alimentos e roupas para sobrevivência. Para 
entender por que ações separadas são significativas alguém  
precisa entender o motivo por trás de toda a atividade. A 
atividade é orientada por um motivo. 11 (1978: 62-63) 
 

A atividade, então, é composta por um conjunto de ações, em que os sujeitos têm 

a intenção de atuarem coletivamente, orientados ao objeto/motivo compartilhado que 

satisfaça suas necessidades individuais e/ou coletivas. Como parte da atividade, as ações 

são conscientes, orientadas a objetivo/meta. Para ser realizada, a ação inclui diversas 

                                                            
10  Discutirei os conceitos de sentido e significado em outra seção deste capítulo. 
11 Tradução minha de: “When members of a tribe are hunting, they individually have separate goals and 
they are in charge of diverse actions. Some are frightening a herd of animals towards other hunters who 
kill the game, and other members have other tasks. These actions have immediate goals, but the real 
motive is beyond hunting. Together these people aim at obtaining food and clothing—at staying alive. To 
understand why separate actions are meaningful one needs to understand the motive behind the whole 
activity. Activity is guided by a motive.”  
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operações que o indivíduo realizará para alcançar seu objetivo. Os participantes de uma 

atividade podem realizar mudanças nas suas ações, nas operações, nos instrumentos 

(artefatos culturais) para alcance dos resultados esperados.   

Segundo Leontiev (1978), a atividade humana existe como uma cadeia de ações 

individuais, consequentemente, das operações que as compõem. Por isso, atividade, 

ações e operações não podem ser estudadas separadamente, pois cada elemento pode 

adquirir diferentes funções, num processo constante de transformação. A divisão do 

trabalho possibilita que cada sujeito obtenha resultado parcial, por meio das ações de 

participação individual na atividade, satisfazendo as suas necessidades.  

Discutindo a expansão da TASCH, Engeström (1987, 2001, 2009), com base na 

complementaridade e mutualidade das teorias, criou a representação gráfica do sistema 

de atividade, como caracterizada por Leontiev (1978); enfatizou a categoria de 

mediação por instrumentos, como conceituada por Vygotsky (1935), e incluiu a 

comunidade, como contexto ampliado importante para a compreensão das regras e a 

divisão de trabalho. Para além da representação gráfica, expandiu o estudo da atividade 

ao enfatizar a interação entre os múltiplos sistemas e a noção do objeto em movimento, 

por meio do princípio das transformações expansivas, a persistência e o poder durável 

das intenções coletivas, com base no histórico do objeto (Engeström, 2001, 2008, 2009).  

A figura  abaixo foi desenvolvida por Engeström (1987: 78 apud Engeström, 2001: 135) 

e exemplifica a relação entre todos os elementos envolvidos numa atividade:  
 

 

Figura 2- Sistema de Atividade(1987: 78 apud Engeström, 2001: 135) 

 

 Os componentes da atividade representados na figura triangular acima são: a) os 

sujeitos que participam da sua realização, orientados ao objeto/motivo; b) o 

objeto/motivo que a dirige para obtenção de um resultado e contêm os sentidos e 

Sentidos 

Significados 
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significados produzidos nas relações entre os sujeitos; c) a comunidade, ou seja, todos 

os indivíduos que participam do contexto ampliado da atividade; d) a divisão de 

trabalho refere-se aos diferentes papéis e tarefas de cada sujeito para a sua realização; 

e) as regras que compreendem o conjunto de normas e valores que organizam a 

realização da atividade; e 6) os artefatos culturais (ferramentas e signos) os meios 

constitutivos do objeto, sendo a linguagem a mais importante deles. 

Nesta pesquisa, há uma cadeia de atividades, em relação dialética, visto que uma 

pode transformar a outra e, consequentemente, ser transformada: a de formação de 

coordenador em sessão reflexiva, foco de análise deste trabalho, e a de formação de 

professores no PEA, por meio de observação. Embora compartilhem parcialmente o 

mesmo objeto idealizado, no que se refere ao resultado esperado – transformação nos 

modos de enfocar a leitura e produção escrita para o avanço no desenvolvimento dos 

alunos -  ambas se organizam de forma diferenciada e têm necessidades específicas.  

Enquanto a formação de coordenador tem como resultado esperado preparar o 

coordenador-participante para a criação de um contexto colaborativo crítico na 

formação contínua de professores no PEA, a formação de professores volta-se, de 

maneira idealizada, para a formação de professores para repensar os modos de enfocar 

as práticas didáticas em sala de aula.  No caso das atividades desta pesquisa, o objeto da 

primeira atividade  torna-se instrumento da segunda, pois o planejado/discutido na 

formação de coordenador  é o instrumento mediador das relações desenvolvidas na 

formação de professores   

           

Figura 3- Atividades com objetos parcialmente partilhados, organizadas em rede (Engeström, 2009).   

 

Ao analisar a cadeia formada por duas atividades, ao final do processo de 

produção de dados, é possível verificar se houve a constituição, ou não, de uma  cadeia 

criativa. Segundo Liberali (2006, 2009b, 2011a), uma cadeia criativa se caracteriza 

como o entrelaçamento de atividades em rede o que permite, a todos os envolvidos, 

Objeto Sujeito 
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vivenciarem um processo de transformação crítico-critativa. Essa relação implica o 

engajamento entre os parceiros que os leva a uma nova atividade, ao trazerem à tona 

sentidos e a produção compartilhada de novos significados. Neste processo, há a 

intencionalidade de uma atividade criar sentidos e significados compartilhados, que  

serão levados a outras atividades.  Em contextos escolares de formação contínua, muitas 

vezes a formação da cadeia ocorre, no entanto, esta se apresenta como práxis reiterativa 

(Sanchéz Vasquéz, 2007), pois apenas reproduz os significados produzidos na primeira 

atividade. Nesse caso, não emergem outros sentidos e não ocorre a produção de novos 

significados entrelaçados aos anteriores. Os quadros12, a seguir, apresentam a descrição 

idealizada das duas atividades em cadeia. 

 

Quadro 1 – Descrição da Atividade idealizada formação de coordenador 

ujeitos: Professora-pesquisadora e coordenador-pedagógico. 

Objeto idealizado: formação de coordenador para a construção de um espaço 

crítico-colaborativo, na organização e condução de formação de professores no PEA. 

 Instrumentos: relatórios de observação da formação de professores, gêneros da esfera 

acadêmica e institucional (artigos acadêmicos, capítulos de livros, dissertações e teses, 

publicações de Secretaria Municipal da Educação- SME, como orientações curriculares, 

pareceres e leis).   

Regras: Manter sigilo sobre os dados; descrever procedimentos nos espaços de 

formação do PEA; questionar contradições; discutir soluções; implementar mudanças; 

refletir sobre o processo de formação, de ensino-aprendizagem e de escolhas 

metodológicas; solucionar problemas e, propor observações e transformações. 

Divisão de Trabalho: A professora-pesquisadora pede ao coordenador para descrever 

os encontros de formação do PEA, questiona contradições, expõe seus argumentos, 

negocia sentidos e compartilha significados, repensa sua prática e colabora na 

construção de conhecimento. O coordenador colabora na produção de conhecimento, 

expressa seu ponto de vista acerca das questões levantadas pela professora-

pesquisadora, expõe argumentos, repensa sua prática, propõe mudanças na orientação 

da formação de professores do PEA. 

Comunidade: alunos, pais, professores, coordenadores pedagógicos, diretor, assistentes 

de direção e funcionários, e o grupo de pesquisa LACE/PUC. 

                                                            
12 Quadros adaptados de Liberali, 2009 a. 
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Quadro  2– Descrição da Atividade idealizada formação de professores no PEA 

Sujeitos: Coordenador-pedagógico, professores participantes do PEA e professora-

pesquisadora como observadora colaborativa. 

Instrumentos: Discussão como resultado da atividade formação de coordenador, 

gêneros das esferas acadêmica e institucional, previstos na bibliografia do PEA, e outros 

filmes. 

Objeto idealizado: formação crítico-colaborativo para compreender e transformar os 

modos como enfocam as suas práticas didáticas em áreas diversas.  

Regras: Manter sigilo sobre os dados, respeitar a sua vez de falar e o conteúdo das 

intervenções dos colegas, cumprir os compromissos coletivos, e participar 

colaborativamente das discussões. 

Divisão de Trabalho: Os professores escutam as instruções, participam da discussão ao 

descrever sua prática, questionam contradições, expõem argumentos, colaboram na 

produção de conhecimento, discutem a organização dos espaços de formação, realizam 

registros. O coordenador propõe a atividade planejada com base no PEA e sua 

bibliografia, dá as instruções, distribui os papéis, organiza os registros e calendário para 

as devolutivas das ações propostas para sala de aula, colaborando na produção de 

conhecimento. A professora-pesquisadora observa e realiza as notas de campo, participa 

da discussão, questiona contradições, expõem argumentos, colabora na produção de 

conhecimento. 

Comunidade: alunos, pais, professores, coordenadores pedagógicos, diretor, assistentes 

de direção e funcionários, e o grupo de pesquisa LACE/PUC.  
 

Nas discussões de Engeström (2001), Engeström & Sannino (2010), Magalhães 

(2011) e Oliveira & Magalhães (2011), a Teoria da Atividade pode ser resumida em sete 

princípios: sistema de organização coletivo, multivocalidade, historicidade, contradição, 

colaboração crítica, agência intencional e transformações expansivas. Com base na 

análise desses princípios, a atividade pode ser compreendida como uma organização 

coletiva mediada por artefatos culturais e orientada a um objeto/motivo, cujos sentidos e 

significados são trazidos à tona, por meio da linguagem.  Por meio da multivocalidade, 

da historicidade, das tradições e interesses da comunidade, há a negociação das regras e 

organização da divisão de trabalho. Desta forma, a atividade configura-se como um 

sistema em movimento constante, com possibilidades de transformações expansivas da 

sua totalidade por meio das contradições (tensões e conflito intra e inter-atividades), dos 
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diferentes sentidos dos sujeitos, e da colaboração crítica13 . Por meio de 

questionamento, interdependência e mutualidade intencionais nas relações, podem ser 

criadas ZPD’s mútuas entre todos os sujeitos envolvidos, havendo um percurso 

expansivo do objeto, com a produção de novos significados compartilhados. Essa 

produção compartilhada pode ser compreendida pela análise das sete ações representada 

pela figura abaixo do Ciclo Expansivo da Atividade:  

 
7. Consolidação de nova prática  

       

 

6. Avaliação do Processo      1. Questionamento  

  

           

                

 

 

 2. Análise das Contradições levantadas 

5. Implementação de novo modelo     

 

    

              

4.  Exame de modelo proposto                            3. Proposta de solução para o novo modelo  

 

 

Figura 4 – Sequências de ações em um ciclo expansivo de aprendizagem adaptado de Engeström ( 2011).  

 

 O conceito de ciclo expansivo é essencial (Engeström, 2001) para compreender 

a produção crítico-colaborativa compartilhada de significados nas relações estabelecidas 

entre coordenador-participante e professora-pesquisadora, aspecto central neste estudo, 

como orientador da condução de  sessão reflexiva14.  É importante retomar a sequência 

de ações e o que as compreende:  

1) Questionamento: durante a sessão reflexiva a professora-pesquisadora e o 

coordenador refletem sobre a organização  dos encontros  de formação de 

professores  , a fim de encontrar e definir problemas e contradições;  

                                                            
13 Discutirei colaboração crítica em outra seção deste capítulo. 
14 A sessão reflexiva é o instrumento utilizado nesta pesquisa para a produção de dados e será discutida 
no capítulo metodológico. 



30 
 

2) Análise das contradições levantadas: o coordenador e a professora-pesquisadora 

analisam as contradições nos sentidos e significados que apoiam o discurso/ação de 

todos os participantes, considerando os contextos sócio-históricos, as diferentes 

práticas e necessidades.   

3) Proposta de solução para o novo modelo: a professora-pesquisadora e o 

coordenador propõem a construção de uma nova organização, que possibilite a 

participação dos professores nas discussões previstas no PEA, com base nos 

questionamentos levantados anteriormente. 

4) Exame de modelo proposto : nas sessões reflexivas, a professora-pesquisadora e o 

coordenador  avaliam a nova organização, discutem com outras bases teóricas, 

verificam o que deu certo ou não, para possibilitar  novas formas de orientação da 

formação de professores. 

5) Implementação do novo modelo: é construída pelos sujeitos, que  refletem sobre a 

sua prática e reorganizam as suas ações na organização e condução da formação de 

professores. 

6) Avaliação do processo; a professora-pesquisadora e o coordenador participante 

discutem sobre o processo para verificar se houve transformação nos modos de 

participação dos professores e avanço nas discussões do PEA.   

  7) Consolidação de nova prática: é feita quando o coordenador-pedagógico e a 

professora-pesquisadora criam novos modos de organização do trabalho de formação 

de professores  no PEA.  

 

           Além dos princípios apresentados, o conceito de agência, utilizado aqui como 

tradução literal de agency, tem relação com a atividade. Segundo Rainio (2008), a 

agência é a capacidade que o sujeito da atividade tem de transformar o objeto agindo 

sobre ele. Edwards (2005) expande a discussão ao conceituá-lo como agência relacional 

que consiste na capacidade dos agentes em agir deliberadamente e de maneira 

intencional com o outro, a fim de interpretar um problema da prática e responder a tais 

interpretações. Deste modo, a colaboração-crítica na relação entre os sujeitos da 

atividade possibilita a apropriação de novas formas de agir (de agência), como “uma 

forma de o participante testar os limites daquilo que é requerido, ir além e criar a 

transformação expansiva” (Liberali & Fuga, 2012: 128).  

Em resumo, a TASHC possibilita a compreensão da formação de coordenador e 

professores como uma cadeia formada por duas atividades, os diferentes sentidos sobre 
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modos de organizar a formação contínua de professores em local de trabalho e os 

significados produzidos nestas relações, por meio do movimento de colaboração e 

contradição15, além da constituição de papéis de coordenador, professora-pesquisadora e 

professores em formação. 

 A seguir discuto sobre o conceito de ZPD. 

 

1.1.1. Zona de Desenvolvimento Proximal  (ZPD)16 

 

A zona de desenvolvimento proximal (ZPD) é uma categoria criada por 

Vygotsky (1930) para compreensão da relação material e dialética entre aprendizagem e 

desenvolvimento, com o objetivo de discutir as funções inter, intra e extra-psicológicas 

na construção de conhecimento e uso na colaboração entre pares, , em contextos 

escolares. A definição mais difundida de Vygotsky (1930:86) sobre ZPD:    

(...) É a distância entre o nível de desenvolvimento real, 
determinado pela resolução independente de problemas, e o 
nível superior de desenvolvimento potencial, determinado pela 
solução de problemas com a orientação de um adulto ou em 
colaboração com pares mais capazes.  

 

 Na tentativa de aprofundamento e expansão do conceito de ZPD, muitos 

estudiosos vêm questionando essa definição, amplamente discutida e conhecida nos 

contextos escolares e acadêmicos, com base no apoio vygotskiano no método do 

materialismo histórico dialético marxista, na organização das relações na produção de 

conhecimento novo (cf. Holzman, 2002, 2010; Jantzen, 2005;  Daniels, 2007; 

Magalhães, 2009). Os pesquisadores citados apontam que a definição acima 

compreende a ZPD como instrumento para compreensão de processos mentais 

individuais na internalização do conhecimento, com foco na tarefa realizada com um 

par mais experiente, ou ainda, como zona ou lugar físico-cognitivo, enfocada de modo 

unidirecional e dualista nas relações entre os indivíduos mais e menos experientes.  

  Semelhantemente, algumas pesquisas cognitivo-desenvolvimentais, também 

focadas no mentalismo e dualismo da psicologia cognitiva de Wood, Bruner e Ross 

(1976, apud Daniels, 2007), definiram a assistência do adulto como a colocação de 

andaimes (scaffold), para realização de tarefas que estão além da capacidade real da 

                                                            
15 As categorias de colaboração e contradição serão discutidas ainda neste capitulo.  
1616 A sigla ZPD tem relação com a tradução em inglês Zone Proximal Development. 
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criança. Outros pesquisadores como Cazden (1979), citado por Daniels, 2007, 

Greenfield (1984) e Rogoff & Gardner (1984), citados por Newman & Holzman 

(1993/2002), fizeram paralelos entre andaime e ZPD e a compreenderam como um 

construto que “motiva a atenção ao processo pelo qual o ‘controle’ da tarefa é 

transferido do adulto para a criança ou do especialista para o novato” (Newman & 

Holzman, 1993/2002: 87), numa perspectiva metodológica pragmática na relação de 

instrumento para resultado, em que as relações são unidirecionadas e dualistas. 

Numa perspectiva monista e dialética, coletivista e societal, apoiada nas 

discussões de Vygotsky, Newman e Holzman (1993/2002: 107) definem ZPD como a 

prática da “metodologia instrumento-e-resultado”, ou seja, como uma atividade prático-

crítica da vida diária”, não sendo um espaço ou lugar, mas uma atividade revolucionária 

que torna possível o engajamento “em trabalhar, produzir, criar e viver na história” 

(idem: 107).  Também, nesta perspectiva, Marjanovic-Shane, Connery & John-Steiner 

(2010) e John-Steiner (2000) definem ZPD como uma zona mútua de desenvolvimento 

entre pares colaborativos, ou seja, uma zona colaborativa multidirecional que coordena 

e constrói compartilhamento de novos níveis de conhecimento e reflexão, e medeia 

aspectos críticos relacionados com o processo de desenvolvimento dos indivíduos e, 

consequentemente,  da comunidade com foco em  transformações sociais.  

Apoiado na mesma perspectiva, Engeström (2007, apud Magalhães, 2009) 

apresenta a relação entre desenvolvimento e ZPD, como trilhas que se entrecruzam e 

são cruzadas em todas as direções, em constante movimento de discussão de questões e 

de processos na criação de novas trilhas. Holzman (2002, 2010) discute que pessoas 

constroem espaços e abstrações entre quem são, quem estão se tornando e o que as 

permite tornarem-se. Sendo assim, a ZPD  seria a distância , sempre emergente e em 

contínua transformação, entre ser e tornar-se, pois nesse processo relacional coletivo, 

que abarca uma unidade completa de aspectos de desenvolvimento pessoais e sociais, 

fazemos coisas que ainda não sabemos, indo além de nós mesmos (Holzman, idem).   

Magalhães (2009), no intuito de discutir ZPD como conceito metodológico 

central na Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol), baseia-se nas conceituações de 

Engeström (apud Magalhães, idem) de criação de novas trilhas e  espaço entre  ‘ o que 

os participantes são’ e o que estão em processo de tornar-se  de Holzman, definindo-a 

como o movimento das relações “entre o ser e o tornar-se” (Magalhães, 2009: 60).  O 

movimento de contradição e colaboração, com conflitos e tensões nas relações entre os 
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sujeitos de uma atividade, possibilita a criação de ZPD’s mútuas (John-Steiner, 2000) 

entre os participantes. Nas palavras de Magalhães (2009:61), a ZPD é: 

uma zona de ação criativa, uma atividade transformadora 
“prático-crítica”, em que colaboração e criticidade são 
imprescindíveis à possibilidade de criação de “novas trilhas” 
(desenvolvimento). O foco está na criação de novos 
significados em que as mediações são “pré-requisito” 
(instrumento) e “produto” (desenvolvimento). Nesse quadro, 
produto e instrumento, como mostram os pesquisadores, 
formam uma unidade dialética, a totalidade “instrumento-e-
resultado”. 

 

 A ZPD é um dos conceitos centrais para esta pesquisa, pois o foco está no 

processo relacional, dialógico e dialético, constituído entre os participantes (professora-

pesquisadora e coordenador-pedagógico) numa construção compartilhada de 

conhecimento que pode possibilitar transformações prático-teóricas nas relações entre 

professores e coordenador. Sendo este trabalho uma Pesquisa Crítica de Colaboração, 

essas relações constituídas entre coordenador-participante e professora-pesquisadora 

organizam a ZPD, como construto central “na produção de modos de agir intencionais 

para a organização de relações transformadoras em que a linguagem tem papel central 

como mediadora e constitutiva de movimentos colaborativo-críticos para compreensão e 

transformação” (Magalhães, prelo).   

 Deste modo, segundo Magalhães & Oliveira (2011:105), o conceito de 

alteridade como relação em que “indivíduos se constituem, em um processo que não 

surge de suas próprias consciências, mas de relações sócio-historicamente situadas”  vai 

ao encontro das discussões apresentadas  quanto a ZPD (idem: 106):  

 

relação eu-outro-outros, em contextos sócio-histórico-culturais, 
cria a possibilidade da ampliação dos horizontes dos sujeitos, no 
desdobramento dos lugares enunciativos, na multiplicidade de 
vozes, na configuração da polifonia entre o que é dito e o como 
se diz (...)  

 

Em resumo, nesta pesquisa, a ZPD é um espaço dialético e dialógico de 

formação coletiva, no qual os sujeitos, num processo relacional constituído pela 

colaboração crítica e pela alteridade, ressignificam os seus sentidos, podendo ir além do 

que são ou sabem, com a produção de novos significados quanto aos modos de 

organização e condução da formação de professores no PEA. 
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A seguir discuto as categorias de sentido e significado. 

 

1.1.2. Sentido e Significado 

 

Os conceitos de sentido e significado, citados anteriormente, são centrais na obra 

de Vygotsky e essenciais para esta pesquisa. Isso porque este trabalho visa  

compreender e transformar os modos como a professora-pesquisadora e o coordenador 

entendem a condução e organização da formação de professores no PEA, que passa pelo 

levantamento dos sentidos e a produção e compartilhamento de novos significados.  

Vygotsky, em sua obra Pensamento e Linguagem (1934), apresenta o significado 

como unidade analítica do pensamento verbal para a compreensão da relação entre 

pensamento e linguagem na constituição da consciência. Essa relação é considerada um 

processo em movimento constante de idas e vindas entre pensamento e linguagem, pois 

ambos têm origens e trajetórias diferentes, não sendo um o reflexo do outro, mas que se 

compõe como realidade. Dessa forma, o pensamento sofre diversas alterações ao se 

transformar em fala e, diferentemente do que dizem os cognitivistas, o discurso é 

construído de fora para dentro e de dentro para fora, em movimento contínuo, pois sua 

natureza é determinada pelo processo sócio-histórico-cultural. Nas palavras de 

Vygotsky (1934:150):  

 

o significado de uma palavra representa um amálgama tão 
estreito do pensamento e da linguagem, que fica difícil dizer se 
se trata de um fenômeno da fala ou um fenômeno do 
pensamento. Uma palavra sem significado é um som vazio; o 
significado, portanto, é um critério da “palavra”, seu 
componente indispensável. Pareceria, então, que o significado 
poderia ser visto como um fenômeno da fala. Mas, do ponto de 
vista da psicologia, o significado de cada palavra é uma 
generalização ou um conceito. E como as generalizações e os 
conceitos são inegavelmente atos de pensamento, podemos 
considerar o significado como um fenômeno do pensamento.  

 

O significado de uma palavra é considerado uma produção social convencional 

com relativa estabilidade, que pode ser visto como cristalizado e/ou em definições de 

dicionário, do qual os sujeitos se apropriam por meio da relação com as gerações que os 

precedem. Segundo Leontiev (1978), o significado é entendido como imagens genéricas 

que são resultado de um sistema de processos, inacabados e constantes, produzidos 
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historicamente pela sociedade “e tem sua história no desenvolvimento da linguagem, na 

história do desenvolvimento das formas de consciência social” (Leontiev, 1978:71).  

Deste modo, o significado pode ser compreendido como uma das zonas de 

sentido, sendo apresentado e criado pela combinação de sentidos numa perspectiva 

temporariamente estável. Apesar de ser um sistema mais estável e coletivo, não se 

configura como formação ou associação estática e simples, mas pode ser transformado 

na relação entre os sujeitos, num processo infinito de constituição da sociedade, 

infundido pelo significado da palavra.  

 Se o significado tem como atributo uma relativa estabilidade, o sentido não é 

estável e consiste “na soma de todos os eventos  psicológicos que a palavra desperta na 

consciência” Vygotsky (1934:181), sendo considerado como o “modo que os 

significados historicamente estabilizados são internalizados e externalizados por cada 

indivíduo” (Liberali, 2009b: 105 , embasada em Vygotsky, idem ).  Vygotsky (ibidem) 

ainda explica que o sentido é uma formação complexa dinâmica e fluída que tem muitas 

zonas que variam em sua instabilidade em razão do contexto.  

Assim, essa diversidade de sentidos deve-se, segundo Leontiev (idem), às 

diferenças sócio-histórico-culturais que emergem de sociedades diversas, nas quais os 

sujeitos têm seus motivos sociais e interesses divergentes, daí advém o conflito. O 

sentido, então, não é compreendido como individual, mas numa relação constituída de 

um conjunto de interesses de determinados grupos sociais. Nas palavras de Leontiev 

(1978: 135):  

o sentido pessoal, como fábrica sensorial da consciência,  não 
tem sua existência ‘supra individual’ e ‘não-psicológica’ 
própria. Se na consciência do sujeito a sensibilidade externa 
conecta significados com a realidade do mundo, então o sentido 
pessoal os conecta com a realidade de sua própria vida neste 
mundo, com seus motivos. Os sentidos pessoais também criam 
a parcialidade da consciência humana. 

 

Com base nessa citação, sentidos pessoais e significados coletivos coexistem na 

relação entre sujeitos e estão conectados com o motivo, visto que este se constitui pela 

necessidade individual e coletiva. O motivo, então, é o que impulsiona a atividade, uma 

vez que articula a necessidade coletiva a um objeto. Dessa forma, os sentidos e 

significados e, constitutivamente, o motivo estão alocados no objeto da atividade.  

Segundo Leontiev (1978: 107-108): 
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A primeira condição de toda atividade é uma necessidade. 
Todavia, em si, a necessidade não pode determinar a orientação 
concreta de uma atividade, pois é apenas no objeto da atividade 
que ela encontra sua determinação: deve por assim dizer, 
encontrar-se nele. Uma vez que a necessidade encontra sua 
determinação no objeto (se “objetiva” nele), o dito objeto torna-
se motivo da atividade, aquilo que o estimula.  

  

Deste modo, as relações entre os sujeitos na atividade, mediadas por artefatos 

culturais, possibilitam que os diferentes sentidos pessoais e significados coletivos e 

cristalizados sejam trazidos e internalizados pelos indivíduos. Esses sujeitos os 

ressignificam e os compartilham, transformando-os e, consequentemente, a totalidade 

da atividade com a expansão do objeto/motivo.  

Nesta pesquisa, os sentidos e significados serão analisados como parte 

constituinte do objeto e sua transformação consiste na expansão das atividades e na 

criação de cadeia criativa, ou não, como discutido anteriormente. Quanto à relação entre 

os conceitos de sentido e significado, Liberali salienta (2009b: 107)17:  

 

A relação entre smysl  e znachenie18 é essencial para 
compreender a Cadeia Criativa. A produção de significados 
compartilhados parece emanar da força estabelecida nas 
atividades entre significados cristalizados e sentidos subjetivos. 
Para entender a produção de novas ferramentas culturais para 
transformar a sociedade, acredito que esta compreensão seja 
essencial. 

 
 
 A produção de novos significados compartilhados e a criação de cadeia criativa, 

ou não, têm na argumentação19 uma organização de linguagem que atua como 

ferramenta (instrumento mediador) na negociação de diferentes sentidos pessoais e 

significados coletivos cristalizados. Dessa forma, com base em Liberali (2009b, 2011), 

a argumentação possibilita o embate entre as diferentes compreensões dos sujeitos de 

modo  a criar  novos significados, restrição e ampliação dos sentidos, manutenção  de  

importantes aspectos de significados partilhados e  a expansão do objeto/motivo. 

 A seguir discorro sobre a formação contínua de educadores. 

                                                            
17Tradução minha de: “The relationship between smysl and znachenie17 is essential to understand the 
Creative Chain. The production of shared meanings seems to emanate from the struggle established in 
the activities between crystallized meanings and subjective senses. To understand the production of new 
cultural tools to transform society, I believe this understanding is essential”. 
18  Smysl e znachenie significam sentido e significado em russo. 
19 A argumentação será discutida ainda neste capítulo. 
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1.2. Formação Contínua de Educadores em Local de Trabalho  

 

Nesta seção, discuto a formação contínua de educadores em local de trabalho.  

Para tanto, apresento um breve histórico sobre a trajetória do profissional coordenador- 

pedagógico na rede municipal de ensino, a constituição de contextos de formação 

contínua de educadores e a linguagem como mediadora deste processo.  

 

 

1.2.1. Breve histórico do cargo de coordenador-pedagógico na rede municipal de 

ensino de São Paulo 

 

Esta seção apresenta um breve histórico do cargo de coordenador-pedagógico na 

rede municipal de ensino da cidade de São Paulo. Trata-se de como e em quais 

circunstâncias históricas o cargo foi criado e a trajetória da construção de seu papel na 

escola, em especial da formação contínua de professores em local de trabalho.  

 Na rede municipal de ensino de São Paulo, o cargo de coordenador-pedagógico 

foi criado em 1985, ao lado de reformas educacionais no Brasil e no mundo e de 

crescentes discussões sobre a melhoria da qualidade do ensino e da redução da 

repetência e da evasão escolar (Domingues, 2009). Este período coincide com a abertura 

política do país, o que possibilitou a divulgação de pesquisas na área de educação e a 

ampliação do debate educacional pelas entidades de classe e universidades.  

Segundo autores como Fusari (1997) e Garcia(1995), antes da criação do cargo 

de coordenador, as suas tarefas, como acompanhamento pedagógico e de coordenação 

dos projetos de formação docente na escola, eram exercidas genericamente por outros 

profissionais da educação como inspetores, supervisores, diretores, assistentes 

pedagógico, orientadores pedagógicos e professores.  A diluição das tarefas do 

coordenador-pedagógico por outros profissionais, anteriormente à criação do cargo, tem 

reflexos até hoje, revelada pela dificuldade de delimitação de suas ações na escola.  Nas 

palavras de Fusari (idem: 31), sobre o momento que antecedeu a criação do cargo de 

coordenador pedagógico:  

 

Avaliações sucessivas e o próprio avanço das teorias de ensino 
foram mostrando o limite da divisão técnica no interior das 
escolas, apontando para a direção de que, em vez de atuação 
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especializada, a necessidade maior era de trabalho coletivo, 
conjunto, no qual os professores deveriam somar as 
competências e não ficar se debatendo na luta pela reserva de 
espaço de trabalho de cada um. Diretores, orientadores 
educacionais e assistentes pedagógicos deveriam trabalhar 
conjuntamente. Após 1985, as funções de assistente pedagógico 
e orientador pedagógico foram fundidas, não sem certa 
comoção, criando-se o cargo de coordenador pedagógico (CP), 
como hoje é conhecido.  

 
 
 O surgimento do cargo de coordenador pedagógico na Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo (SME-SP) ocorreu com uma busca de seu papel na escola. O 

movimento de reconhecimento por parte dos coordenadores de seu papel veio com 

resistência dos professores, neste primeiro momento, devido à associação com o cargo 

de orientador educacional que atuava na articulação do professor/aluno ou 

individualmente com os alunos. Esta tensão, na época, consolidou o papel do 

coordenador como burocrático e fiscalizador, sem relação com a formação docente em 

local de trabalho, o que ainda ocorre em muitas unidades escolares.    

 Desde 1950, a SME-SP se preocupou com a formação docente. Segundo Perez 

(1992:16, apud Domingues, 2009), a formação dos docentes era realizada de forma 

centralizada, transmissiva e reiterativa. Em suas palavras: 

 

[...] cabia aos assistentes pedagógicos e orientadores 
educacionais, a tarefa de viabilizar os planos realizados pelo 
órgão central. Para isso, eram treinados e controlados, não lhes 
restando opção se não tentar fazer o mesmo com os professores, 
pois a máquina técnico-burocrática estava exigindo ‘feedback’ a 
fim de verificar se a execução correspondia com o planejado.    

  

 Entre 1956 e 1982, segundo Domingues (2009), a formação contínua docente no 

município de São Paulo foi pautada por treinamento com foco em técnicas, métodos, 

procedimentos e recursos, realizada por especialistas que implementaram propostas da 

política pública vigente. Esta mesma política de formação pautou a formação inicial de 

professores e formadores.  Nas palavras de Fusari (1988: 7-8, apud Domingues, 2009), 

sobre este período:  

    

[...] os treinamentos se propõem ingenuamente, como 
finalidade, mudar o comportamento do professor; o 
comportamento do professor é determinado fortemente por 
condicionantes socioeconômicos que afetam e constroem o 
comportamento do cidadão que é educador. São esses aspectos: 
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econômicos, culturais e pessoais, situação de classe social do 
sujeito - que determinam mais  do que aquilo que o treinamento 
pode  modificar. Alterar o comportamento do educador  
significa mudar o cidadão.  Assim, essa finalidade denota uma 
certa ingenuidade  dos profissionais responsáveis  por 
treinamento, bem como  um equívoco na política de 
treinamento.    

    
 
 Segundo Domingues (2009: 75), no período de 1983 a 1992, influenciados pela 

teoria crítica de Paulo Freire e seus seguidores, e pela psicologia soviética deVygotsky e 

Leontiev, outros elementos são introduzidos na proposta de formação de docentes da 

SME-SP. Em suas palavras:  

 

Mantiveram-se os treinamentos, a discussão pautava-se por 
debates sobre competência técnica e competência política, sobre 
educação como prática dotada de intencionalidades. O final da 
década de 1980 e o começo da década de 1990 foram marcados 
pelos grupos de formação e por projetos, como 
interdisciplinaridade, que garantiram tempo na escola para 
pesquisa sobre a prática.   

 

 Com a aprovação do Estatuto do Magistério Público Municipal (Lei nº11. 

229/92), houve uma transformação na organização da formação docente em local de 

trabalho, surgindo a opção por uma Jornada de Tempo Integral (JTI), atualmente 

Jornada Especial Integral de Formação (JEIF), que garante tempo remunerado para a 

organização de projeto de formação docente na escola. Desta forma, diferentes sentidos 

sobre o papel do coordenador-pedagógico foram se construindo pelo movimento de 

contradição e colaboração. Nas palavras de Souza (2005:121):  

 

O coordenador que foi tido como vigia e controlador das 
práticas dos professores, inocente e ao mesmo tempo impositivo 
ao trabalhar para viabilizar as propostas de governo, também já 
foi vítima e ousado. Em algumas escolas, temos vivências 
relevantes em relação à prática dos coordenadores pedagógicos, 
que desafiam e constroem junto com o grupo de professores 
inúmeros saberes. 

 

Além dos sentidos construídos pelos professores e coordenadores nas relações 

constituídas nos espaços de formação, as funções do coordenador-pedagógico foram se 

transformando pelas mudanças legais progressivas no Regimento Comum das Escolas 
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Municipais (Decretos nº 32.892/92 e 33.991/94). Nesses regimentos, há a indicação de 

suas funções  que seriam  coordenar, elaborar e implementar: a) o Projeto Pedagógico 

da escola; b) o PEA e c) o plano de trabalho da coordenação, em relação aos projetos 

pedagógicos e de formação docente  a serem desenvolvidos em horário coletivo, em 

consonância com as diretrizes curriculares da SME-SP. O coordenador-pedagógico 

também é responsável pelo acompanhamento dos processos de ensino-aprendizagem e 

desenvolvimento relacionados aos alunos (avanços, dificuldades, necessidades 

específicas etc.).  

Como discutido acima, o papel do coordenador-pedagógico vem sendo 

ressignificado ao longo dos anos, e relacionado cada vez mais à formação docente em 

local de trabalho. Desde a criação do cargo de coordenador-pedagógico, as diferentes 

gestões vêm atuando na sua formação. No entanto, muitas vezes a formação contínua 

deste profissional é feita de forma desarticulada, ou ainda muito vinculada à execução 

dos programas e projetos de cada governo e à formação do coordenador como educador.   

Um exemplo dessa vinculação é o Programa Ler e Escrever - Prioridade na 

Escola Municipal (portaria nº 5403/07), executado desde 2007.  As escolas da rede 

podem participar, por meio das ações do PEA e com base nas avaliações institucionais, 

a fim de possibilitar aprendizagem e desenvolvimento aos alunos quanto à capacidade 

leitora e escritora, por meio da apropriação das organizações enunciativas, discursivas e 

linguísticas em práticas sociais com os diferentes gêneros das esferas discursivas 

jornalística, escolar, de divulgação científica e literária. As ações do PEA na formação 

em horário coletivo, com foco nas discussões das práticas de sala de aula, preveem o 

estabelecimento de ações conjuntas entre as diversas áreas de conhecimento em projetos 

da SME-SP e/ou da escola. De fato, uma das questões enfocadas e previstas na portaria 

sobre o Programa PEA é a “formação continuada de coordenadores para subsidiar a 

formação de professores de ciclo I e II em horários coletivos” e a ampliação de sua 

atuação como “formadores” e “articuladores” do trabalho de leitura e escrita na escola, 

sem que houvesse participação de diretores e assistentes de direção.  

  Conforme apresentado nesta seção, os diferentes sentidos e significados do 

papel do coordenador foram construídos nas relações sociais e culturais entre 

professores e coordenadores e por circunstâncias histórias da criação do cargo.  No 

entanto, o papel do coordenador, em especial no que concerne à gestão dos projetos de 

formação de professores em local de trabalho, ainda está em construção. Neste estudo, a 

contextualização sócio-histórico-cultural do papel do coordenador na formação docente 
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na escola é importante,  porque uma das questões de pesquisa enfoca, justamente, a 

compreensão dos sentidos e significados dos participantes desta pesquisa sobre os 

modos de organizar e conduzir a formação de professores no PEA.   

A partir da compreensão desta trajetória, a próxima seção vai tratar da criação de 

contextos de formação de educadores em local de trabalho. 

 

1.2.2.  Contextos de formação de educadores em local de trabalho 

 

Nesta seção abordo a constituição dos contextos de formação de educadores em 

local de trabalho, geralmente constituídos nas escolas, segundo a abordagem defendida 

nesta pesquisa  para tal, , discuto, com base em Fullan & Hargreaves (2000), três modos 

diversos de organização da ação do coordenador nas relações com professores: a 

imposição crítica, a colaboração confortável e a colaboração-crítica. 

 Como já apresentado anteriormente, a difícil e complexa situação da educação 

brasileira - tanto em relação às condições de trabalho e baixos salários dos docentes, 

quanto ao baixo desempenho dos alunos nas avaliações institucionais, aponta para a 

necessidade da formação contínua de educadores ser repensada e transformada de modo 

“a possibilitar a organização da escola como uma comunidade” (Magalhães, 2009: 53). 

 Segundo Fullan & Hargreaves (2000) e Hargreaves (2004), uma das causas da 

dificuldade para o crescimento profissional de professores e o aperfeiçoamento da 

escola é a cultura do individualismo. Na prática docente o individualismo se caracteriza 

pela dificuldade dos professores em pedir, dar e receber apoio fora da sala de aula, uma 

vez que, sócio-historicamente aprenderam que seu papel seja o de conduzir os processos 

de forma unidirecional. Além disso, com base nesses autores, os educadores atribuem 

expectativas exageradas sobre si mesmos, exercendo um trabalho com poucos limites 

definidos.  Geralmente, como não há espaços de colaboração entre seus pares, o 

professor refugia-se na sala de aula criando resistência à interferência ou apoio de 

outros, sejam eles professores, a direção e/ou a coordenação.  

Além disso, com base nas discussões de Hargreaves (2004), muitas redes de 

ensino e escolas, no intuito  de responder aos padrões de desempenho dos alunos e  

demandas dos sistemas de ensino, organizam a formação de professores em local de 

trabalho na forma de treinamentos que se baseiam em prescrições e técnicas, a fim de 

medir resultados em curto prazo. Esta concepção de formação, em pouco tempo, eleva 
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os índices de desempenho dos alunos, mas, paulatinamente, não favorece o processo 

reflexivo-crítico entre os professores, que podem perder a capacidade ou desejo de 

autoavaliação e de  engajamento politicamente nas  diversas ações dentro da escola. 

Essas  questões são discutidas por Smyth (1992), ao enfocar o processo crítico-reflexivo 

em formações na escola como uma camisa de força,  que impede a constituição do 

professor como um profissional reflexivo.  

Esse movimento de dar respostas rápidas às demandas do sistema de ensino 

pode direcionar os formadores (supervisores de ensino, coordenadores-pedagógicos ou 

pesquisadores) a criarem contextos de formação autoritários, impositivos, transmissivos 

e reiterativos, de forma a obter os resultados assim como planejado. McLaren & Giroux 

(1997/2000), por sua vez, apontam que muitas pesquisas que se mostram interessadas 

na compreensão da escola, centram-se na crítica política e teórica sobre o seu modelo 

reprodutivo e suas relações de poder, focando no falar sobre e não para os educadores e 

a comunidade escolar como um todo.  Em suas palavras (idem: 28): 

 

Ao descartar as escolas, considerando-as como agentes de 
dominação, eles não têm conseguido preocupar-se com a 
construção de abordagens novas e alternativas para a 
organização das escolas, dos currículos e de relações sociais em 
sala de aula. 

 
 

Baseados na centralidade da discussão teórica do poder, na perspectiva da crítica 

política, muitos formadores focam no levantamento das contradições presentes nas 

relações de poder na escola e na proposição de novos modelos. No entanto, ao imporem 

o que consideram ser transformador, acabam não rompendo com os modos autoritários, 

transmissivos e reiterativos na constituição destes contextos, mas configurando os 

modos de agir como impositivos críticos. Todavia, mesmo  apoiados em uma 

abordagem crítico-colaborativa, é importante salientar que a constituição de contextos 

de formação que objetivam o levantamento das contradições, compreendidas como 

tensões e conflitos entre os diferentes sentidos dos participantes, pode ocasionar 

resistência, ao invés de gerar possibilidades de transformação e de compartilhamento de 

significados, como discutem John-Steiner (2000) e Magalhães (2004 a 2012), Oliveira e 

Magalhães (prelo). 

Na construção de contextos de formação de educadores, há aqueles que se 

constituem  em relações de cooperação e outros com base na colaboração Deste modo, é 



43 
 

necessário fazer a distinção entre colaboração e cooperação, pois, muitas vezes nos 

contextos escolares, são definidos da mesma forma.  Nas relações de cooperação, há 

“uma ajuda mútua na execução de tarefas que nem sempre resultaram de decisões 

conjuntas dos membros do grupo,” (Oliveira & Magalhães 2011: 69). Em contrapartida, 

a colaboração pressupõe apoio mútuo, negociação de sentidos e compartilhamento de 

significados na definição coletiva de objetivos e motivos comuns (Magalhães, 2011). 

Segundo Fullan & Hargreaves (ibidem), no entanto, há contextos em que a 

colaboração pode constituir-se de forma estática e ocasionar o aparecimento de 

“colaboração confortável” entendida pelos autores como a colaboração que se dá em 

contextos nos quais não ocorre uma prática reflexiva sistemática, ou seja, contextos que 

contam com elevada participação no processo de decisões, embora não haja o 

levantamento das contradições existentes entre os diferentes sentidos dos participantes. 

Este fato ocasiona camaradagem entre colegas, protecionismo mútuo, o estabelecimento 

de uma posição de reação (e não de ação ativa) quanto a possíveis mudanças, além de 

uma ausência de limites nos papéis dos professores e coordenadores. Segundo 

Hargreaves (1994: 271): 

  

A colaboração pode confinar-se naquelas áreas de trabalho dos 
professores que se apresentam mais seguras e menos 
controvertidas: as que evitam a colaboração direta na prática de 
sala de aula ou a reflexão sistemática coletiva, em benefício de 
apoio moral e de construir ideias e recursos comuns. Estas 
formas seguras de colaboração podem consolidar a prática já 
existente, ao invés de opor-se a ela. Estes tipos de colaboração 
podem ser cômodos, confortáveis e complacentes.  

 
 

Nesta pesquisa a perspectiva adotada na constituição das relações desenvolvidas 

é a da colaboração crítica que, segundo John-Steiner, (2000) e Magalhães (2010), é uma 

categoria que envolve contradição nas relações dialógicas e de alteridade;  

intencionalidade na ação, na fala, no ouvir e ser ouvido; respeito e interesse; 

reciprocidade e compartilhamento,  possibilitando aos participantes verem a si mesmos 

engajados em uma tarefa conjunta.  

Segundo Oliveira & Magalhães (2011), a colaboração crítica é a base de um 

processo relacional constituído pela confiança e respeito em relação às considerações 

dos outros colaboradores. Este processo relacional possibilita a proposição de 

desenvolvimento de um trabalho criativo e coproduzido, a construção de subjetividades 

que expressem a diversidade de sentidos e a constituição de diferentes papéis, 
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considerando as relações de poder em contextos determinados e as contradições 

imbuídas na multiplicidade de vozes como fontes que possibilitam a produção de novos 

significados e a criação de ZPD’s mútuas. 

Desta forma, a colaboração crítica não pode ser pensada de forma estática, sem 

que seja analisado o movimento entre colaboração e contradição na constituição desse 

processo relacional, pois o levantamento das contradições, sem  colaboração, pode levar 

à constituição dos contextos de forma autoritária, impositiva, sem que haja abertura para 

a negociação de sentido, configurando-se numa imposição crítica. Por outro lado, o 

papel das contradições como parte do processo colaborativo-crítico é de suma 

importância na constituição de contextos de formação de educadores, de forma a não 

configurar-se como uma colaboração confortável.    

Como apontado por Engeström (2011) e Engeström & Sannino (2012), as 

contradições são tensões estruturais acumuladas historicamente, dentro e entre as 

diferentes atividades, quee se manifestam na organização argumentativa da linguagem20 

aocolocarem diferentes ideias em contraste, por meio da apresentação de diferentes 

pontos de vista, da sustentação de afirmações com a obtenção de evidências e 

explicações, da refutação e busca de uma conclusão e de um acordo, no intuito da 

“produção de compreensões criativamente inovadoras da realidade” (Liberali, 2011:50). 

Dessa forma, a contradição é uma categoria que atua  na construção do objeto,  na sua 

expansão por meio da linguagem argumentativa e também  nos modos de entender e 

agir em relação a conceitos, valores e necessidades, sendo fonte poderosa de 

autorreflexão e inovação (Engeström, 2008; Magalhães, 2010).  

Oliveira (2009, apud Oliveira & Magalhães, 2011:72), no intuito de sistematizar 

os papéis e as ações na constituição de processo relacional colaborativo-crítico entre 

colaboradores, organizou o quadro a seguir: 

 

Quadro – 03 - Processo relacional colaborativo-crítico 

Papel dos colaboradores  Significantes das ações de colaboração 

Questionamento  
 

Os colaboradores pontuam a contradição com a finalidade de 

impulsionar as ações na atividade e a reconhecem como forma de 

enfrentamento nos cenários que se configuram na realidade das 

situações didáticas.  

                                                            
20 Discutirei em seção a seguir. 
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Compreensão  
 

Os colaboradores estabelecem correlação de ideias e situações que 

emergem na atividade, marcando um “conhecer em ação”, que se 

dá a partir de significados compartilhados nas situações didáticas. 

Resolução de problemas  
 

Os colaboradores decidem coletivamente o redimensionamento de 

ações e metas no desenvolvimento da atividade, possibilitando que 

essas construções coletivas configurem  uma nova significação das 

situações didáticas.  

  Como apresentado no quadro acima, as relações entre os colaboradores nos 

espaços de formação não podem configurar-se como zonas de conforto, mas como um 

contexto crítico-colaborativo, no qual os participantes tenham: compromisso coletivo; 

liberdade de escolha informada e responsável; posições informadas; disposição para 

tratar aspectos sensíveis ou difíceis de seu trabalho, com a discussão e confronto aberto 

das ideias, e oportunidade e abertura para ouvir a si mesmo e aos outros, assumir riscos 

intelectuais e emocionais. Este processo relacional possibilita a valorização e confiança 

dos/nos  participantes na avaliação do processo educativo e a construção de mutualidade 

e interdependência produtiva de conhecimento (John-Steiner, 2000; Hargreaves, 2004; 

Magalhães 2011; Magalhães & Oliveira, 2011).  

Segundo Magalhães (2011:19), o contexto crítico-colaborativo de formação de 

educadores precisa basear-se pela práxis crítico-criativa “que enfoca a atividade social 

criativa humana como a criação constante de novas soluções, conforme novas 

necessidades surjam, quanto a questões específicas do local de trabalho”. Nestes 

contextos de formação de educadores, a liderança e a investigação são compartilhados, 

há responsabilidade conjunta, aprendizagem contínua e transformação de conhecimento, 

ou seja, uma gestão colaborativa em que cada sujeito esteja engajado na solução de 

problemas e responsivo às necessidades do coletivo (Hargreaves, 2004, Liberali, 2012). 

As discussões de constituição de contextos crítico-colaborativos de formação de 

educadores são essenciais, pois balizam os objetivos gerais e específicos e as perguntas 

desta pesquisa. Além disso, articulam as compreensões teórico-metodológicas do 

quadro teórico da TASCH com a prática específica, permitindo investigar as 

interconexões entre os diferentes conceitos e as ações coletivas, as regras e a divisão de 

trabalho que as apoiam para compartilhamento de significados na resolução de 

problemas em resposta às necessidades coletivas. 

A seguir discorro sobre a linguagem na constituição de contextos de formação 

de educadores.  
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1.2.3.  Linguagem na constituição de contextos de formação 

 

Como apresentado na seção anterior, esta pesquisa adota a perspectiva crítico-

colaborativa na constituição de contextos de formação de educadores (professores, 

coordenadores e pesquisadores). Segundo Magalhães (2004:52), a organização da 

linguagem na formação de educadores tem o papel de: 

promover um espaço para a constituição de profissionais 
críticos, em Educação, implica que os formadores repensem a 
organização das ações de linguagem nos discursos dos 
contextos de formação, para que uma complexa e multifacetada 
relação entre teoria e prática tenha lugar. 

 

Os contextos de formação de educadores podem ser marcados pelo discurso 

internamente persuasivo ou o discurso autoritário, nos quais “a assimilação da palavra 

de outrem adquire um sentido ainda mais profundo e mais importante no processo de 

formação ideológica do termo (...) ela procura definir as próprias bases de nossa atitude 

ideológica em relação ao mundo e de nosso comportamento” (Bakhtin, 1934-1935/ 

1998:142).  

O discurso autoritário, segundo Bakhtin (idem), pode apresentar-se com 

diferentes conteúdos como autoritarismo, tradicionalismo, universalismo, oficialismo, 

entre outros.  Essas formas de conteúdo do discurso autoritário são muito presentes nos 

contextos escolares, em especial em formação de professores em local de trabalho, em 

que, geralmente, uma série de informações, regras e modelos são transmitidas e 

impostas. Esse discurso exige reconhecimento incondicional de enunciados fixos e não 

modificados pelas outras vozes, ou seja, a “palavra autoritária não se representa - ela é 

transmitida” (Bakhtin, idem: 143-144). Desse modo, este discurso impossibilita a 

produção criativa de novos significados.  Nas palavras de (Liberali & Fuga, 2012: 138):  

 

nesse tipo de discurso nitidamente isolado, compacto e inerte, é 
difícil introduzir modificações de sentido. Sua proposta 
pressupõe imobilidade e finalização e sua estruturação é 
monossêmica e rígida, ou seja, não se modifica quando em 
contato com novas vozes, ou seja, não gera novos significados. 
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Diferentemente do discurso autoritário, o discurso internamente persuasivo “se 

entrelaça diretamente com a ‘nossa palavra’ (...) comumente metade nossa, metade de 

outrem” (Bakhtin, ibidem: 145).  Esse discurso permite que uma voz reconheça, 

assimile e aproprie-se, gradativamente, das outras vozes, produzindo novos 

significados, de modo que a fronteira entre uma e outra voz seja quase imperceptível.  

Sendo assim, o discurso internamente persuasivo pressupõe tensão e conflito entre 

diferentes vozes, imbuídas de diferentes pontos de vista e avaliações, num movimento 

constante, aberto e inacabado, que revela novas possibilidades em cada um dos novos 

significados produzidos dialogicamente.  

As relações dialógicas e dialéticas nos diferentes contextos de formação de 

educadores são constituídas e mediadas pela linguagem, organizada pela argumentação. 

Segundo Rodrigues (2010:54) “argumentar consiste em agir intencionalmente a fim de 

promover uma mudança de opinião ou de atitude em um auditório”.  A argumentação é 

comumente compreendida, especialmente em contexto impositivo crítico e no discurso 

autoritário, como a tentativa de convencer ou persuadir, num movimento de ganha e 

perde.  

Na perspectiva da colaboração crítica, a argumentação é compreendida “como a 

produção de significados criativos é negociada discursivamente na tentativa de superar 

perspectivas dogmáticas e/ou autoritárias advindas tanto dos sentidos pessoais quanto 

dos significados historicamente cristalizados” (Liberali, 2011:49), prevalecendo o 

discurso internamente persuasivo. Nesse sentido, a argumentação implica no 

levantamento, restrição e superação coletiva das contradições, expressas nos diferentes 

pontos de vista, com base na sustentação, refutação e negociação dos diferentes sentidos 

pessoais e a expansão de significados pelos participantes. Segundo Liberali & Fuga 

(2012: 135):  

entendemos a argumentação como artefato para análise e 
discussão dos problemas e conceitos e, não como manifestação 
ou aceitação automática de prontas verdades. Dessa forma, é 
fundamental que os interlocutores compreendam as suas ações, 
assumam seus papéis hierárquicos, culturais e sociais para que 
possam apreciar, avaliar os argumentos alheios, apresentar e/ou 
defender os seus próprios, compartilhar opiniões, dentro de uma 
perspectiva criativo-colaborativa de produção conjunta de novas 
possibilidades.  

 

O quadro abaixo ilustra a argumentação em contextos crítico-colaborativos de 

formação de educadores: 
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Quadro 04 - Caracterização da argumentação 
 Situação de ganha/perde Situação Colaborativa  

ganha/ganha 
Ponto de 
Partida: 

conflito/ controvérsia entre 
pessoas 

Conflito de ideias/ conceitos 

Objetivo 
 

Persuadir/ Convencer Aprender e expandir ideias de 
forma dialética 

Objeto 
 

Opiniões Ideias diferentes 

Qualidade da 
argumentação 

Instrumento-para-resultado: 
 

• predominância de 
opiniões e sugestões 
para construir 
princípios para 
avaliar e determinar 
ações em sala de 
aula; 

• ausência de 
perguntas para 
expandir a posição 
argumentativa 
apresentada; 

• presença da voz 
autoritária que 
impõe uma 
perspectiva de senso 
comum; 

• ausência de ênfase 
no conflito de ideias 
e na possibilidade de 
reconstruir pontos 
de vista; 

• ausência de 
significados 
coletivos e presença 
de um grupo amorfo 
de sentidos. 

Instrumento-e-resultado: 
 

• análise, desenvolvimento do 
suporte e expansão das 
ideias enfatizadas para a 
integração entre 
conhecimento genérico e 
específico; 

• entendimento de que a 
argumentação é parte do 
objeto em construção; 

• percepção de que os novos 
significados são permeados 
por ideias diferentes 
(sentidos) dos sujeitos da 
atividade, que lutam para 
aprender juntos e para, 
dialeticamente, desenhar 
novas opções para o futuro; 

• noção de que a construção 
de significados é uma 
atividade revolucionária. 

Damianovic (2009:124) com base em Situação argumentativa (Liberali, 2007), apud Rodrigues (2010: 
56). 

 

No movimento de produção conjunta de novos significados e expansão e/ou 

restrição do objeto, as contradições, como parte constituinte da colaboração crítica, se 

apresentam como força motriz desse desenvolvimento e se materializam 

discursivamente pela argumentação, por meio de aspectos enunciativo-linguístico-

discursivos, como tipos de perguntas, troca de turnos e escolhas lexicais, de forma que 
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os interlocutores possam realizar: pergunta controversa; espelhamento; apresentação de 

pontos de vista; oposição de ponto de vista; acordo; pergunta/apresentação de suporte; 

pergunta/apresentação de esclarecimento; justificação; pergunta/apresentação de 

definição; pergunta/apresentação de exemplificação; pergunta/apresentação de contra-

argumento (que possa potencialmente invalidar o suporte oposto); pergunta/ 

apresentação da conclusão ou acordo, além do uso de organizadores argumentativos 

(Liberali & Fuga, 2012). 

 Para além da compreensão e construção de novos significados na constituição 

de contextos de formação de educadores em local de trabalho, a organização 

argumentativa da linguagem, nos turnos conversacionais, possibilita entender como se 

constituem as relações entre os participantes da pesquisa.  A constituição das relações 

pode ser compreendida ao estudar o nível relacional da interação verbal entre os 

participantes, o qual pode focar nas relações interpessoais horizontais 

(proximidade/familiaridade) e verticais (hierarquia, poder) entre os interlocutores e no 

funcionamento da polidez (Kerbrat-Orecchioni, 1996/2006).  

Para definir tanto o estado de relação horizontal quanto o vertical é necessário 

compreendermos suas características externas e internas.  As características externas são 

de caráter contextual, o que significa entender quais são os laços socioafetivos 

existentes entre os interlocutores que os colocam em relação de distância ou 

proximidade (relação horizontal), ou  desigualdade entre dominante e dominado(relação 

vertical). As características internas são de caráter linguístico-discursivo, com o uso de 

signos verbais, não-verbais e paraverbais e suas unidades chamadas de relacionemas 

(nas relações horizontais), e taxemas (nas relações verticais).   

 O eixo da relação horizontal é gradualmente orientado para a distância de um 

lado, e para proximidade de outro. Este movimento depende dos aspectos contextuais e 

linguístico-discursivos. Os relacionemas verbais podem referir-se à forma de tratamento 

entre os interlocutores, como o uso de pronomes de tratamento, os temas abordados ou 

ainda pela formalidade e informalidade da linguagem na relação. Segundo Kerbrat-

Orecchioni (idem: 63-64) sobre as relações horizontais:  

 

Os comportamentos produzidos na interação são, com certeza, 
em grande parte determinados pelos dados externos; mas o 
importante aqui é que eles são totalmente: as pressões 
contextuais deixam aos interactantes uma certa margem de 
manobra (cuja extensão varia conforme o tipo de interação 
estabelecida). Ou seja, a relação é geralmente negociável, e, 
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aliás, frequentemente negociada, entre os participantes da 
interação; os comportamentos conversacionais (como o uso do 
pronome de tratamento “você” por pessoas de todas as idades, 
ou a produção de uma ordem) podem, certamente, refletir 
algumas relações que existem a priori entre os interlocutores, 
mas eles podem também confirmá-las, contestá-las, até mesmo 
constituí-las ou invertê-las, e isso graças à manipulação de 
algumas unidades que chamaremos de relacionemas.21  

 
 
 O eixo de relação vertical é marcado no nível contextual pela desigualdade entre 

os interlocutores, pelos diferentes papéis sociais e institucionais ou ainda pelo domínio 

de determinados saberes, revelada pelos taxemas (marcadores linguísticos) que 

demonstram a posição alta e  baixa de um relacionado ao outro. Os taxemas verbais 

podem referir-se à forma de tratamento (uso de pronomes de tratamento ou de 

referência ao cargo); à organização dos turnos da fala, revelado pelo maior ou menor 

domínio da conversação e pela interrupção por um dos interlocutores; à organização 

estrutural, na qual há o mesmo responsável pela abertura e conclusão dos temas, e aos 

atos da fala que revelam ameaça à face um do outro (posição alta), com a indicação de 

ordem, proibição, crítica, reprovação, refutação, insulto etc, ou de si mesmo (posição 

baixa) com pedido de desculpas, justificação, retratação, autocrítica. 

 Como forma de evitar à ameaça das faces, os interlocutores podem se valer de 

sistemas de polidez, que consiste num “conjunto de procedimentos que o falante utiliza 

para poupar ou valorizar seu parceiro de interação” (Kerbrat- Orecchioni, 1996/2006: 

77). A polidez pode ser positiva ou negativa. A polidez positiva “consiste exatamente 

em produzir algum ato que tenha caráter ‘antiameaçador’ para o seu destinatário: 

manifestação de acordo, convite, elogio, agradecimento” (idem: 91), ou seja, a 

valorização de seu interlocutor.  Por sua vez,  a  negativa caracteriza-se por evitar, por 

meio de suavizadores, ato ameaçador ao seu interlocutor. Os suavizadores verbais 

podem apresentar-se na formulação indireta de ordem ao interlocutor, como efetuar 

perguntas que equivalem à reprovação e/ou justificação, no uso de modalizadores e na 

substituição de pronomes pessoais como o uso de nós ou a gente, em substituição de eu 

e você, como forma de evidenciar solidariedade. 

 Os aspectos contextuais e linguístico-discursivos do nível relacional da interação 

verbal podem revelar como as relações entre interlocutores foram constituídas e como 

                                                            
21 Grifo do autor 
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podem possibilitar a construção de novos significados nos contextos de formação de 

educadores, por meio da negociação dos diferentes sentidos dos participantes.  

  Em resumo, a constituição de contexto crítico-colaborativo de formação de 

educadores ocorre quando os participantes se apropriam de novas organizações 

discursivas, em relações dialéticas, dialógicas e responsivas. Estas novas organizações 

se revelam pela prevalência do discurso internamente persuasivo, com o 

reconhecimento, assimilação e apropriação de diferentes vozes, produzindo novos 

significados.  Na perspectiva crítico-colaborativa, o discurso internamente persuasivo se 

apresenta pela argumentação, compreendida como instrumento-e-resultado no 

levantamento de diferentes sentidos dos participantes da formação em local de trabalho 

e produção criativo-crítica de novos significados. A linguagem, no nível interacional, 

revela a constituição das relações entre os participantes da pesquisa, sejam estas 

horizontais,  revelando a proximidade/familiaridade entre os interlocutores ou ainda 

verticais, apontando desigualdade de papéis sociais e hierárquicos.  

    

A seguir discuto o capítulo metodológico. 
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CAPÍTULO 2: ORGANIZAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DA 

PESQUISA 
 

 O objetivo deste capítulo é apresentar o contexto da pesquisa, a metodologia 

adotada neste trabalho, o embasamento teórico que justificam as escolhas teórico-

metodológicas realizadas, a confirmação de confiabilidade deste estudo, procedimentos 

de coleta e produção de dados, categorias de análise e interpretação utilizadas para 

responder às perguntas de pesquisa: 1) Quais as compreensões dos participantes quanto 

aos modos de organizar e conduzir a formação de professores no PEA ao longo da 

pesquisa? ,e  2) De que maneira a relação constituída entre os participantes possibilitou 

transformações ou não  quanto: a) às compreensões de ambos sobre o  modo de 

conduzir a formação de professores no PEA? b) à agência do coordenador-participante 

na condução dos encontros de formação do PEA? 

 

2.1. Contexto de pesquisa 

 

 Nesta parte do capítulo, apresento o panorama do contexto pesquisado: a escola, 

a minha entrada em campo e os participantes da pesquisa e do PEA. 

 

2.1.1 A escola 

 

A pesquisa foi desenvolvida numa escola municipal localizada no distrito de São 

Mateus, Jardim Santa Bárbara, bairro de classe média baixa da cidade de São Paulo, na 

qual sou professora há oito anos. Fundada há 41 anos, é considerada uma escola de 

referência na região e oferece 32 turmas de Ensino Fundamental I e II nos períodos da 

manhã e tarde e 6 de EJA à noite, contando com um total de  cerca 1200 alunos. 

Esta escola localiza-se num bairro residencial, no entanto, está aproximadamente 

a 1km de um Parque Industrial e do centro comercial de São Mateus. É uma escola bem 

localizada, pois se encontra próxima às importantes vias de acesso para o centro de São 

Paulo e à região do ABC e Mauá. No entorno da escola, encontramos a maioria das 

escolas particulares da região além do campus de uma universidade particular. Isso 

revela a diversidade econômica dos moradores da região e dos alunos, pois moram em 
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áreas de ocupação irregular, a maioria em casas de alvenaria, ou em condomínios que 

possuem boa infraestrutura, como quadras de esportes e piscina.  

Com base em estatísticas da escola para construção do Projeto Pedagógico (PP), 

os alunos da escola residem no distrito de São Mateus, embora 47%22 não morem nos 

arredores da escola, mas em bairros vizinhos, tendo escolhido a escola por considerá-la 

de boa qualidade. Aproximadamente 60% dos alunos residem em casa própria, destes, 

85% em casa de alvenaria e 71% contam com saneamento básico.  A renda média das 

famílias dos alunos é de três salários mínimos, sendo que 42% dos pais são autônomos, 

prestadores de serviço e comerciários, 15% trabalham no setor industrial e os demais 

são funcionários públicos ou estão inativos.  Em torno de 40% das mães são donas de 

casa, 23% são autônomas e as demais atuam em outros setores da economia. Quanto ao 

grau de escolaridade, pais e mães possuem percentuais muito próximos, sendo em torno 

de 32% com ensino fundamental completo e incompleto, 40% com ensino médio 

incompleto ou completo e os demais com nível superior. 

O prédio da escola é organizado em dois andares com 38 dependências das quais 

16 são salas de aula, 01 sala de leitura, 01 de multimídia, 01 de vídeo, 01 laboratório de 

ciências, 01 laboratório de informática, 01 de professores, 01 de estudos para formação 

de professores, 01 de coordenação, 01 da direção, 02 de secretaria, 02 de inspetoria, 07 

de materiais pedagógicos e de almoxarifado, 01 vestiário das funcionárias terceirizadas, 

02 cozinhas (uma para preparação da merenda dos alunos e uma para uso dos 

professores e funcionários), além de 06 banheiros (04 para os alunos e 02 para 

professores e funcionários), 02 quadras e 01 parquinho.  A pesar da necessidade visível 

de manutenção do prédio, a escola apresenta boas instalações e recursos tecnológicos e 

pedagógicos inexistentes na maioria das escolas particulares da região. 

Como recursos didáticos e tecnológicos, a escola conta com 50 computadores 

para uso dos alunos, 05 para uso de professores, 03 para secretaria, 04 projetores, 02 

computadores com projetor acoplado, 03 notebooks, 01 aparelho de blue-ray, 02 

aparelhos de DVD, 02 retroprojetores, 03 televisores, 02 scanners, 02 impressoras para 

uso dos alunos, 01 para uso da secretaria, coordenação, professores e direção, 01 lousa 

digital, 01 máquina copiadora, 01 duplicadora e 01 piano. 

                                                            
22  Dados fornecidos pela escola a partir de questionário socioeconômico realizado para construção de 
contextualização do Projeto Pedagógico. 
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Nesta escola trabalham 70 professores (63  em regência de salas de aulas e 07 

readaptados23) 02 coordenadores, 01 diretor, 02 assistentes de direção, 06 funcionários 

de secretaria, 09 funcionários de inspetoria e, aproximadamente, 20 funcionários de 

cozinha, limpeza e segurança de empresas terceirizadas. Dentre os 63 professores, 37 

fizeram opção pela Jornada Especial Integral de Formação (JEIF24), na qual oito horas-

aula semanais são dedicadas ao horário coletivo de formação, o que os torna 

participantes do PEA, orientados pelos coordenadores em três grupos.  

O quadro de professores, direção, coordenação e funcionários é formado por 

profissionais 100% efetivos, com exceção dos funcionários das empresas terceirizadas 

de limpeza, alimentação e segurança, e idade acima de 30 anos, em quase sua totalidade. 

Em torno de 90% dos professores têm mais de dez anos de magistério e 87% acumulam 

cargo em outra escola da mesma rede ou em outras. Cerca de 30% dos professores, terá 

condições de aposentar-se nos próximos cinco anos. Todos os professores têm ensino 

superior completo.  Em relação a sua moradia,  46%  dos professores residem longe da 

escola ou necessitam de condução, dos quais 65% residem na região do ABC e Mauá. O 

diretor da escola está no cargo há oito anos e os dois coordenadores há 

aproximadamente seis anos. 

Além dos projetos da SME-SP (Toda Força25, Informática Educativa, Sala de 

Leitura, Recuperação Paralela de Português e Matemática e Sala de Apoio à 

Aprendizagem Inclusiva26), que funcionam no turno e contra turno, a escola participa do 

Programa Ampliar27 e desenvolve os seguintes projetos próprios que apresento a seguir: 

 

                                                            
23 Readaptados: Professores afastados da sala de aula para cumprimento de outras tarefas na escola, em 
decorrência de problemas de saúde. 
24 Os professores da Rede Municipal de Cidade de São Paulo podem optar  sobre sua jornada de trabalho 
anualmente. Há duas possibilidades: a JBD (Jornada Básica Docente) que consiste em 25 horas/aula de 
regência e horário individual; a JEIF (Jornada Especial Integral de Formação) que consiste em 25 
horas/aulas com alunos, 03 horas/aula de horário-individual-atividade e 08 horas/aulas de horário coletivo 
de formação, no qual é desenvolvido o PEA.  
25 O Projeto Toda Força no 1 º ano do Ensino Fundamental é parte do Programa Ler e escrever da SME-
SP, com a professora titular da sala e uma estagiária (estudante de Pedagogia ou Letras), em trabalho 
conjunto, para alfabetizar o maior número de alunos ao final do ano letivo. 
26 Sala de Apoio à Aprendizagem Inclusiva (SAAI) é um projeto da SME-SP, em parceria com o Governo 
Federal que atende alunos com necessidades especiais de aprendizagem das escolas da região. Nesta 
escola há o atendimento de alunos com deficiência visual ou baixa visão. 
27 Programa Ampliar visa aumentar, gradativamente, o tempo de permanência dos alunos nas escolas, 
conforme previsto no Programa de Metas da Cidade de São Paulo - Agenda 2012, bem como alcançar as 
metas de aprendizagem para os alunos do Ensino Fundamental. 
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• Projeto Babel de Línguas -  aulas de alemão, espanhol, italiano, libras, 

inglês e francês, lecionadas por professores da própria escola, com 

exceção de uma professora de italiano, desenvolvido com alunos a partir 

do 4º ano do ensino fundamental, no contra turno; 

• Projeto de Agentes Ambientais  - desenvolvido com 30 alunos de 6º e 7º 

anos, no contraturno, sobre desenvolvimento sustentável e reutilização 

de resíduos sólidos, por duas professoras das áreas de Ciências e 

História; 

• Projeto de Laboratório de Iniciação a Ciências (LIC) - desenvolvido 

com 30 alunos do 9º ano, no laboratório de ciências, no contraturno, 

com foco na prática de conhecimentos de biologia, química, física e 

matemática. 

• Projeto de Xadrez - desenvolvido com alunos que pretendem  apropriar-

se das técnicas deste jogo, destinado a todos os anos. 

• Projeto de Orientação de Estudos e Projeto Lição de Casa  ocorrem no 

turno de aula, uma vez por semana, com o intuito de ensinar aos alunos 

a criar uma rotina de estudos e  formas de melhorar a convivência entre 

alunos e professores. 

• Projeto de Monitoria Recreativa  em sistema de rodízio, alunos de 8º e 9º 

anos, acompanham os recreios dos alunos de 1º ao 5º anos, realizando 

atividades recreativas, como brincadeiras e jogos.. 

• Projeto de Monitoria de Informática Educativa -  alunos dos 8º e 9º anos 

colaboram com a professora de sala de informática, como monitores no 

atendimento aos alunos do 1º ao 5º anos com o uso do computador.  

 

Como apresentado acima, a escola desenvolve diversos projetos, embora tenham 

pouca relação ou nenhuma interação/relação entre eles, acontecendo muitas vezes de 

forma isolada e/ou individual. Apesar disso, os avanços dos alunos quanto aos 

processos de leitura e produção escrita e matemática têm sido pontuais, como mostram 

os dados a seguir. 

 Na Prova Brasil, as séries finais de Ensino Fundamental I, apresentam números 

satisfatórios , com índice do SAEB28 de 5,5, se comparado com os índices nacionais e 

                                                            
28 Dados retirados do site www.portalideb.org em 23/08/2012. 
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do município, mas abaixo da avaliação anterior que foi de 5,6.  No Ensino Fundamental 

II, houve queda de 4,8 para 3,8 para a série final deste ciclo. Ao analisarmos o progresso 

dessa turma de Ensino Fundamental II, verifica-se que houve queda ainda maior, pois os 

mesmos alunos obtiveram índice de 4,9 na avaliação de 2007. Segundo a informação da 

própria escola, dos aproximadamente 650 alunos que fizeram a Prova São Paulo em 

2012, 200 estavam inscritos nos Projetos de Recuperação Paralela de Português e 

Matemática, por apresentarem desempenho abaixo do básico para a série.   

O baixo desempenho dos alunos da escola nas avaliações institucionais, 

especialmente na série final do Ensino Fundamental II, tem servido de justificativa para 

a adesão ao Programa Ler e Escrever da SME-SP. Segundo informação do 

coordenador-pedagógico, a adesão mantem-se desde 2007, porque a escola ainda não 

conseguiu atingir as metas estabelecidas pela SME-SP e as estabelecidas no Projeto 

Pedagógico discutidos entre professores e direção, durante os processos anuais de 

avaliação interna e de planejamento. Os objetivos do PEA-2012 da escola foram 

discutidos e elaborados com base na discussão das metas do Programa Ler e Escrever: 

 

• Elaborar e desenvolver ações coletivas para construir propostas de trabalho 

voltadas ao atendimento das metas do Projeto Pedagógico da escola, em 

consonância com as de SME; 

• Refletir sobre os resultados das avaliações internas e externas, identificando as 

competências e habilidades não atingidas pelos alunos de modo a realizar 

possíveis mudanças na prática; 

• Dar continuidade às reflexões, visando a implementação dos projetos e 

programas de SME; 

• Refletir sobre o uso dos espaços da unidade, como ambientes de aprendizagem; 

• Instrumentalizar e subsidiar o professor, de forma a promover um trabalho 

educacional voltado ao desenvolvimento de competência leitora e escritora dos 

educandos, como responsabilidade de todas as áreas; 

• Subsidiar a ação do professor em sala de aula, contribuindo para aprimoramento 

da prática pedagógica, em especial no atendimento de alunos com dificuldade de 

aprendizagem e com necessidades especiais; 

• Repensar e ampliar a concepção de alfabetização e letramento. 
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Apesar de o PEA ter como objetivos específicos a formação de professores de 

áreas diversas com foco na leitura e escrita, muitas das discussões, quando entrei em 

campo, ainda se apresentavam centradas nas questões do cotidiano, como indisciplina 

dos alunos, denúncias contra o Governo e as condições de trabalho, ou ainda na leitura 

das publicações institucionais da Secretaria Municipal de Educação do Município de 

São Paulo e de reportagens da Revista Nova Escola. 

A seguir apresento a entrada em campo. 

 

2.1.2 Entrada em campo 

 

 Como trabalho há oito anos nesta escola, a entrada em campo foi discutida em 

quatro reuniões, devido à preocupação quanto aos desconfortos pessoais que as questões 

abordadas poderiam causar e ao fato do projeto, em sua metodologia, pressupor o 

compromisso coletivo de todos participantes envolvidos, inclusive da professora-

pesquisadora, em correr riscos intelectuais e emocionais. 

 Então, em junho de 2011, apresentei o projeto aos coordenadores e ambos 

demonstraram interesse em colaborar na realização da pesquisa, embora tenham 

solicitado uma reunião com a direção da escola.  

Na reunião entre a equipe gestora e a professora coordenadora, em agosto de 

2011, apresentei o projeto e as razões de realização em meu espaço de trabalho. O 

diretor da escola gostou do projeto e o autorizou, no entanto, deveria conversar com os 

professores participantes dos grupos I e II do PEA e acertar os detalhes com a 

coordenação.  

No mês de setembro, em uma reunião, apresentei aos professores e à equipe 

gestora, o projeto, seus objetivos e a forma de produção e coleta de dados. Os 

professores concordaram com a pesquisa, desde que fosse realizada apenas a observação 

da formação em horário coletivo, sem gravação em áudio e vídeo. Com os 

coordenadores, acertei que as sessões reflexivas seriam realizadas com gravações de 

vídeo, em horário de planejamento coletivo. 

Em novembro, a coordenadora, orientadora do grupo I, comunicou-me em um 

conversa informal que não participaria mais da pesquisa. Conversei com o outro 

coordenador, orientador dos grupos II e III, que manteve o compromisso de participação 

na pesquisa, embora já estivéssemos na fase de finalização do PEA daquele ano. 
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No início do PEA de 2012, foi realizada outra reunião com os professores, desta 

vez somente com os participantes do grupo III, que aceitaram participar da pesquisa, 

com os mesmos critérios discutidos anteriormente. Acertei os horários possíveis com o 

coordenador pedagógico para as observações e sessões reflexivas. 

Feito o acordo com todas as partes, providenciei a documentação para o Comitê 

de Ética e Pesquisa e após a autorização iniciei a produção e coleta de dados.   

A seguir apresento os participantes da pesquisa. 

 

 

2.1.3.  Participantes da Pesquisa 

 

 São participantes focais desta pesquisa: Alberto29 , coordenador-pedagógico da 

escola, e eu,  professora-pesquisadora. São participantes referidos, os professores que 

participam do PEA. Os dois participantes focais serão descritos a seguir: 

  

2.1.3.1. Professora-Pesquisadora 

 

 Tenho 36 anos, sou formada em português e inglês pelo Centro Universitário 

Fundação Santo André e atuo como professora de português para o Ensino Fundamental 

II, desde 2002, na Prefeitura Municipal de São Paulo. Além da SME-SP, trabalhei como 

professora de português e inglês de Ensino Fundamental II e Médio, entre 1997 e 2009, 

nas redes estadual e particular de ensino. 

 Entre 1999 e 2010, atuei em diversos mandatos como conselheira regional, 

estadual e diretora estadual plena do Sindicato dos Professores da Rede Estadual de 

Ensino de São Paulo  (APEOESP).  Durante duas gestões, atuei como tesoureira da 

Subsede de Itaquera ,  participei de coletivos regionais de gênero e antirracismo, na 

formação política dos professores, na organização de encontros e grupos de estudos de 

diversos temas  para os concursos.  Neste período, no âmbito sindical, participei de 

diversos congressos, conferências e encontros de diferentes temáticas, além de integrar 

grupos de estudo de obras marxistas e do programa de formação de monitores do 

Núcleo Marxista de Educação Popular 13 de Maio. 

                                                            
29 O nome do participante é fictício para assegurar sigilo da pesquisa. 
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 Entre 2001 e 2002, trabalhei como assessora parlamentar de um vereador da 

cidade de São Paulo, cuja ação militante centrava-se na educação e nos movimentos 

populares da zona leste. Durante esse período, acompanhei, avaliei e fiz relatoria de 

quase todos os projetos que tratavam de educação municipal, tanto do legislativo quanto 

do executivo, pois o vereador que assessorei foi presidente da Comissão de Educação e 

Cultura neste período. Neste mesmo ano, iniciei o curso de Pedagogia na Universidade 

de São Paulo (USP), que cursei até 2004, onde participei de diferentes grupos de 

estudos, inclusive sobre financiamento da educação. 

 Em 2009, solicitei exoneração do cargo que tinha na rede estadual, iniciei o meu 

afastamento das tarefas sindicais e comecei a pensar em retomar os estudos acadêmicos. 

Então, no segundo semestre de 2010, participei do processo seletivo de mestrado no 

Programa de Linguística Aplicada e Estudos de Linguagem (LAEL) e indiquei a Profa. 

Dra. Maria Cecília Camargo Magalhães como orientadora, devido ao seu trabalho com 

o grupo LACE ter como um dos pilares o materialismo dialético. 

 Quanto à questão profissional atual, trabalho na escola pesquisada há oito anos e 

tenho filha, sobrinho e irmão como alunos da escola. Devido a minha constante angústia 

com a difícil situação da escola pública, em especial do meu contexto, percebi que havia 

a necessidade de atuar mais efetivamente na minha comunidade e, então, decidi realizar 

a minha pesquisa de mestrado na escola onde trabalho. A minha  atitude  na escola, até 

mesmo pelo meu histórico sindical, foi sempre de criticar os encaminhamentos da 

gestão, em especial quanto à formação de professores de maneira reativa aos problemas.  

Quando iniciei o mestrado, ainda tinha a visão de que a transformação deveria 

ser a dos outros, não a minha. Após cursar disciplinas, participar das discussões do 

LACE e realizar a coleta e a produção de dados, a minha relação com meus colegas, 

direção e coordenadores passou da dura crítica, para o movimento de constituição de 

colaboração crítica com a compreensão e ações voltadas à minha transformação  e dos 

contextos nos quais atuo. 

  

 

2.1.3.2 Coordenador – Participante: Alberto 

 

 O coordenador pedagógico participante da pesquisa tem 54 anos, é formado em 

Biologia com licenciatura curta em Ciências e em Matemática pela Faculdade Carlos 
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Pasquale, curso que foi concluído em 1984. Em 1997, fez Complementação Pedagógica 

com habilitação em coordenação, direção e supervisão de ensino na UniABC. 

 Alberto, além de coordenador-pedagógico, é professor titular de matemática em 

outra escola da rede municipal de ensino de São Paulo há vinte e sete anos, onde leciona 

no período da manhã. Além da rede municipal, até 2003, trabalhou como professor de 

ciências e matemática em diversas escolas estaduais e particulares na cidade de São 

Paulo, quando foi aprovado no concurso de coordenador-pedagógico. 

 Em 2003, assumiu o cargo de coordenador-pedagógico num Centro de Educação 

Infantil (CEI). Permaneceu nessa função até 2006, quando pediu remoção para esta 

escola municipal de ensino fundamental e na qual  se encontra desde janeiro de 2007. O 

seu horário de trabalho é de segunda e sexta-feira das 14h30 às 23h e de terça, quarta e 

quinta-feira das 12h30 às 21h. 

 Segundo Alberto, seu trabalho consiste na organização, documentação, 

acompanhamento e registros dos projetos desenvolvidos pela escola, atendimento aos 

pais, alunos e professores, orientação da formação dos professores em horário coletivo 

do PEA dos grupos II e III. 

 Como há outra coordenadora-pedagógica na escola, a tarefa de organização de 

documentação e registro fica dividida da seguinte forma: fundamental I com ela e 

fundamental II com Alberto. Inicialmente, a formação dos grupos do PEA seria 

acompanhada desta forma também, no entanto, devido à dificuldade de compatibilidade 

dos horários dos professores que acumulam cargos, não foi possível esta organização, 

ficando, então, os dois grupos com professores do Fundamental I e II. 

 

 

2.1.3.3 Professores participantes do PEA 

 

 Esta pesquisa centra-se na formação de coordenador, sua relação com a 

professora-pesquisadora, e o trabalho conjunto de ambos buscando  repensar a 

organização e condução da formação dos professores no PEA. Desta forma, o trabalho 

do coordenador tem uma relação de interdependência e mutualidade com as práticas 

docentes, visto que o objetivo da formação de professores em local de trabalho é 

justamente compreender as ações didáticas, na relação entre teoria e prática, e 

reconstruir os modos de trabalhar em sala de aula. Diante do exposto, se faz necessário 
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caracterizar o grupo e realizar a descrição dos professores integrantes do grupo III do 

PEA. 

Este grupo de professores do PEA reúne-se de terça-feira a quinta-feira, das 

18h45 às 21h, e conta com 14 participantes e o coordenador-pedagógico. São 

participantes deste grupo professores de áreas diversas, sendo: 05 professoras do ciclo I 

do Ensino Fundamental, 01 de História, 01 de Geografia, 01 de Educação Física, 01 de 

Ciências, 02 de Arte, 01 de Inglês, 01 de Sala de Leitura, 01 de Projeto de Recuperação 

paralela de português.  

 As professoras de fundamental I, o professor de Educação Física e a de Sala de 

Leitura trabalham na escola no período da manhã, das 7h às 12h, e participam do grupo 

III de formação do PEA à noite, porque acumulam cargo em outra escola da rede 

estadual ou municipal à tarde e este seria o único horário compatível. Os demais 

professores iniciam o horário coletivo após o seu turno de trabalho, das 13h40 às 18h30, 

com aulas no ensino fundamental II e 2 deles continuam dando aulas para EJA, após os 

encontros de formação. Dentre os 14 participantes, 05 não acumulam cargo em outras 

escolas. 

 É um grupo composto por professores e professoras que trabalham há muito 

tempo na mesma escola. Isto se deve, especialmente, pela localização da escola, visto 

que  uma pequena parte mora próximo ao local e os demais na região do ABC e Mauá. 

 Segue abaixo, quadro com a descrição dos professores participantes do grupo III 

do PEA: 

 

Quadro 5- Descrição dos professores participantes do grupo 

 

Professores do Grupo III do 

PEA e siglas de identificação30 

Descrição de formação e experiência profissional 

Professora do Fundamental I – 

Lídia (LR) 

45 anos, formada em Magistério (antigo curso 

normal de 2º grau) e em Geografia pela USP. Está 

há 25 anos no magistério e há 20 nesta escola. Já 

trabalhou na rede estadual, dando aulas para o 

ensino Médio de  Geografia. Em 2012, assumiu 

segundo cargo de Geografia na mesma escola. 

                                                            
30 Nomes fictícios, para assegurar o sigilo da pesquisa. 
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Professora do Fundamental I – 

Vânia (VE)  

42 anos, formada em Magistério (antigo curso 

normal de 2º grau), em História pela Universidade 

Camilo Castelo Branco (UNICASTELO) e tem Pós-

Gradução Latu Sensu em Docência para Ensino 

Superio pela Uninove. Está há 20 anos no 

magistério, sendo18 anos na prefeitura de São Paulo 

e  12 nesta escola. Trabalha, também na rede 

estadual, como PEB31 I. 

Professora do Fundamental I - 

Emília (EM) 

45 anos, formada em Magistério (antigo curso 

normal de 2º grau) e em Pedagogia pela PUC-SP. 

Está há 23 anos no magistério, há onze na prefeitura 

de São Paulo, sendo 9 nesta escola. Trabalha na rede 

estadual como PEB I. 

Professora do Fundamental I - 

Rosani (RO) 

52 anos, formada em Magistério (antigo curso 

normal de 2º grau) e no Curso Normal Superior pela 

UNIARAS. Está há 22 anos no magistério, sendo 7 

na prefeitura de São Paulo e 4 na mesma escola. 

Trabalha na rede estadual como PEB I. 

Professora do Fundamental I – 

Augusta (AG) 

43 anos, formada em Magistério (antigo curso 

normal de 2º grau) e em Pedagogia pela Faculdade 

São Bernardo. Ingressou há 22 anos como 

professora da prefeitura municipal de São Paulo e 

está há 21 anos nesta escola. Trabalha como 

professora PEB I na rede estadual. 

Professora de História - 

Antonieta (Ant)  

 48 anos, formada em História pela Universidade 

Regional de Cariri- CE. Está há 20 anos no 

Magistério, há 8 na  mesma escola. Trabalhou na 

rede estadual como PEB II- história, até agosto de 

2011 quando se exonerou. 

Professora de Geografia – 

Fabiana (FC) 

47 anos, formada em Geografia pelo Centro 

Universitário Fundação Santo André e Pedagogia 

                                                            
31 PEB – Professor de Educação Básica I  (de primeiro ao quinto ano) e Professor de Educação Básica II 
(de sexto ano do Ensino Fundamental ao terceiro do Ensino Médio). 
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pela Uninove. Está há 23 anos no magistério, há 10 

na prefeitura de São Paulo e há oito nesta escola. 

Trabalha, também, como PEB II– Geografia na rede 

estadual de ensino. 

 

Professora de Ciências – 

Wanda (Wag) 

45 anos, formada em Ciências Físicas e Biológicas 

pela Universidade Camilo Castelo Branco 

(UNICASTELO), em Pedagogia pela UniABC e 

tem Pós-graduação Latu Sensu em Educação pelo 

Instituto Pitágoras. Esta há 20 anos no magistério, 

sendo 17 na prefeitura de São Paulo e 7 nesta 

escola. Já exerceu o cargo de diretora designada em 

outra escola da prefeitura. Já trabalhou na rede 

estadual de ensino e particular, como PEB II de 

Biologia, afastando-se em 2010. Não acumula cargo 

atualmente. 

Professora de Inglês Lourdes 

(LO) 

44 anos, formada em Magistério (antigo normal de 

2º grau), em Letras (com habilitação para Português 

e Inglês) pela UNICID e Pedagogia pela Uninove. 

Está há 25 anos no magistério, sendo 23 deles na 

prefeitura municipal de São Paulo e há 20 nesta 

escola. Acumula cargo na rede estadual como PEB 

I.  

Professor de Arte - José Carlos 

- (JC) 

55 anos, formado em Arte como habilitação em 

Artes Plásticas pela Faculdade Mozarteum. Tem 18 

anos de magistério, destes, 10 na prefeitura de São 

Paulo e nesta escola. Trabalha como PEB II- arte - 

na rede estadual de ensino. Trabalhou por mais de 

vinte anos como bancário. 

Professor de Arte Norberto - 

(NO) 

56 anos, formado em Artes Plásticas e em 

Pedagogia pela USP, tem Pós-Graduação Latu 

Sensu em História da Arte e em Docência do Ensino 

Superior. Está há 30 anos no magistério, 20 desses 
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na prefeitura de São Paulo e há 7 nesta escola. Já 

exerceu cargo de Coordenador de Projetos Especiais 

na Diretoria de Ensino de São Mateus, foi Diretor 

do Centro Integrado de Educação de Jovens e 

Adultos (CIEJA- Sapopemba), Gestor de Centro de 

Educação Unificado (CEU) e supervisor de ensino 

designado. 

Professor de Educação Física – 

José Otávio (JO) 

48 anos, formado em Educação Física e Pós-

Graduação Latu Sensu em Atividades em 

Academias pela Universidade de Mogi das Cruzes 

(UMC), em Pedagogia pela Universidade de 

Guarulhos (UNIG). Está no magistério há 20 anos 

na mesma escola.  Trabalha também na rede 

estadual de ensino como PEB II de Educação Física.

Professora Orientadora de   

Sala de Leitura – Telma (TG) 

47 anos, formada em Magistério (antigo curso 

normal de 2º grau) e em Pedagogia pela 

Universidade Camilo Castelo Branco 

(UNICASTELO). Está há 21 anos no magistério, há 

20nesta escola. Trabalha como PEB I na rede 

estadual de ensino. 

Professora do Projeto de 

Recuperação Paralela de Língua 

Portuguesa (antiga Sala de 

Apoio Pedagógico-SAP) 

Sirlene - (SIM) 

44 anos, formada em Direito pela FMU, em 

Pedagogia pela Univesidade de São Bernardo e tem 

Pós-graduação  Latu- Sensu em Psicopedagogia pela 

POSEAD. Está há 11 anos no magistério, 10 deles 

na prefeitura de São Paulo. Está há 8 anos nesta 

escola, onde exerceu cargo de coordenadora 

pedagógica (designada) por 2 anos, professora de 

fundamental I e, atualmente, é professora do Projeto 

de Recuperação Paralela de Português.    

  

A seguir apresento a escolha da metodologia.  
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2.2. Escolha da Metodologia 

  

Esta pesquisa está inserida no paradigma crítico de pesquisa e na Pesquisa 

Crítica de Colaboração (Magalhães, 2010, 2011, prelo). Para situar o paradigma da 

pesquisa, apresento o paradigma crítico e sua relação com os demais, a Formação 

Contínua de Educadores e a LA e, em seguida, a Pesquisa Crítica de Colaboração.  

 

 

2.2.1 Paradigma Crítico 

 

 As pesquisas científicas e sociais se organizam em paradigmas metodológicos, 

que orientam, definem e organizam a investigação em determinada área. Segundo Kuhn 

(1962), um paradigma é um conjunto de valores, leis, regras e pressupostos teóricos, 

filosóficos e metafísicos a serem aplicados à realidade e no uso de instrumentos 

científicos. Para Bredo & Feinberg (1982), a pesquisa social e educacional se organiza 

em três diferentes paradigmas: positivista, interpretativista e crítico. Esta pesquisa se 

embasa no paradigma crítico de pesquisa. Então, para compreendê-lo e relacioná-lo à 

metodologia escolhida, faz-se necessário discutir as convergências e divergências com 

os demais paradigmas. 

 O Positivismo é um paradigma cujas bases estão fundadas na filosofia de Comte, 

na qual o método científico tem como objetivo compreender a natureza, construir 

conhecimento nas ciências e a aplicação, por meio de observações empíricas, com dados 

quantitativos e verificáveis.  Nas pesquisas positivistas, o pesquisador estuda o sujeito 

como um objeto, com neutralidade, numa relação monológica, para que sua 

subjetividade não interfira nos resultados objetivos. O pesquisador faz observações 

empírico-probalísticas, dá explicações e realiza predições, checando suas consistências 

lógicas com as hipóteses com base em leis, centradas em regularidade de fenômenos, ou 

generalizações empíricas, numa relação distinta entre teoria e prática. Segundo Bredo & 

Feinberg (1982), o Positivismo foi um avanço evolucionário sobre os estágios de 

desenvolvimento do conhecimento, como base racional para uma nova ordem social.  

 Diferentemente do paradigma positivista, a teoria crítica estuda a relação 

dialética e dialógica entre os sujeitos, participantes e pesquisadores, , sem neutralidade, 

além de considerar  teoria e prática como indissociáveis.  
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 O Interpretativismo tem como objetivo compreender e interpretar os fatos como 

fenômenos dinâmicos, múltiplos, construídos com base em fatos subjetivos. 

Diferentemente do Positivismo, defende que não há neutralidade, mas relação 

influenciada por fatores subjetivos, cujas hipóteses de trabalho são pensadas em 

contexto e tempo específicos, com explicações ideográficas, indutivas, qualitativas, 

centradas sobre diferenças (Arnal, Rincón & Latorre, 1992).    O pesquisador centra o 

seu papel, assim como os positivistas, na observação, no entanto, esta é realizada com 

base na compreensão qualitativa dos dados, com o foco de compreender o ponto de 

vista do sujeito pesquisado. Pode haver interferência ou não no contexto de pesquisa, 

com diálogo entre pesquisador e participantes na triangulação de dados (como na 

pesquisa-ação e na etnografia crítica), porém os papéis hierárquicos entre o pesquisador 

e pesquisado são bem definidos, ou sem intervenção alguma, como na etnografia 

tradicional.  

 Embora haja semelhanças com o paradigma interpretativista, no crítico, as 

compreensões dos dados podem realizar-se na análise qualitativa e quantitativa. Além 

disso, a teoria crítica se propõe a estudar a relação constituída entre pesquisadores e 

pesquisados e a transformação ou não de ambos.  

O paradigma crítico está fundamentado no materialismo dialético de Marx e 

Engels e na Escola de Frankfurt, em especial em Habermas (1985, apud Bredo & 

Feinberg, idem), e tem como objetivo avaliar as contribuições feitas por positivistas, 

como interesse prático e controle, e interpretativistas, quanto à compreensão mútua.   

Este paradigma tem como base a transformação, enfocando o caráter emancipador da 

pesquisa.  

 Arnal, Rincón & Latorre (idem), a partir do trabalho de Popkewitz (1988), 

apresentam alguns dos princípios orientadores do paradigma crítico que são: conhecer e 

compreender a realidade como práxis e as necessidades do contexto, numa relação 

indissociável e dialética entre teoria e prática; orientar o conhecimento para valores 

emancipatórios dos sujeitos, o que implica o olhar reflexivo-crítico para ação do próprio 

pesquisador.  Segundo Bredo & Feinberg (idem: 272): 

 

para o teórico crítico, o conhecimento deve ser visto no 
contexto de sua constituição e na contribuição potencial para a 
evolução social, na qual  a evolução social é concebida em 
termos de possibilidade para uma progressiva emancipação 
simbólica e material. Esta visão coloca o conhecimento em uma 
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perspectiva de desenvolvimento social e histórico que destaca 
seus potenciais repressores ou emancipatórios.32 

 
 

 Com base nestes pressupostos, esta pesquisa se insere no paradigma crítico, pois 

a investigação implica na reflexão-crítica da prática de todos os participantes, inclusive 

e particularmente da professora-pesquisadora, focada na compreensão da realidade 

como práxis e com foco na transformação do nós e do contexto pesquisado, como forma 

de empoderamento de todos os envolvidos. 

 A seguir discuto a formação contínua de educadores na LA. 

 

2.2.2 Formação Contínua de Educadores na LA 

 

Esta pesquisa, conforme apresentado na introdução, está inserida no campo de 

investigação da Linguística Aplicada (LA) na perspectiva crítica. Para tanto, faz-se 

necessário um breve histórico deste campo de pesquisa e o estabelecimento de relação 

entre a formação de educadores, discutida neste trabalho, como crítica e transgressiva. 

O campo de pesquisa em LA, entre os anos de 1940 e 1960, enfocava a área de 

ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras e tradução, sendo estas duas compreensões 

concebidas como aplicação de teorias linguísticas, baseadas no Estruturalismo e, 

posteriormente também na Linguística Transformacional, e inseridas no paradigma 

positivista de investigação científica (Moita Lopes, 2009). 

Somente no final dos anos de 1970, linguistas aplicados como Widdowson 

(1977, apud Moita Lopes, 2009: 15) questionam essa concepção da LA unidirecional e 

aplicacionista: 

 

É uma suposição comum entre professores de línguas (...) que 
sua área deva ser de algum modo definida por referência a 
modelos de descrição linguística criada por linguistas. (...) O 
próprio nome é uma proclamação de dependência. (...) acho que 
devemos ter cuidado com sua influência (...). E quero sugerir 
que a própria linguística aplicada como um ramo teórico da 
pedagogia de ensino de línguas deva procurar um modelo que 
sirva a seu propósito. 

  

                                                            
32 Tradução minha: “For critical theorist knowledge must be seen in the context of its constitution  in and 
potential contribution to social evolution, where social evolution, is conceived in terms of the possibility 
for  progressive material and symbolic emancipation. This view place knowledge. In a societal and 
historical-developmental perspective that highlights its repressive or emancipatory potentials" 
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Nos anos de 1980 e 1990, a LA brasileira ( Cavalcanti, 1986; Kleiman, 1990; 

Celani, 1990; Moita Lopes, 1990), com base nos questionamentos de Widdowson e 

outros linguistas aplicados, inicia um movimento em direção a outras áreas de 

conhecimento e à atuação sob uma perspectiva interdisciplinar.  

A partir dos anos de 1990, os contextos de investigação da LA ampliam-se para 

além do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras e tradução, abordando questões 

sobre: ensino-aprendizagem de língua materna, alfabetização, letramentos e análise do 

discurso em diferentes contextos institucionais (empresas, hospitais, formação em local 

de serviço, entre outros). Ao analisar as teses e dissertações defendidas em diferentes 

programas de pós-graduação naquele momento, Moita Lopes (1996) percebeu que 

estavam, em grande parte, inseridas, metodologicamente, no paradigma positivista e 

havendo o aumento, no número de investigações de base interpretativista33. Nas 

palavras do autor, a LA:  

 

(...) Trata-se de pesquisa: a) de natureza aplicada das Ciências 
Sociais; b) que focaliza a linguagem do ponto de vista 
processual; c) de natureza interdisciplinar e  mediadora; d) que 
envolve formulação teórica; e) que utiliza métodos de 
investigação de base positivista e interpretativista. (Moita 
Lopes, 1996: 19) 
 
 

 Os elementos apresentados por Moita Lopes (1996), naquele momento, ao 

compreender a LA no campo das Ciências Sociais, apontavam para a centralidade da 

linguagem e seus usos, como práxis humana, tanto no contexto da escola quanto fora 

dele, com conhecimentos advindos de  áreas como psicologia, filosofia, antropologia e 

educação, ou seja, interdisciplinar, envolvendo formulação de modelos teóricos 

próprios. 

 No entanto, nas últimas décadas o mundo contemporâneo tem passado por 

diversas transformações, sendo necessário uma LA responsiva às práticas sociais, em 

que a linguagem passe “a ser um elemento crucial, tendo em vista a hiperssemiotização 

que experimentamos”, e que permita repensar outras formas de conhecimento e novas 

perguntas para pesquisa (Moita Lopes, 2009: 19).  Essa abordagem de LA, inserida no 

paradigma crítico de pesquisa, é chamada de “transgressiva” (Pennycook, 2006) ou 

“indisciplinar” (Moita Lopes, 2006), porque se apresenta como transdisciplinar, ao 

                                                            
33 Tratarei sobre paradigmas de pesquisa no capítulo 2.  
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propor transgredir as fronteiras disciplinares, em um movimento de ação/discurso 

continuamente em transformação. 

 Nesta perspectiva crítica, performativa e transgressiva da LA, com base em 

Pennycook (2006) e Moita Lopes (2009), os sujeitos são vistos como heterogêneos, 

sócio-históricos e políticos, constituídos pelos diferentes discursos existentes na 

sociedade em que vivem.  As relações entre os diferentes sujeitos da LA, pesquisadores 

e pesquisados, tendem a apresentar-se num processo de constante problematização do 

conhecimento produzido, tendo em vista a complexidade das práticas sociais em que 

vivemos, e também pelo grande desafio do empoderamento de diferentes saberes por 

todos os envolvidos.  Todos esses desafios da pesquisa em LA, com base em princípios 

éticos e de justiça social, precisam considerar os conceitos de alteridade e de diferença 

que são importantes para compreensão das contradições e transformação das situações 

de desigualdade social e política. 

 A formação contínua de educadores (Liberali, 2006; Magalhães 2010, 2011), 

foco desta pesquisa, e a PCCol se inserem no paradigma crítico da pesquisa em LA, 

concebida como performativa e transgressiva, pensada em movimento de ação/discurso, 

na qual os participantes têm uma posição voluntária e reflexiva sobre a ação, o modo e a 

razão de atravessar fronteiras (Pennycook, 2006). Desta forma, a criação de contextos 

colaborativo-críticos de formação possibilitam a avaliação conjunta do trabalho 

desenvolvido nos encontros de formação, a definição dos papéis de professor, 

coordenador e professora-pesquisadora, a compreensão da linguagem, como 

instrumento-e-resultado, e das forças históricas, políticas e éticas na constituição dos 

sujeitos crítico-reflexivos, que possam transformar sua realidade. Nas palavras de 

Liberali (2006, sem paginação): 

 

Nesses contextos de formação crítica, a linguagem se 
organizaria para a avaliação da prática pedagógica, calcada em 
critérios éticos, histórico e socialmente definidos pelos grupos. 
O foco na argumentação, pautada nestes critérios, usaria a 
descrição da ação e sua relação com as teorias, como suportes 
para a compreensão e proposta de transformação.  

  

Em resumo, a constituição de contexto colaborativo-crítico de formação de 

educadores no campo da LA crítica, performativa e transgressiva pressupõe a concepção 

de que é necessário, por meio da linguagem, compreender as práticas didáticas, que 
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muitas vezes desconsideram a formação de professores como sujeitos sócio-históricos e 

políticos, assim como os contextos de injustiça em que estão inseridos, e transformá-las. 

 A seguir discuto a Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol). 

 

 

2.2.3 Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol) 

 

Nesta seção do capítulo, discuto a Pesquisa Crítica de Colaboração (Magalhães, 

2007, 2010, 2011, prelo), metodologia escolhida com o  intuito de criar contextos de 

formação de educadores, em que as práticas sejam problematizadas, compreendidas e 

transformadas, pautadas em questões de justiça, empoderamento e cidadania crítica, 

pensada e desenvolvida pelos pesquisadores do LACE, liderado pelas Profas. Dras. 

Maria Cecília Camargo Magalhães e Fernanda Coelho Liberali. 

Esta investigação se organiza como uma pesquisa de intervenção formativa 

(Magalhães, 2010, 2011; Engeström, 2009, 2011), voltada desde o início para a 

compreensão e transformação dos modos de agir dos participantes, inclusive da 

pesquisadora. Numa pesquisa de intervenção formativa, o desenho, a organização, e  o 

formato da intervenção não são conhecidos de antemão pela professora-pesquisadora, 

mas negociados e construídos ao longo da pesquisa pelos participantes, para que possam 

produzir, conjuntamente, novas possibilidades de ação e reciprocidade ao questionar 

contradições, negociar regras, organizar a divisão de trabalho e realizar ações coletivas. 

Como base para a organização da  pesquisa de intervenção formativa,  está o princípio 

metodológico de dupla estimulação de Vygotsky (1930), expandido por Engeström 

(2011), cujo conceito central é a mediação por artefatos culturais. A dupla estimulação 

consiste no uso de diferentes instrumentos, na relação entre pesquisadores e 

participantes, para que todos possam reorganizar e reconstruir os modos de pensar e 

agir. 

A PCCol apresenta como bases teórico-metodológicas as discussões de 

Vygotsky (1920, 1934), cujo aporte está validado e reiterado na prática, pela filosofia de 

monista de Espinosa e o materialismo dialético de Marx. A visão monista se relaciona a 

concepção metodológica  de pré-requisito e produto estão em relação dialética, de forma 

indissociável, como uma unidade na realização de totalidade, ou seja, como 

instrumento-e-resultado. O materialismo dialético, como discutido no capítulo anterior,  

enfatiza a relação dialética entre teoria e prática, na compreensão da atividade humana 
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como práxis em contextos reais de práticas sócio-históricas-culturais. Dessa forma, essa 

metodologia  enfoca os “indivíduos reais, a sua ação e as suas condições materiais de 

vida, tanto as que encontraram, como as que produziram pela sua própria ação” (Marx 

& Engels, 1845-1846: p. 17) e  tem na  TASCH as bases  para a  constituição de um 

processo  intervencionista e ativista  de produção conhecimento. Nas palavras de Marx 

& Engels (idem: 25): 

 

A questão de saber se o pensamento humano pertence à verdade 
objetiva não é uma questão da teoria, mas uma questão prática. 
É na práxis (definida na relação entre teoria e prática) que o ser 
humano, tem de comprovar a verdade, isto é, a realidade e o 
poder, o caráter terreno do seu pensamento. 

 
 

Aliada a isso, a colaboração crítica apresenta-se como categoria central, nessa 

metodologia, porque pressupõe atuação coletiva, apoio mútuo e definição conjunta de 

objetivos comuns, com papéis assumidos e definidos por todos participantes, em 

contextos determinados, em que se compreendam as contradições como força motriz 

para a produção criativa de sentidos e significados. As contradições, trazidas pelas 

múltiplas vozes dos sujeitos envolvidos na pesquisa, geram tensões e conflitos nas 

relações entre os participantes, que possibilitam a criação de ZPDs mútuas, avançando 

na ressignificação de sentidos e na construção de novos significados.  Ao considerar a 

voz do outro na avaliação crítica de práticas e teorias, tanto pesquisadores quanto  

participantes assumem riscos intelectuais e emocionais na negociação de sentidos e 

compartilhamento de significados, em relações de alto grau de complexidade para os 

sujeitos, numa zona bastante desconfortável de ação (Magalhães,  2011). 

As escolhas metodológicas dessa pesquisa foram determinantes para a 

organização e condução desta investigação, visto que propiciaram a reconstrução do nós 

e dos contextos em que agimos. Assim, elas podem possibilitar aos participantes que se 

apropriem de novas compreensões e, por conseguinte, de novos modos na participação 

coletiva de professores, coordenador e professora-pesquisadora, em um  processo 

relacional colaborativo-crítico, por meio da organização argumentativa da linguagem. 

A PCCol, na perspectiva vygotskiana, tem na linguagem o papel de centralidade,  

como instrumento e constituinte das relações humanas nos diferentes contextos. Como 

afirmam Marx & Engels (1845-1846), a linguagem da vida real é indissociável das 

contradições nas compreensões dos participantes que geram conflitos e tensões. A 
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linguagem organizada pela argumentação é instrumento-e-resultado que cria espaços de 

colaboração nos quais os participantes discutem sua prática, confrontam ideias e 

reconstroem suas ações (Liberali, 2006). Nas palavras de Magalhães & Liberali 

(2011:44): 

A linguagem da argumentação possibilita a produção dialética 
de novas construções político-culturais que questionam e 
repensam o autoritarismo e dogmatismo de sentidos rotinizados 
pelas práticas  socioculturais e significados cristalizados.  

 
     

Neste sentido, a formação  crítico-colaborativa de educadores, neste contexto, 

embasada na PCCol, pode propiciar que a descrição, avaliação e produção de 

conhecimento sejam entendidos como um processo enunciativo contínuo, no qual 

coordenador, professora-pesquisadora e professores revelam seus sentidos, clarificam 

suas dúvidas, propõem discussões, avaliam, questionam a si, os outros e as teorias que 

embasam suas práticas e seus papéis sociais, hierárquicos e culturais Magalhães & 

Liberali (2011). Este processo relacional se torna possível por meio da linguagem 

organizada pela argumentação. 

A linguagem da argumentação (tipos de pergunta, troca de turnos, mecanismos 

linguísticos diversos) é um instrumento da PCCol para a produção compartilhada de 

conhecimento. Dessa forma, a argumentação, nesta abordagem metodológica, 

possibilita compreender como se constitui a colaboração crítica na relação entre os 

participantes; qual é o padrão de negociação; como cada participante age/fala 

intencionalmente, motivado por suas compreensões sócio-histórico-culturais; escuta uns 

aos outros; retoma suas falas para concordar ou discordar, partilha pensamentos, 

conflitos e entendimentos, e aprofunda ou silencia sobre o que foi dito ou explicitado. É 

possível, por meio dela, compreender as relações constituídas pelos participantes e 

analisar a expansão do objeto, consequentemente, a transformação do contexto 

pesquisado, com base nas necessidades dos sujeitos e da comunidade envolvidas nas 

atividades organizadas nesta pesquisa. 

 Em síntese, todas as considerações apresentadas, apoiaram a escolha da 

metodologia para esta pesquisa, cuja constituição de contextos crítico-colaborativos 

pode propiciar a compreensão e transformação dos modos que professora-pesquisadora 

e coordenador-participante entendem e agem na organização e condução da formação 

de professores do PEA. Saliento que, nesta pesquisa, o diálogo entre os participantes é 

essencial para conhecer suas diferentes compreensões, de forma a entender as 
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dimensões sócio-histórico-culturais que envolvem e organizam as múltiplas questões 

envolvidas no espaço/tempo pesquisado, para assim, produzir novos significados que 

configurem como transformação do nós e do contexto. 

A seguir apresento o procedimento de produção de dados. 

 

2.3 Procedimentos de Produção de Dados  

  

 Como apresentado na introdução, esta pesquisa investiga a formação de 

coordenador e a formação dos professores do PEA, numa cadeia formada por duas 

atividades. Para a produção de dados na investigação das duas atividades, foram 

realizadas observações colaborativas da formação de professores no PEA, registradas 

em relatórios de observação e sessões reflexivas, videogravadas, entre professora-

pesquisadora e coordenador-participante.  

Além das observações colaborativas e das sessões reflexivas, que discutirei a 

seguir, foi produzido um questionário para melhor compreender o histórico profissional 

dos participantes do PEA e do coordenador. 

Todos os instrumentos, ocorrências e objetivos são descritos no quadro a seguir: 

 

Quadro 6 - Descrição dos instrumentos e ocorrências 

 

Instrumento de Produção 

de Dados 

Ocorrências

 

Objetivos

Reuniões iniciais 4 Apresentar e discutir o projeto de pesquisa 

da professora-pesquisadora à direção da 

escola e dos participantes para a obtenção 

de compromisso coletivo e a realização da 

pesquisa.  

 

Questionário para os 

participantes  

1 Obter informações sobre o histórico 

profissional dos participantes (professores 

e coordenador-pedagógico). 

Observação colaborativa 

dos encontros de 

7 Observar os encontros de formação de 

professores no horário coletivo do PEA e 
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formação/ Produção de 

notas de campos/ 

Relatórios de observação 

colaborar com as discussões realizadas 

para posterior discussão com coordenador 

pedagógico. 

Sessões Reflexivas  6 Colaborar criticamente para a 

compreensão das ações de todos os 

participantes da formação no horário 

coletivo do PEA, transformar os modos de 

organização e condução da formação de 

professores e, consequentemente, da 

prática didática dos mesmos quanto aos 

modos de enfocar os processos de leitura e 

escrita. 

 

  O foco de análise da pesquisa está nas sessões reflexivas, videogravadas e 

transcritas. No entanto, para verificar a transformação da agência do coordenador, os 

relatórios de observação serão utilizados na descrição da formação de professores do 

PEA.  

Os encontros de formação de professores observados ocorriam, geralmente, às 

terças ou   quartas, quando não havia imprevistos da parte da escola, do coordenador ou 

da pesquisadora. A sessão reflexiva ocorria às sextas ou  segundas, no horário de 

planejamento do coordenador, em dias subsequentes à observação.    

Antes do início de cada sessão reflexiva, eu, professora-pesquisadora, e o 

coordenador realizávamos a leitura do relatório de observação da formação dos 

professores produzido por mim. Com base no que foi observado, realizávamos a 

discussão para compreensão do contexto e possíveis propostas de intervenção.  

Todos os registros dos eventos da pesquisa são sintetizados e descritos no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 7 -Registro dos eventos da Pesquisa 

Data Evento/Encontro 

23/06/2011 Reunião com coordenadores 

17/08/2011 Reunião com equipe gestora 

30/09/2011 Reunião com professores do grupo I e II do PEA 
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13/03/2012  Reunião com os professores do Grupo III do PEA e o 

coordenador pedagógico. 

27/06/2012  Observação de encontro de formação dos professores no 

PEA – Discussão sobre o filme Preciosa - Uma História 

de Esperança e a relação com os aspectos do trabalho dos 

professores na escola. 

29/06/2012  Sessão Reflexiva - Formas de organização da formação de 

professores no PEA. 

03/07/2012 Observação de encontro de formação dos professores no 

PEA. Discussão sobre as questões respondidas, por 

escrito, pelos professores, sobre a relação dos assuntos 

abordados no filme assistido e os objetivos do PEA. 

05/07/2012 Sessão Reflexiva – Análise das respostas escritas dos 

professores às questões pertinentes ao filme Preciosa -  

Uma História de Esperança e ao PEA e seus sentidos 

sobre leitura e escrita. 

02/08/2012 Observação de encontro de formação dos professores no 

PEA – Continuação da exibição do filme O Leitor e 

discussão inicial sobre os conceitos de alfabetização e 

letramento. 

06/08/2012 Sessão Reflexiva – Formas de organização e 

planejamento da formação dos professores do PEA, 

sentidos e significados sobre leitura e escrita, 

alfabetização e letramento. 

07/08/2012 Observação de encontro de formação dos professores no 

PEA - Discussão coletiva sobre o filme O leitor e os 

conceitos de alfabetização e letramento, com base no 

filme e no artigo de Roxane Rojo (2003) Letramento e 

Capacidades de Leitura para a Cidadania. 

10/08/2012 Sessão Reflexiva - Compreensão dos sentidos dos 

professores, com base no relatório da observação, e 

propostas de reorganização da linguagem e das formas de 

participação na formação de professores. 
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21/08/2012 
Observação de encontro de formação dos professores no 

PEA – Discussão do filme Forrest Gump- O contador de 

histórias e capítulo de TCC de Poleto (2008) que trata de 

Leitura e escrita e letramento de pessoas com deficiência 

intelectual. 

24/08/2012 Sessão Reflexiva - Sentidos e significados dos 

participantes sobre leitura e escrita e inclusão de pessoas 

com deficiência, compreensão da linguagem na formação 

e reflexão sobre as possíveis formas de intervenção na 

formação de professores, por meio de linguagem 

específica e tipos de perguntas. 

05/09/2012 Observação de encontro de formação dos professores no 

PEA – Discussão de Calendário de Eventos da escola dos 

trinta dias próximos e exibição do filme brasileiro O 

contador de histórias. 

19/09/2012 Observação de encontro de formação dos professores no 

PEA- Discussão do filme O Contador de Histórias e do 

texto Projeto Escola com questões sobre os assuntos do 

filme e a relação entre leitura e construção de 

conhecimento e cidadania.  

01/10/2012 Sessão Reflexiva – Discussão sobre os sentidos e 

significados compartilhados sobre o papel da leitura na 

construção da cidadania dos alunos e sobre as discussões 

levantadas na Reunião Pedagógica, que versou sobre o 

IDEB da escola. Além disso, organizamos o planejamento 

do encontro de formação da semana. 

 

 A seguir descrevo e justifico as escolhas dos instrumentos utilizados nesta 

pesquisa para a produção de dados. 
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2.3.1 Questionário  

  

 Ao iniciar a produção de dados, percebi que conhecia pouco sobre o histórico 

profissional dos participantes do PEA e do coordenador pedagógico. Faltavam 

informações para compreensão das relações nos espaços de formação.   Então, formulei 

um questionário que foi respondido pelos professores e pelo coordenador.  

 Este questionário encontra-se no anexo desta pesquisa e tem perguntas sobre 

idade, formação acadêmica, experiência profissional neste cargo e/ou em outros, 

acúmulo de cargos.  

 Mesmo que os professores não sejam participantes da pesquisa, as informações 

levantadas sobre o contexto profissional dos professores são de suma importância para a 

compreensão das relações entre coordenador-pedagógico e professores nos encontros de 

formação do PEA. 

 

2.3.2 Observação dos encontros de formação de professores do PEA 

 

O objetivo desses encontros de formação, como parte do PEA, é a constituição 

do espaço de discussão entre professores e coordenador sobre as práticas didáticas em 

leitura e escrita nas diferentes áreas, com base nos resultados das avaliações 

institucionais (Prova São Paulo e Prova Brasil) e na bibliografia previamente escolhida, 

especialmente as orientações curriculares de SME-SP.  

Como fui participante deste grupo de formação de 2009 a 2011, sempre observei 

que os encontros de formação aconteciam, muitas vezes, sem planejamento prévio do 

coordenador, baseados na leitura de partes/capítulos dos documentos de SME-SP, 

reportagens da Revista Nova Escola e jornais do dia, ou ainda com discussões rotineiras 

sobre problemas de indisciplina dos alunos e críticas ao governo. Além disso, não havia 

regras de participação nas discussões, ocorrendo muitas vezes atropelamento dos turnos 

ou indiferença e desconsideração às falas de alguns colegas e do coordenador. 

 Nos anos em que participei do PEA, além de participar ativamente das 

discussões no horário coletivo, sempre colaborei com o coordenador na organização de 

registros, com sugestões de leitura, com a produção de relatórios de alunos com 

dificuldades de aprendizagem ou problemas de indisciplina, no atendimento de pais de 

alunos entre outras tarefas. 
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Em muitos momentos, alguns professores, inclusive eu e o coordenador fizeram 

sugestões de mudança na organização das discussões, no entanto, uma parte dos 

professores não concordou e solicitou que continuasse da mesma forma: leitura e 

discussão oral dos assuntos abordados nos textos. Ao final de 2011, durante avaliação 

do PEA, alguns professores apresentaram, como principal problema da formação em 

local de trabalho, a grande distância entre teoria e prática. Nesta ocasião, alguns ainda 

voltaram a fazer sugestões, como descrição de práticas didáticas e organização de 

oficinas. Uma parte do grupo rejeitou a proposta, justificando que todos chegavam 

muito cansados para cumprimento dessa parte da jornada e que as ações de formação 

deveriam ser mais leves e flexíveis.  

O PEA iniciou em 13 de março de 2012 e os encontros focavam nas discussões 

dos resultados da Prova São Paulo, projetos do Programa Ampliar e outros, com pouca 

participação dos professores nas discussões ou com críticas à avaliação, ao governo e 

aos alunos. Durante o mês de abril, houve greve da categoria, que contou com a adesão 

de vários professores-participantes, não havendo encontros de formação.  No mês de 

maio de 2012, os professores, juntamente com o coordenador e a direção, no intuito de 

envolver mais as pessoas nas discussões, decidiram que as discussões do grupo seriam 

realizadas com base na bibliografia indicada e em filmes escolhidos pelos participantes 

do grupo III do PEA.  

Durante três anos, participei do grupo III de formação de professores do PEA, 

com quase os mesmos integrantes, geralmente com a entrada ou saída de dois ou três a 

cada ano e orientado, desde então, pelo coordenador Alberto. Em 2012, não mais 

integrei o grupo de PEA, devido à diminuição de carga horária em decorrência de 

pesquisa, exercendo, desde então, o papel de observadora colaborativa. Este papel 

pressupõe uma participação ativa, requerendo que eu (professora-pesquisadora) atue na 

colocação de experiências, compreensões, concordâncias e discordâncias, ao mesmo 

tempo em que registre em notas de campo, a organização e condução dos encontros, e a 

forma como as pessoas participam falando uma nas falas das outras ou silenciando.  

A minha participação no grupo III (noturno) de formação em local de trabalho 

(horário coletivo), como professora-pesquisadora, iniciou-se em 27/06/2012 após 

autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC. Os encontros de formação não 

foram gravados, pois esta foi uma das exigências dos professores e da escola para 

participação no projeto.   
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Foram observados 07 encontros de formação (vide tabela de eventos da 

pesquisa) nos quais, durante a observação colaborativa, eu realizava notas de campo, de 

forma que as anotações fossem as mais próximas possíveis do que estava sendo falado 

pelos participantes. As notas de campos foram instrumentos para a produção de 

relatórios de observação, em que eu apresentava uma descrição detalhada das interações 

entre os participantes.  

  Estes relatórios de observação eram lidos no início da sessão reflexiva e 

tornaram-se importante instrumento para a condução da sessão reflexiva, pois 

possibilitavam a ambos organizarem questionamentos sobre as ações na organização e 

condução da formação e o que fazer para avançar os modos de participação nos 

encontros.  

 A seguir, apresento uma síntese do conteúdo temático dos sete encontros de 

formação de professores observados.  

 

 Encontro  em 27/06/2012 

 

Neste encontro de formação, estavam presentes todos os integrantes do grupo 

III, o coordenador e a professora-pesquisadora. A pauta apresentava dois pontos para a 

discussão: 1. Regras de participação na reunião, e 2. Discussão do filme 34Preciosa- 

Uma História de Esperança, assistido pela professora em dois encontros anteriores.  

O encontro foi conduzido pelo coordenador, por meio de inscrições para as falas.  

Dentre os presentes, metade dos professores e o coordenador se pronunciaram neste 

encontro. Quanto às regras de participação, o coordenador apresentou uma proposta, 

que foi questionada por duas professoras e aceita pelo grupo, com a incorporação dos 

questionamentos. Em relação ao filme, os professores realizaram comentários quanto 

aos assuntos abordados: abuso sexual e violência física contra adolescentes, 

dificuldades em leitura e escrita, obesidade.  

Dos 7 professores (Vilma, Lídia, Augusta, Sirlene, Antonieta, José Otávio e 

Lourdes) que se pronunciaram somente 2 (Sirlene e José Otávio) fizeram alguma 
                                                            
34 Preciosa- Uma História de Esperança (2009) é um filme dirigido por Lee Daniels, ambientado no 
Harlem (New York – EUA), em 1987. A história é a de Claireece "Preciosa" Jones, uma garota Afro-
Americana de dezesseis anos de idade, que tem uma vida repleta de dificuldades. Abusada pela mãe, 
violentada por seu pai, ela cresce pobre, analfabeta, gorda, sem amor e geralmente passa despercebida por 
todos. Após muita luta, dor, impotência e gravidez precoce, Preciosa começa jornada de 
autodeterminação, a partir do momento que passa a participar de um projeto inclusivo educacional. 
http://www.cinemenu.com.br/filmes/preciosa-uma-historia-de-esperanca-2009 (acessado em 04/06/2013).  
 



80 
 

relação entre as questões abordadas no filme e sua prática e/ou áreas. Os demais 

realizaram avaliações apreciativas sobre o filme e a sua escolha para a discussão na 

formação de professores.   

 

 Encontro em 04/07/2012  

 

Neste encontro, havia apenas 4 professoras (Wanda, Lourdes, Renata e 

Antonieta), o coordenador e a professora-pesquisadora, porque muitos professores 

tinham participado de evento sindical e, também, por ser a última semana de aulas antes 

do recesso escolar. Em um encontro do dia anterior, todos os professores tinham 

respondido por escrito a três questões que relacionavam o filme, os objetivos do PEA e 

as orientações curriculares das diferentes áreas. As questões eram:  

1. Pensando nas orientações curriculares da disciplina que leciona, qual (quais) situação 

(ões) do filme podem ser relacionadas a algum conteúdo de sua área? 

 2. Assim como a personagem Preciosa, temos vários alunos com problemas de leitura e 

escrita, em decorrência de sua difícil história de vida. De que modo cada professor, em 

sua área, pode colaborar para o desenvolvimento destes alunos?  

3. Com base nos objetivos do PEA, quais ações a escola poderia fazer para atender às 

necessidades de aprendizagem destes alunos? 

O coordenador descreveu o resultado das respostas, em que a maioria (75%) fez 

relação com o filme e as orientações curriculares de sua área, e a minoria (25%) relatou 

não haver nenhuma relação. Em relação à pergunta 2,  poucos professores responderam 

e , quanto a de número 3, a maioria respondeu que a escola já tinha vários projetos que 

poderiam dar conta de atender a alunos com dificuldades de aprendizagem.  

A discussão ficou prejudicada, devido à quantidade de participantes. Então, após 

alguns comentários dos presentes, o coordenador encerrou a reunião. Eu e o 

coordenador ficamos de discutir as respostas escritas na próxima sessão reflexiva. 

 

 Encontro 02/08/2012  
 

Neste encontro, todos os participantes, o coordenador e a professora-

pesquisadora estavam presentes. No dia anterior, havia iniciado a exibição do filme O 
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leitor 35, que teria continuidade neste encontro. A orientação do coordenador foi de que 

os professores pudessem pensar na relação entre questões tratadas no filme e os 

objetivos do PEA.  

Ao final do filme, faltavam 20 minutos para o término do horário. Então, o 

coordenador, Telma, Sirlene e eu (professora-pesquisadora) levantamos algumas 

considerações sobre letramento e alfabetização, que poderiam ser discutidos no próximo 

encontro, como: partir do gênero do discurso, ou pela relação som-letra.   

 

 Encontro em 07/08/2012  

 

Neste encontro estavam presentes todos os 14 professores, o coordenador e a 

professora-pesquisadora. O coordenador apresentou o objetivo do encontro que era 

discutir os processos de leitura e escrita da personagem do filme O Leitor, com base nos 

estudos das capacidades/estratégia de leitura de decodificação e compreensão do texto 

de Roxane Rojo (2003) e do Referencial de Competência Leitora e Escritora 

(SME/DOT-P, 2007). O coordenador perguntou aos professores sobre a organização da 

reunião, se poderia ser em pequenos grupos ou duplas, ou se seria num coletivo maior. 

Os professores decidiram que a discussão seria num grupo maior e que a leitura do texto 

de Rojo seria feita em voz alta, o que durou em torno de 40 minutos.  

Após a leitura, o coordenador solicitou que as falas seguintes relacionassem o 

processo de alfabetização e letramento da personagem com as capacidades de 

compreensão e decifração discutidas no texto lido. Os professores Sirlene, Emília, 

Lídia, Renata, Wanda, José Carlos e o coordenador realizaram comentários e 

levantaram questionamentos quanto às discussões do texto e do filme. Outros 

professores se pronunciaram para falar de experiências pessoais e profissionais. A 

discussão ficou bem à vontade, principalmente no final da reunião, e não houve 

fechamento das questões levantadas pelos professores, nem sobre o debate que o texto 

lido propõe.   

                                                            
35  O Leitor (2008) é um filme dirigido por Stephen Daldry. Na Alemanha pós-2ª Guerra 
Mundial, o adolescente Michael Berg (David Kross) se envolve, por acaso, com Hanna Schmitz 
(Kate Winslet), uma mulher analfabeta que tem o dobro de sua idade. Apesar das diferenças de 
classe, os dois se apaixonam e vivem uma bonita história de amor. Hanna tem paixão por livros 
e Michael lê para ela,  até o dia que ela desaparece misteriosamente. Oito anos se passam e 
Berg, então um interessado estudante de Direito, se surpreende ao reencontrar seu passado de 
adolescente quando acompanhava um polêmico julgamento por crimes de guerra cometidos 
pelos nazistas. 



82 
 

 Encontro em  21/08/2012 

 

 Neste encontro, não estavam presentes os seguintes professores: Sirlene, José 

Otávio, Renata, Emília e José Carlos.  O Coordenador apresentou uma pauta dividida 

em duas partes. A primeira parte seria apenas para organizar a realização dos registros 

dos encontros pelos professores, que foi resolvida rapidamente e a retomada das regras 

de participação. A segunda parte foi a discussão de um capítulo do TCC de Nadia 

Aparecida Poleto (UFPR, 2008) que trata de letramento e alfabetização de alunos com 

deficiência intelectual, do filme assistido, em encontros anteriores, Forrest Gump – O 

Contador de Histórias36 e as práticas em sala de aula.Então, perguntou ao grupo sobre a 

organização da discussão, se poderiam se organizar em pares ou não. O grupo decidiu 

pela leitura do texto. Lourdes prontificou-se a ler o todo texto em voz alta, o que durou 

40 minutos.  

Após a leitura, o coordenador apresentou duas perguntas para orientar as 

discussões: 1. Qual é a relação que podemos estabelecer entre os conceitos de 

alfabetização e letramento da pessoa com deficiência intelectual apresentado no texto e 

no filme Forrest Gump – O Contador de Histórias? 2. Como aliar as práticas didáticas e 

os conteúdos das diferentes áreas às questões de letramento e a compreensão das 

diferenças dos alunos, em especial da deficiência intelectual? 

Nesta discussão, a maioria dos professores e o coordenador participaram 

ativamente das discussões, comentando as falas uns dos outros, concordando, 

discordando, sem perder o foco no texto e nas perguntas. Apenas duas professoras 

(Augusta e Fabiana) não se pronunciaram na reunião. No entanto, não foi possível um 

fechamento do assunto. 

 

 Encontro em 05/09/2012 

 

 Neste encontro, estavam presentes 13 professores, o coordenador e a professora-

pesquisadora. O professor José Carlos estava de licença médica.  O coordenador 

apresentou a pauta que era a seguinte: 1. Discussão do calendário de atividades 

                                                            
36 Forrest Gump – O Contador de Histórias  (1994) é um filme  dirigido por Robert Zemeckis. 
O filme conta quarenta anos da história dos Estados Unidos, vistos pelos olhos de Forrest Gump 
(Tom Hanks), um rapaz com deficiência intelectual. Por acaso, ele consegue participar de 
momentos cruciais, como a Guerra do Vietnã e Watergate, mas continua pensando no seu amor 
de infância, Jenny Curran. 
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escolares (passeios e festividades) para os meses de setembro e outubro e, 2. Exibição 

do filme brasileiro O Contador de Histórias37.  

 Os professores Wanda, Norberto e o coordenador comentaram o calendário de 

atividades e fizeram propostas. Os demais não se pronunciaram. Após o 

encaminhamento foram para a sala multimídia para a exibição do filme. Não foi 

possível terminar nesse dia, deixando a finalização da exibição para o dia seguinte.  

 

 Encontro em 19/09/2012 

 

 Neste encontro, estavam ausentes quatro professores: Wanda, José Carlos, José 

Otávio e Sirlene. O encontro de formação iniciou-se com a apresentação da pauta pelo 

coordenador pedagógico que seria a leitura de projeto pedagógico de Realização da 

Organização Casa Redondo, de autoria de Denise Costa e Felipe e Rogério Furtado, e a 

retomada do filme O Contador de Histórias de Luiz Villaça. Após a leitura, com base 

em duas perguntas, os professores iniciariam a discussão. Ele então sugeriu ao grupo 

que fizesse a leitura em pares e, se possível, já apontassem aspectos do texto e do filme 

assistido e discutissem as duas perguntas anexas, pois teria que se ausentar da sala para 

atender a assistente social do abrigo que veio à escola conversar com a coordenação 

sobre um aluno. 

As perguntas que balizariam as discussões eram as seguintes: 1. Qual é o papel 

da leitura no desenvolvimento de capacidades emotivo-cognitivas do personagem? Seria 

o mesmo para os nossos alunos? Por quê?, e 2.  Com base no texto, nas compreensões 

sobre o filme e sobre os nossos alunos, e nos objetivos do PEA, quais atividades podem 

ser desenvolvidas, em suas respectivas disciplinas? 

 Quando o coordenador retornou, as pessoas se organizaram num coletivo maior 

e  iniciaram  a discussão. Todos os professores focaram-se apenas na primeira pergunta. 

                                                            
37  O Contador de Histórias (2009) é um filme brasileiro dirigido por Luis Villaça.  Aos 6 anos Roberto 
Carlos Ramos (Marco Ribeiro) foi escolhido por sua mãe (Jú Colombo) para ser interno em uma 
instituição oficial que, segundo apregoava a propaganda, visava a formação de futuros médicos, 
advogados e engenheiros. Entretanto a realidade era bem diferente, o que fez com que Roberto aprendesse 
as regras de sobrevivência no local. Pouco depois de completar 7 anos ele é transferido, passando a 
conviver com crianças de até 14 anos. Aos 13 anos, ainda analfabeto, Roberto tem contato com as drogas 
e já acumula mais de 100 tentativas de fuga. Considerado irrecuperável por muitos, Roberto recebe a 
visita da psicóloga francesa Margherit Duvas (Maria de Medeiros). Tratando-o com respeito, ela inicia o 
processo de recuperação e aprendizagem de Roberto, adotando-o posteriormente. Roberto alfabetiza-se e 
torna-se um dos maiores contadores de história do mundo.  
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As professoras Vilma, Lídia, Emília, Lourdes e o coordenador discutiram, 

concordaram e discordaram que os nossos alunos tem mais problemas afetivos de 

abandono, do que socioeconômicos. Antonieta discordou, dizendo que os problemas são 

mais afetivos. Norberto, Antonieta e Lourdes concordaram que os problemas de muitos 

de nossos alunos e do personagem principal do filme fogem ao universo da escola e 

nada pode ser feito, porque há coisas que são imutáveis. Vilma, Lídia, Emília, Renata, 

professora-pesquisadora (eu) e o coordenador discordamos disso, usando diversos 

exemplos de alunos que superaram uma vida de abandono e miséria e conseguiram 

avançar graças à escola. Ainda, concordaram que a escola precisa oportunizar 

instrumentos, como a leitura e a escrita, para que os alunos possam transformar suas 

realidades.  

O coordenador encerrou a reunião, pedindo aos professores que verificassem as 

atividades propostas no texto, para discussão no próximo encontro e possíveis ações 

(pois só haviam discutido a primeira pergunta), além de usá-las como base para 

realizarem o registro da semana. 

  

A seguir discuto as sessões reflexivas.  

 

2.3.3 Sessões reflexivas 

 

A Sessão Reflexiva é um espaço colaborativo de reflexão crítica, cuja 

organização discursiva propicia aos colaboradores (professora-pesquisador e 

coordenador- participante)  refletirem criticamente sobre sua prática, de forma dialética 

e dialógica, para compreender suas ações, com base nas teorias informadas, questioná-

las e reorganizar a linguagem, a fim de transformá-las (Magalhães, 2003, 2004).  Nas 

palavras de Celani & Magalhães (2001, apud Liberali 2004: 29)38: 

 
um locus de uma investigação colaborativa de caminhos 
conflitantes no qual os  participantes avaliam e representam os 
modos, intenções e motivos  de agir próprios e dos outros, num 
contexto escolar específico. É o espaço possível para 

                                                            
38  Tradução minha de: “a locus of collaborative investigation of the conflicting ways the 
participants evaluate and represent their own ways of acting, their intentions and motives to act 
and those of others, within a specific school context. It should make it possible for them 
tounderstand each participant’s representations about: teaching   concepts, classroom 
discursive practice organisation, classroom discursive practice questioning and new forms of 
knowing, of acting and of negotiating.” 
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compreender cada representação dos participantes quanto aos: 
conceitos de ensino, organização discursiva da prática em sala 
de aula, questionamento dessa organização discursiva e novas 
formas de conhecer, de agir e de negociar. 

 

 
Segundo Ninin (2002, apud Ninin, 2010: 51), a sessão reflexiva se constitui 

como “um espaço no qual o interdiscurso tem como objetivo principal desencadear a 

reflexão crítica”, não como um roteiro prévio de perguntas, mas como um espaço 

relacional para o estabelecimento de vínculo, como aspecto imprescindível para uma 

relação colaborativa entre professora-pesquisadora e coordenador. É um espaço 

organizado e conduzido por meio das ações do processo reflexivo-crítico, no qual os 

participantes possam descrever a prática, informar quais teorias as embasam, confrontar 

sentidos pessoais e significados cristalizados e reconstruir suas práticas. 

A fim de organizar o processo reflexivo-crítico, foram realizadas 06 sessões 

reflexivas (vide quadro de descrição de eventos) que aconteciam nos horários de 

planejamento e organização dos registros, em dias subsequentes aos das observações da 

formação de professores, com duração de uma hora aproximadamente. Os relatórios de 

observação, acima apresentados, serviam de instrumento para organização de perguntas, 

intervenções com o intuito de conduzir a sessão reflexiva, e também para que o 

coordenador-pedagógico e professora-pesquisadora pudessem observar a prática e a 

organização da linguagem na formação dos professores do PEA.   

As sessões reflexivas tiveram objetivos diversos como: a) discutir a organização 

e condução da formação de professores naquela semana; b) discutir sobre os assuntos 

tratados e as teorias que embasaram as discussões no PEA; c) refletir sobre a 

organização da linguagem nos espaços de formação; d) refletir sobre os papéis de 

professores e coordenador, regras e divisão de trabalho, e e) planejar encontros de 

formação, com base nas discussões e sugestões dos professores, as necessidades da 

escola e objetivos do PEA. 

  Todas as sessões reflexivas foram gravadas em vídeo e transcritas 

posteriormente.  Como não foi possível discutir as sessões com o coordenador, devido à 

questao de tempo/organização dos participantes, as cópias de todas as gravações foram 

entregues a ele e eram assistidas por mim antes da sessão seguinte, para preparação da 

intervenção, e também para que pudéssemos retomar assuntos tratados anteriormente.  
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2.3.4 Seleção de dados 

 

Como já apresentado no quadro de eventos desta pesquisa, foram produzidos 

dados nas seis sessões reflexivas. Devido à quantidade de material produzido, foram 

selecionadas três sessões reflexivas dos dias 29/06/2012, 05/07/2012 e 10/08/2012 que 

se mostraram relevantes para a compreensão do processo.  

Destas três sessões reflexivas, foram selecionados excertos que fossem 

pertinentes para responder as seguintes perguntas de pesquisa:  

 

1. Quais são as compreensões da professora-pesquisadora e do coordenador-participante 

quanto aos modos de organizar e conduzir a formação dos professores PEA ao longo 

da pesquisa?  

2.  De que maneira a relação constituída entre os participantes possibilitou a 

transformação ou não quanto: 

a) às compreensões de ambos sobre os modos de organizar e conduzir a formação de 

professores?  

b) à agência do coordenador-participante na condução dos encontros de formação no 

PEA? 

  

Em relação à primeira pergunta, selecionei excertos em que os participantes 

revelavam os sentidos sobre os modos de organizar e conduzir a formação de 

educadores em local de trabalho ao longo da pesquisa. Quanto à pergunta 2b, selecionei 

excertos em que pudesse ser analisada a constituição da relação entre os participantes e 

o movimento de compartilhamento de significados.  

Para responder a pergunta 2b, no intuito de verificar possíveis transformações na 

agência do coordenador e cadeia criativa, selecionei três relatórios de observação 

(27/06/2012, 07/08/2012 e 21/08/2012) para a descrição da atividade formação de 

professores do PEA.  

  

2.4.   Categorias de Análise de dados 

 

A análise de dados teve como objetivo principal investigar os sentidos 

explicitados pelas participantes e verificar como as relações constituídas entre os 

participantes possibilitou ou não o compartilhamento de novos significados ao longo da 
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pesquisa. As categorias utilizadas serão descritas e exemplificadas em seus aspectos 

enunciativos, discursivos e linguísticos, bem como a argumentação, para a compreensão 

do processo colaborativo de produção compartilhada de significados. O procedimento 

adotado foi: (1) levantamento do plano geral do texto, (2) conteúdo temático (3)  turnos 

conversacionais (4) tipos de perguntas (5) escolhas lexicais, com base nos estudos de 

Bronckart (1997/2007), Kerbrat-Orecchioni (1980, 1996/2006), Brookfield & Preskill 

(2005), Orsolini (2005), Pontecorvo (2005),  Smyth (1992), Magalhães (2004, 2011) e 

Liberali  (2004, 2011a, b, c). 

 

2.4.1.  Aspecto enunciativo 

 

O aspecto enunciativos têm relação com o contexto de produção e recepção  do 

discurso, neste caso a sessão reflexiva. Para a caracterização do contexto enunciativo, 

são realizadas análises dos seguintes aspectos tais como: espaço/ tempo, momento físico 

e social, participantes e seus papéis sociais e hierárquicos, características, objetivos e 

conteúdos a serem abordados e seus modos concretos de produção e realização. Segue 

exemplo de quadro de contexto enunciativo:  

 

Quadro 8 – Exemplo de quadro de contexto enunciativo 

CONTEXTO ENUNCIATIVO - Sessão Reflexiva 1 (29/06/2012) 

Espaço- Tempo Participantes e seus papéis 
sociais 

Característica  Objetivos e 
conteúdos 

- Na sala do 
coordenador, em 
seu horário de 
planejamento e 
organização de 
registros. 

 
-29/06/2012 – às 
20h, sexta-feira 
com duração de 
60 minutos. 

 
- Realização da 
sessão reflexiva, 
após dois dias da 
observação de 
formação de 
professores no 

- Coordenador Pedagógico 
(Alberto), orientador do 
grupo III do PEA, cujo papel 
é o de participante da 
formação em sessão 
reflexiva. 

 
- Professora-pesquisadora, 
embora seja professora da 
escola e subordinada ao 
coordenador, neste contexto 
tem o papel de formadora 
(organizar e conduzir a 
sessão reflexiva).  

 
- Professores do grupo III no 
PEA (não da sessão 
reflexiva, mas citados): 

 

Sessão Reflexiva 

entre coordenador e 

professora- 

pesquisadora, 

videogravada.   

- Com base na 
observação da 
formação de 
professores no 
PEA, discutir: 
 
- Objetivo da 
discussão do filme 
e a sua relação com 
os objetivos do 
PEA; 
 
-Critérios para a 
escolha dos filmes;  
 
- Avaliação sobre a 
organização e papel 
da formação dos 
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PEA. 
 

Sirlene, José Otávio, José 
Carlos, Vilma, Renata, Lídia, 
Lourdes, Norberto, Fabiana, 
Wanda, Augusta, Emília e 
Telma. 

professores no 
PEA;  
 
- Compreensão dos 
sentidos dos 
professores quanto 
ao trabalho com 
leitura e escrita; 
  
- Organização de 
trabalho 
colaborativo entre 
professora-
pesquisadora e 
coordenador-
participante. 

Adaptado de adaptado de Guerra (2010). 
 

 Além do quadro apresentado, para análise dos aspectos enunciativos e a 

compreensão dos sentidos, valores e preocupações dos participantes da pesquisa, foram 

levantados o plano geral do texto, o conteúdo temático e os temas introduzidos pelos 

interlocutores.   

 

 

2.4.1.1. Plano geral do texto e conteúdo temático 

  

 O plano geral do texto constitui sua infraestrutura geral, construído como 

discurso dialogado diretamente, nos turnos conversacionais, e “refere-se à organização 

do conteúdo temático; mostra-se visível no processo de leitura e pode ser codificado em 

um resumo” (Bronckart, 1997/2007: 120). O conteúdo temático, por sua vez, se 

apresenta como um conjunto de informações ou assuntos apresentados sobre o texto, 

caracterizados pelas escolhas lexicais feitas pelos participantes.  

 O levantamento do plano geral do texto possibilitou a identificação dos 

diferentes assuntos discutidos pelos participantes nas sessões reflexivas, bem como os 

diferentes sentidos e significados em relação a cada conteúdo temático. 

A seguir apresento um exemplo de como o plano geral do texto foi construído. 
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Quadro 9 – Exemplo de plano geral do texto produzido na sessão reflexiva de 

06/08/2012. 

Tema  Conteúdo Temático  Turnos 

Organização de 

encontro de 

formação de 

professores no 

PEA 

• Professora-pesquisadora 

realiza perguntas com foco no 

descrever. 

• Coordenador descreve o 

contexto, bem como as ações 

desenvolvidas. 

• Professora-pesquisadora 

realiza perguntas com foco no 

confrontar. 

• Coordenador responde a 

pesquisadora, analisando de 

forma crítica o seu contexto e 

suas ações e apresentando 

discordância quanto aos 

questionamentos apresentados. 

• Professora-pesquisadora faz 

exemplificação para explicar 

os seus questionamentos. 

• Rose219 a Rose227 
 

• Al218 a Al232. 
 

 
 
 

• Rose231 e 
Rose233. 
 

 

 

 

• Al234 a Al276. 
 

 

 

 
 
 

• Rose235 e Rose237 
 

 

 
Adaptado de Oliveira (2011: 49).  
 

 Ao analisar a tabela do conteúdo temático das sessões reflexivas, verifiquei os 

temas que foram introduzidos por cada uma das participantes, construindo dois quadros 

em paralelo, como apresentados no exemplo abaixo: 

 

Quadro 10 – Temas introduzidos pelos participantes de sessão reflexiva de 
29/06/2012 
Temas introduzidos pela professora-
pesquisadora 

Temas introduzidos pelo coordenador-
participante 
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Relação entre o filme assistido na 

formação e os objetivos do PEA 

Projetos da escola que fazem parte do 

PEA e problemas cotidianos da escola 

Sentidos dos professores sobre os assuntos 

tratados no filme  

Avaliação sobre as concepções didáticas 

dos professores e suas práticas 

Avaliação sobre os encontros de formação 

no PEA  

Relação dos professores com sua própria 

formação na escola 

Trabalho com leitura e escrita Experiências pessoais  

Papel da coordenação na gestão da 

formação dos professores 

Experiências como coordenador e 

professor de matemática  

Trabalho colaborativo entre professora-

pesquisadora e coordenador 

Relação coordenador-professores 

Adaptado de Aranha (2009).  

 

Além de identificar os sentidos que as participantes atribuíam à constituição dos 

contextos de formação, este procedimento colabora para responder ao item a da segunda 

pergunta, que trata como são constituídas as relações entre os participantes 

(proximidade ou poder). Realizar a introdução dos temas permite analisar como 

ocorrem as iniciativas na interação, ou seja, se há uma posição alta (hierárquica/ de 

poder) ou não de um dos participantes na abertura das intervenções, confinando o outro 

a uma atitude reativa, mesmo que este possa introduzir outros temas (Kerbrat-

Orecchioni, 1996/2006).  

  

2.4.2.  Aspecto discursivo   

O aspecto discursivo tem relação com as características de organização e de 

articulação argumentativa, organizadas por meio de categorias de análise como: trocas 

de turnos conversacionais e tipos de pergunta.  Estas categorias permitem analisar o 

entrelaçamento das vozes dos participantes, como uma se apropria na relação ao outro, 

avança na produção de novos significados ou se sobrepõe, reiterando-os ou 

cristalizando-os.  

 

2.4.2.1 Turnos conversacionais  
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A análise qualitativa dos turnos foi realizada a fim de compreender como as 

relações constituídas entre os interlocutores, nestes espaços de discussão, favoreceram, 

ou não, a construção de novos significados. Para isso, categorias de análise específicas 

foram criadas baseadas nos textos de Liberali (2011 b,c), Pontecorvo (2005) e Orsolini 

(2005).  O quadro a seguir sintetiza as categorias utilizadas: 

 

Quadro 11 – Caracterização e Exemplificação das categorias de análise de turnos 
 Categorias Exemplos 
Apresentação de ponto de 
vista/tese: participantes 
apresentam frase declarativa com 
opinião sobre determinado 
assunto e/ou acontecimento.  

 

Al90: (...) Até agora, eu sinto uma certa 
resistência do grupo, em aceitar certas propostas, 
né. Não tem proposição alternativa, ninguém 
propõe nada e se alguém fizer alguma proposta, 
tenho uma percepção, posso até estar errado, de 
que uma grande quantidade de pessoas não vai 
topar e aí pode gerar conflito (...) 

Concordância/réplicas 
elaboradas: a informação trazida 
por um dos participantes é 
continuada e elaborada com 
acréscimos de informações por 
outro participante, ao avançar na 
fala do outro.  

(...) Al117: É.  Isso, mesmo. Pra você vê, essas 
respostas do pessoal do ciclo II, com a questão da 
leitura e da escrita ainda tem muito que caminhar. 
E é isso que a gente consegue pensar. Isso aí é 
uma pista  para um trabalho que vai passar por 
longas datas. (...)  

 

 
Concordância/réplicas 
mínimas: Um dos participantes 
fornece uma resposta simples, 
sem avançar na fala do outro, ao 
ser questionado ou a ele solicitada 
uma informação. 

R124: Mas assim, da mesma forma que a gente 
falou da outra vez, que cognição e emoção andam 
juntas, o professor tem uma carga emocional 
muito grande. 

Al125: Isso. 

Discordância/réplicas 
elaboradas: há discordância de 
opinião entre os participantes e 
um deles apresenta justificativa.  

 

R89: Eu também concordo que você tem que ouvir 
o grupo Alberto, mas eu também acho que você 
como coordenador precisa pensar, quem  organiza 
as atividades. Aquilo que você falou para o 
professor,acho que cabe a mesma relação aí, o 
professor que tem que orientar e organizar (...).  

Espelhamento: a informação 
apresentada por um dos 
participantes é repetida, 
reformulada ou continuada por 
outro participante.  

R138: Na verdade, a pessoa se vê sozinha. 
Al139: Ela se vê sozinha. Se ela não se vê dentro 
da escola, ela não tem proposta mesmo.  
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Complementação de 
argumento: os participantes 
complementam a fala um do 
outro. 

 

R100: (...) achei bem interessante você colocar os 
objetivos do PEA  e trazer uma pauta, porque isso 
organiza um pouco né, a formação, porque não é 
solto,  quer dizer tem objetivo, tem... 
 
Al101: Tem objetivo, tem parâmetros pra você 
seguir, isso não pode responder aquilo que você 
acha que é,  tem que ser dentro daquilo que é o 
contexto, né, dos objetivos que são parâmetros 
para você dar a sua resposta sobre uma pergunta. 

Exemplificação:  participantes 
apresentam exemplos para 
explicar, clarificar ou justificar 
argumento.   

R89 (...) Porque, por exemplo, na reunião  
pedagógica, vocês organizaram daquela forma, a 
direção não perguntou aos professores se  a gente 
queria se reunir em pequenos grupos ou  discutir 
num grupão (...) 

Exemplos das sessões reflexivas realizadas nos dias 29/06/2012, 05/07/2012 e 06/08/2012. 
 

 

2.4.2.2 Tipos de pergunta 

 

Os tipos de perguntas foram analisados para observar, durante a pesquisa, se e 

como estas perguntas favoreceram  o avanço do que estava em discussão; se e como 

indicam  mudança nas regras e divisão do trabalho, e se houve mudanças nas relações 

entre os participantes.  

 As categorias para analisar os tipos de perguntas foram baseadas em Brookfield 

& Preskill (2005), Magalhães (2004), Smyth (1992) e Liberali (2004)  estão descritas 

nos quadro a seguir:   

 
Quadro 12 – Tipos de Perguntas – Exemplos das sessões reflexivas de  
Tipos de 

perguntas 

Explicação Subtipos Explicação Exemplos 

 
Perguntas 
fechadas 

Perguntas que 
induzem um 
tipo de 
resposta 
sugerido pelo 
falante.  

Indutivas de 
sim/ não 
 

Perguntas que 
pedem 
concordância ou 
discordância 
simples, sem 
maiores 
explicações.  

Al82: Você 
gostou? 
 
R166: Mas a 
gestão não tem 
papel de 
intervenção? 

 
Perguntas 
abertas 

Perguntas que 
fazem avançar 
o raciocínio, 
por meio de 

Perguntas 
hipotéticas 

Perguntas que 
estabelecem 
hipóteses e 
proporcionam a 

R87: Se separasse 
em duplas, e 
colocasse um 
desafio, ou um 
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explicações, 
justificativas, 
clarificações, 
discussão de 
hipóteses. 

criação de cenários  
alternativos. 

texto para 
discussão, em um 
dos dias, ou pegar 
o próprio texto, 
(...) se colocar 
questões 
problematizadoras
? (...) 

Perguntas 
que pedem 
explicação, 
justificativa 

Perguntas que 
exigem 
apresentações das 
razões de uma 
determinada ação, 
provocam o 
pensamento e /ou 
podem promover a 
resolução de 
problemas.  

R01: É... vamos 
retomar  naquilo 
que a gente tava 
falando, sobre 
qual objetivo da 
exibição do filme 
em relação m 
relação aos 
objetivos do PEA? 

Perguntas 
que pedem 
evidência 
e/ou 
clarificação 

Perguntas que 
podem permitir aos 
participantes 
expandirem suas 
ideias para serem  
entendidas tanto 
para si mesmo 
quanto para os 
outros e 
proporcionam o 
aprofundamento do 
objeto em 
foco. 

R25: “(...) qual  é 
o papel da 
formação neste 
contexto? (...) 

Perguntas 
com foco 
nas ações 
do 
processo 
reflexivo.  

Perguntas que 
são 
compreendidas 
como 
instrumentos 
do processo 
reflexivo-
crítico. 
 
Segundo 
Liberali (2004: 
73), “a 
reflexão crítica 
é marcada pela 
descrição de 
ações, 
discussão das 
teorias que 

Perguntas 
com foco no 
descrever 

Perguntas que 
tratam da descrição 
do contexto pelos 
participantes. 

R422: (...) 
“Norberto, eu 
soube que você fez 
um trabalho sobre 
música e causos, 
você pode falar um 
pouquinho pra 
nós?” (...) 

Perguntas 
com foco no 
confrontar 

Perguntas que 
auxiliam os 
participantes a 
compreenderem 
como as suas ações 
relacionam-se com 
o modo de agir e de 
pensar dos sujeitos 
da atividade. 

R37: (...) Mas 
como a gente 
percebe o trabalho 
geral dos 
professores? Até 
que ponto a 
formação tem 
servido a esse 
papel de atuação 
com os 
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embasam essas 
ações, 
autocrítica e 
proposta de 
reconstrução 
da ação”.   
 
As perguntas 
acima podem 
ser 
classificadas 
pela sua 
caracterização, 
mas com o 
objetivo de 
suscitar ações 
da reflexão 
crítica.  

professores? Eu 
percebo que isso 
não tá 
acontecendo (...) 

Perguntas 
com foco no 
informar 

Perguntas que 
visam que os 
participantes 
expliquem suas 
ações embasadas 
em teorias. 

R31: (...) o que os 
referenciais 
apresentam sobre 
isso? Qual é a 
justificativa que 
eles apresentam?  

 

Perguntas 
com foco no 
reconstruir 

Perguntas voltadas 
a reorganização/ 
reconstrução da 
ação dos 
participantes 

R39: (...) O que é 
preciso mudar 
para que isso 
aconteça? 

 adaptado de Aranha (2009: 79). Exemplos das sessões reflexivas realizadas nos dias 
29/06/2012, 05/07/2012, 06/08/2012 e 10/08/2012.  
 
 
2.4.3.  Aspecto Linguístico 

  A análise do aspecto linguístico na argumentação objetiva identificar as 

diferentes compreensões dos participantes sobre os modos de organizar e conduzir a 

formação em local de trabalho, mas, também, compreender como os interlocutores 

constituem suas relações.  

 Para análise do aspecto linguístico da argumentação, recorri ao estudo das 

escolhas lexicais (pronomes, adjetivos, dêiticos, verbos, advérbios, modalizadores, 

conjunções) realizadas pelos participantes da pesquisa. Em especial, para compreender 

os níveis de relação interpessoal entre os interlocutores, analisarei os usos de pronomes 

de tratamento e pessoais e os modalizadores (Kerbrat-Orecchioni, 1996/2006).  

 

2.4.3.1 Pronomes de tratamento e pessoais 

 

 A análise dos pronomes de tratamento é um procedimento que busca verificar as 

relações interpessoais dos participantes da pesquisa, determinando se estas são 

caracterizadas como horizontal, familiarizada, ou vertical, marcando a posição de poder 

de um dos interlocutores (Kerbrat-Orecchioni, idem).  Os pronomes de tratamento são 

os marcadores linguísticos mais manifestos  numa relação interpessoal de familiaridade, 
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com o uso de você por ambos os parceiros, ou bastante hierarquizada, no qual esse 

tratamento ocupa uma posição alta, e  senhor uma posição baixa entre os interlocutores.  

 No caso dos pronomes pessoais, a análise do uso de nós e da variante oral  a 

gente, ou eu por  a gente, por exemplo, pode ser realizada para compreender o 

funcionamento de polidez negativa ou positiva na relação entre os interlocutores.   

  

2.4.3.2.  As modalizações  

 

 As modalizações, segundo Bronckart (1997/2007), são avaliações formadas 

sobre alguns aspectos do conteúdo temático. A análise de modalizadores tem como 

intuito, segundo Guerra (2010:111), “traduzir comentários ou avaliações formulados a 

respeito de elementos dos conteúdos temáticos”. Nesta pesquisa, as 

modalizações/locuções modalizadoras possibilitam analisar as relações desiguais 

constituídas entre os participantes, que podem revelar uma posição hierárquica ou de 

poder (posição alta ou baixa) nos papéis assumidos na interação (Kerbrat-Orecchioni, 

ibidem).  Além de revelar como se constituem as relações, pode também ser mostrar-se 

como recurso para a expansão ou retração nas interações entre os interlocutores. 

 Os três tipos de modalizações (Bronckart, idem), sua caracterização e exemplos 

de dados da pesquisa são apresentados no quadro a seguir:  

 

Quadro 13 - Tipos de modalizações e exemplos 

Tipos de modalizações e 
definição 

Caracterização Exemplos com 
modalizadores 

Modalizações lógicas 
consistem em julgamentos 
sobre o valor de verdade 
das proposições 
enunciadas, que são 
apresentadas como certas, 
possíveis, improváveis etc. 

Uso do verbo no futuro do 
pretérito, de certos advérbios, 
como necessariamente e 
possivelmente, e de 
expressões como “É evidente 
que”. 

R87: E aquilo que você 
falou antes, um aluno com 
mais condição juntamente 
com outro com menos 
condição, não valeria para 
os professores também? 



96 
 

Modalizações deônticas 
que avaliam o que é 
enunciado à luz dos 
valores sociais, 
apresentando os fatos 
enunciados como, 
socialmente permitidos, 
proibidos, necessários, 
desejáveis etc.  

Uso de verbos auxiliares como 
querer, dever, ser necessário e 
poder, ou verbos que, às 
vezes, atuam como auxiliares: 
crer, pensar, gostar de, desejar, 
ser obrigado a, ser 
constrangido a etc. 

Al14: Eu penso dessa 
forma, que é preciso sempre 
trazer alguma coisa para 
que haja uma reflexão 
sobre a pessoa como um 
todo, tanto quanto aos 
adultos, quanto aos 
adolescentes, crianças e 
professores (...) 

Modalizações 
apreciativas traduzem um 
julgamento mais subjetivo, 
apresentando fatos como 
bons, maus, estranhos, na 
visão da estância que 
avalia. 

Uso de advérbios e locuções 
adverbiais como felizmente, 
infelizmente, por exemplo.  

R13: Bem, nessas falas que 
o pessoal fez eu achei, 
assim, bem interessante, 
todos eles estabeleceram 
uma relação entre cognição 
e emoção. (...) 

 Exemplos de dados das sessões reflexivas dos dias 29/06/2012, 05/07/2012, 06/08/2012.  

  
Finalizando esta exposição, apresento uma síntese da pesquisa. 

 
 
Quadro 14 – Síntese dos Principais Elementos da Pesquisa 
Perguntas de Pesquisa Categorias de Análise Categorias de Interpretação 
1. Quais são as 

compreensões da 

professora-pesquisadora e 

do coordenador-

participante quanto aos 

modos de organizar e 

conduzir a formação dos 

professores PEA ao longo 

da pesquisa?  

 

Plano geral do texto 

Conteúdo temático 

Escolhas lexicais 

Turnos conversacionais 

 

 
Sentido e significado 
ZPD 
Contextos de Formação de 
Educadores - Colaboração 
Crítica, Colaboração 
Confortável e Imposição 
Crítica. 
Discurso autoritário e 
internamente persuasivo.  
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2.  De que maneira a 

relação constituída entre 

os participantes 

possibilitou a 

transformação ou não 

quanto: 

a) às compreensões de 

ambos nos modos de 

organizar e conduzir a 

formação de professores?  

Turnos conversacionais 

Tipos de pergunta 

Escolhas lexicais 

(pronomes pessoais e de 

tratamento e 

modalizadores, entre 

outros) 

Argumentação (colaborativa 
e ganha/ perde) 
Relação interpessoal 
(horizontal vertical e 
funcionamento de polidez) 
ZPD 
Colaboração crítica 

b) à agência do 

coordenador-participante 

na condução dos 

encontros de formação no 

PEA? 

 

 Atividade 
Agência  
Cadeia criativa 

 
 
 

A seguir apresento as garantias de credibilidade desta pesquisa.  

 

2.5. Credibilidade da Pesquisa 

 

 A credibilidade da pesquisa foi construída durante os anos de 2011 e 2012, 

durante todo o período do curso de Mestrado, por meio de discussões e reflexões entre 

colegas de classe e professores, apresentações de trabalho nas diferentes disciplinas 

cursadas e em seminários de orientação e pesquisa, orientações individuais com a Profa. 

Dra. Maria Cecília Camargo Magalhães, bem como participação na organização de 

eventos acadêmicos e apresentação de pesquisa em comunicações individuais e 

condução de minicurso em encontros e simpósios. O Exame de Qualificação também 

foi um momento de questionamento das compreensões das análises, o que me 

possibilitou a retomada das compreensões questionadas, refletir sobre elas e transformá-

las. 
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 Além disso, toda a participação, ligada ou não à pesquisa, foi relatada para a 

equipe gestora e professores da escola nos encontros de formação do PEA ou em 

conversas, como explicitação do percurso formativo, para garantias de credibilidade. 

  

Quadro 15 - Credibilidade da pesquisa 

Evento Tipo de 

Apresentação 

Local Data Contribuição  

Discussões e 

apresentação 

do trabalho em 

Seminários de 

Orientação e 

Pesquisa. 

Apresentação do 

desenvolvimento 

da pesquisa e 

análise de dados 

PUC-SP 2011-2012 Discutir esta pesquisa 
nesses seminários 
possibilitou a 
reelaboração de objetivos 
e perguntas de pesquisa, 
bem como compreender 
como analisar os dados.   

 

Organização 

de evento 

Monitoria 18º 

INPLA-

PUC-SP 

23 a 25 de 

junho de 

2011 

Este foi o primeiro 
evento acadêmico do 
qual participei e foi 
muito importante para 
integração  com 
mestrandos e 
doutorandos de outros 
grupos de pesquisa e 
conhecer as diferentes 
pesquisas realizadas no 
campo da LA.  

Fórum Minicurso 

“Gestão Escolar 

em Cadeias 

Criativas” 

(regência) 

II Fórum 

ISCAR 

Brasil- 

UFJF – 

Juiz de 

Fora- MG 

10 e 11 de 

agosto de 

2012. 

Este minicurso foi dado 
por mim, em parceria 
com outras duas alunas 
do LAEL, integrantes do 
Grupo LACE. Foi um 
grande desafio para mim, 
pois se tratava de um 
minicurso para 
professores de Juiz de 
Fora/MG, o que exigiu 
de mim dedicação no 
tratamento de alguns 
conceitos novos como: 
gestão colaborativa e 
cadeia criativa   

Simpósio  Comunicação 

Individual  

6 º SIAC – 

São 

24 e 25 de 

novembro 

Essa comunicação foi a 
primeira apresentação do 
meu trabalho, depois da 
produção de dados. Foi 
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Paulo/SP de 2012 uma apresentação chave, 
pois, na presença de 
Fernanda Liberali, pude 
responder uma série de 
questionamentos feitos 
por ela sobre meu 
trabalho.  

Apresentação 

em disciplina 

de mestrado 

Apresentação 

oral e escrita 

Disciplina 

“Pesquisas 

de 

Interven-

ção: 

Escolhas 

Metodoló-

gicas de 

Pesquisa” 

2011 Esta disciplina foi 
essencial na construção 
do projeto de pesquisa, 
em especial, a 
delimitação dos objetivos 
gerais e específicos, a 
organização da 
metodologia de pesquisa 
e caracterização dos 
participantes. A 
apresentação do projeto, 
com os questionamentos 
de todos os meus 
colegas, me possibilitou  
verificar suas lacunas e 
reorganizá-lo. 

Apresentação 

em disciplina 

de mestrado 

 

Apresentação 

oral e trabalho 

escrito 

Disciplina 

“Linguísti

ca 

Aplicada I 

Panorama 

Histórico 

da 

Linguísti-

ca 

Aplicada” 

2012 Nesta disciplina, 
apresentei a metodologia 
da minha pesquisa para 
os colegas do LAEL de 
grupos de pesquisa 
diferentes. Essa 
apresentação foi muito 
importante, porque 
exigiu aprofundamento 
sobre questões 
metodológicas que ainda 
não estavam claras para 
mim, como a distinção 
entre PCCol e pesquisa-
ação.  

 

Seminário de 

Pesquisa 

Apresentação 

oral e trabalho 

escrito 

“Pesquisas 
de 

Interven-
ção 

formativa 
no 

2012 A apresentação da 
análise dos dados e os 
questionamentos 
realizados pelos colegas 
e pela minha orientadora 
possibilitaram avançar na 
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contexto 
escolar: 
Leitura e 

Escrita nas 
diferentes 

áreas” 

discussão dos dados.    

 

 

 Saliento, ainda, que o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, sendo aprovado 

em Reunião Ordinária de 05/07/2012, com indicação de início de pesquisa para 

26/06/2012, com protocolo do site da Plataforma Brasil nº 03434212.0.0000.5482 e 

parecer do CEP nº 50731.  

 

A seguir, no capítulo 3, faço a descrição e discussão dos resultados da análise 

dos dados.  
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CAPÍTULO 3: DESCRIÇÃO E DISCUSSÃO DE DADOS 
 

 
 Este capítulo tem como objetivo descrever e discutir os resultados encontrados e 

responder as perguntas de pesquisa. O objetivo específico é compreender a relação 

constituída entre os participantes e como esta possibilitou, ou não, transformações no 

modo como ambos entendem a formação de educadores em local de trabalho e  no agir 

do coordenador-participante no PEA.  

 Estas compreensões se tornaram possíveis por meio da análise dos aspectos 

enunciativo, discursivo e linguísticos da organização argumentativa da linguagem no: 

plano geral do texto, conteúdo temático, turnos conversacionais, tipos de pergunta e 

escolhas lexicais. Para tanto, foram selecionadas as sessões reflexivas  de 29/06/2012, 

05/07/2012 e 10/08/2012, escolhidas por possibilitarem a discussão dos sentidos e 

significados que os participantes atribuem à constituição dos contextos de formação em 

local de trabalho, à expansão do objeto da atividade formação de coordenador, à 

criação de ZPD e às relações interpessoais.  Além da discussão das sessões reflexivas, 

descreverei a atividade de formação de professores no PEA, por meio dos relatórios de 

observação de 27/06/2012, 07/08/2012 e 21/08/2012, para compreensão da agência do 

coordenador e da organização das atividades em  cadeia criativa.   

 Mediante isto, este capítulo está dividido em três seções que se organizarão da 

seguinte forma: 

3.1. Sentidos e significados quanto à constituição de contexto de formação de 

educadores em local de trabalho (impositivo-crítico, colaboração confortável e 

colaboração crítica); 

3.2. Relações constituídas entre coordenador-pedagógico e professora-pesquisadora; 

e 

3.3. Agência do coordenador na atividade de formação de professores no PEA.  

 

3.1. Sentidos e significados quanto à constituição de contexto de formação de 

educadores em local de trabalho 

 

 Como apresentado na metodologia, Alberto é coordenador da escola pesquisada, 

na qual trabalho há oito anos como professora de Língua Portuguesa, ambos 
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vivenciando as mesmas relações de trabalho e dificuldades do contexto com 

professores, alunos, pais e demais integrantes da gestão, embora em papéis diferentes. 

 Alberto e eu passamos por momentos de apropriação de novos modos de pensar 

a formação de educadores em local de trabalho. Historicamente, os meus papéis, como 

professora, representante sindical e mãe de aluna, foram os de levantar os problemas da 

escola e cobrar ou impor ações aos gestores escolares. O papel de Alberto foi o de 

professor de matemática por 30 anos. Neste sentido, a pesquisa possibilitou um 

movimento de apropriação de outros papéis para ambos, o de coordenador-pedagógico 

para Alberto e o de professora-pesquisadora-formadora para mim.  

 No decorrer das sessões reflexivas, o meu discurso e o de Alberto apresentaram 

sentidos e significados diferentes sobre a constituição de contextos de formação de 

educadores na escola e, consequentemente, quanto ao objeto da atividade de formação 

de coordenador. O objeto inicial da atividade também foi se modificando, com base nas 

necessidades dos sujeitos envolvidos.  

 Divido esta seção em três subtítulos que se relacionam por meio das categorias 

discutidas na fundamentação teórica sobre contextos de formação de educadores: 1. 

Contexto impositivo-crítico; 2. Contexto de colaboração confortável e, 3. Contexto de 

colaboração crítica. 

 Os resultados obtidos nesta seção estão apoiados no levantamento do plano geral 

do texto, conteúdo temático das sessões reflexivas escolhidas, escolhas lexicais 

(substantivos, adjetivos, verbos, dêiticos, operadores argumentativos, modalizadores, 

entre outros), turnos conversacionais e tipos de perguntas. Eles serão apresentados 

sublinhados, com as análise  em negrito,  nos excertos selecionados e visam responder a 

primeira pergunta de pesquisa:  Quais são as compreensões dos participantes quanto aos 

modos de organizar e conduzir a formação de professores ao longo da pesquisa? 

 

3.1.1. Contexto Impositivo-Crítico  

 

  No início da pesquisa, o objeto idealizado (Leontiev, 1977; Engeström,2008, 

2009) da atividade de formação de coordenador estava voltado para a formação focada 

na leitura e escrita, em diferentes áreas.  Havia um movimento idealizado da professora-

pesquisadora de construir o objeto da atividade com o coordenador-pedagógico, movido 

pela necessidade que vislumbrava de  responder às demandas da escola e aos objetivos 

do PEA.  
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No excerto a seguir, na primeira sessão reflexiva, meu agir foi motivado pelos 

questionamentos aos modos como os processos de leitura e escrita eram enfocados na 

formação e na organização e condução dos encontros. Este questionamento teve por 

base minha insatisfação de como a formação de professores no PEA estava sendo 

organizada e conduzida até então. 

 

Excerto 1 – 29/06/2012 

R25: Para mim e para a Sirlene, o trabalho com leitura e escrita é ainda um lugar 
comum. Ela sempre foi alfabetizadora e eu sempre professora de língua portuguesa e 
você na coordenação, participando da formação de coordenadores em DOT-P (ponto 
de vista). Você mesmo falou agora falou na dificuldade do professor de quebrar com 
concepções, não diria genéticas, mas sócio-históricas-culturais, da nossa constituição 
na história, então qual é o papel da formação nisso? Eu faço PEA desde 2009. Nessa 
reunião, em si, as pessoas falavam que tinha relação, mas exceto a Sirlene que atua 
nisso há muito tempo e o contexto dela é esse de recuperação paralela, outros 
professores (dêiticos pessoais) de outras disciplinas, não... não enxergam, não 
conseguiram enxergar e aí o que a gente tem aqui (apresentação de ponto de vista) , 
qual  é papel da formação nesse contexto (pergunta de clarificação com foco no 
confrontar)?  

Al26: (silêncio 30s).   

R27: Você  (dêitico pessoal) mesmo, em alguns momentos, disse que considerou que 
os professores por si mesmos se apropriariam disso sozinhos e conseguiriam 
organizar. 

Al28: Organizar sua prática. (espelhamento)  

R29: O pessoal poderia se organizar como grupo e automaticamente sua formação e 
isso não aconteceu.( espelhamento, modalização lógica e modalização apreciativa)  

Al30: Não.(espelhamento) Isso é uma coisa que neste grupo não tem como. Não é um 
grupo autônomo.  Não é que eu chegue e tire autonomia do grupo, mas o grupo não se 
dá autonomia. O grupo prefere que alguém chegue e diga. (apresentação de ponto de 
vista com justificativa elaborada)
 

No excerto acima, são apresentados os meus sentidos quanto à condução da 

formação pelo coordenador e da retomada dos sentidos dos professores e do 

coordenador-pedagógico, revelados pelos dêiticos pessoais Sirlene, mim, você e outros 

professores. Os meus sentidos sobre a formação no PEA podem ser resumidos da 

seguinte forma: a formação conduzida pelo coordenador não tem objetivo nem é 

organizada de forma a propiciar a compreensão e transformação das práticas dos 

professores, sobretudo, em relação à leitura e escrita; mesmo que os professores digam 
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que fazem a relação entre a leitura e escrita e suas disciplinas, suas práticas não revelam 

isso, e a dificuldade dos professores em transformar as suas práticas tem relação com 

questões sócio-histórico-culturais. O levantamento destes sentidos teve como foco a 

construção do objeto da atividade. No entanto, o modo como estes questionamentos são 

colocados por mim cria um contexto impositivo e não construtivo de reflexão sobre o 

objeto da atividade de formação de coordenador. 

 Meu modo impositivo de questionar a condução da formação pelo coordenador 

aproxima-se ao que Bakhtin (1975/1998) chama de discurso autoritário, que se 

caracteriza por enunciados com significados fixos, não transformados pelo contato com 

outras vozes, apoiados em minha compreensão do correto. Embora houvesse um 

objetivo idealizado de negociação de sentido e compartilhamento de significados 

(Vygotsky, 1930, 1934), a minha atitude era de imposição crítica, não de constituição 

do discurso do nós.  Esta estrutura rígida de discurso, além de não gerar novos 

significados, ocasionou uma postura reativa de Alberto quanto aos meus 

questionamentos, por meio de um breve silenciamento (Al26).  

 Este modo de conduzir as discussões de formação é muito comum em diferentes 

contextos escolares e tem forte relação com meu histórico de sindicalista, podendo ser 

caracterizado como impositivo crítico. Segundo McLaren & Giroux (1997/2000), 

muitos pesquisadores preocupados com a transformação da escola têm, 

equivocadamente, se preocupado com a denúncia e o levantamento das contradições do 

sistema e não com a construção de novas abordagens e alternativas para a organização 

da escola.  Esta perspectiva se relaciona com o meu papel de sindicalista, o qual sempre 

se pautou pela denúncia e a cobrança, não pela construção de propostas com a escola, 

vista como aparelho reprodutor e opressivo do Estado.  

 Há, assim, um movimento de imposição de sentidos sobre o objeto da atividade, 

com o levantamento de contradições de forma autoritária por minha parte, ocasionando 

reatividade e/ou reiteração de significados por uma das partes (Oliveira & Magalhães, 

2011). Embora Alberto inicie seus turnos com espelhamento das minhas falas, apresenta 

reatividade às contradições levantadas por mim ao revelar os seus sentidos sobre a 

formação em local de trabalho e ao apresentar o ponto de vista, com justificativa 

elaborada, que a dificuldade de transformar os modos de organizar e conduzir a 

formação no PEA se devia à resistência dos professores em aceitar outras propostas e de 

realizar proposições alternativas, à fata de autonomia e passividade do grupo de 

professores.     
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Neste momento, Alberto faz outro movimento de construção de objeto, o que 

demonstra uma contradição interna da atividade (Engeström, 1987), direcionando a 

necessidade de transformação das relações que os professores têm com sua própria 

formação na escola: [Não. Isso é uma coisa que neste grupo não tem como. Não é um 

grupo autônomo. Não é que eu chegue e tire autonomia do grupo, mas o grupo não se 

dá autonomia. O grupo prefere que alguém chegue e diga].   
 Ainda no movimento de imposição do objeto, na mesma sessão reflexiva, após a 

realização de questionamentos sobre a organização e condução da formação proponho 

ao coordenador Alberto um trabalho colaborativo, embora o contexto criado, até então, 

seja de imposição crítica, como demonstra o excerto a seguir:  

 

Excerto 2 - (29/06/2012)  

 R91: Gostaria de fazer uma proposta, verificar se isso é possível, se você vai achar 
viável (modalizações lógica e deônticas). Se a gente pudesse pensar essas questões 
juntos, colaborando no planejamento?  Se a gente pudesse sentar e discutir proposta 
de planejamento de discussões, de organização? (introdução de tema, perguntas 
hipotéticas modalizadas com foco no reconstruir).  

Al92: Seria bom,(concordância, modalização lógica)  que aí você vai ver, e ai eu 
quero estar errado (sintagma que revela concessão)  para que possa comprovar tudo 
que eu estou falando, né (contestação ao meu ponto de vista, apresentado nos meus 
questionamentos).  

R93: Eu sei que o grupo é muito difícil (concordância com réplica elaborada) , eu 
conheço bem estas pessoas desde 2005 (dêitico temporal), mas eu penso também que 
algumas pessoas, nem todas,  têm resistência, e a gente sabe quem são essas pessoas 
(contestação de ponto de vista). Mesmo assim, eu acredito que juntos a gente pode 
pensar em possibilidades de intervenção pra gente poder avançar no debate, ou 
diminuir a influência dessas pessoas, em outras que poderiam participar mais. 

Al94: É, vamos tentar (modalização deôntica), né. Espero que esteja errado no que eu 
te falei mas vamos pensar nas questões pra aprofundar a discussão do filme. (acordo) 
 

 O movimento idealizado de construção de trabalho colaborativo revela-se pela 

suavização da minha fala (R91) com o uso de modalizadores [Gostaria de] e de 

perguntas hipotéticas e modalizadas [Se a gente pudesse....]com foco no processo 

reflexivo como discutido por Smyth (1992), com a finalidade de reconstrução. A 

sugestão é aceita por Alberto, revelando, por um lado sua confiança em mim, mas por 

outro, a necessidade de transformação da organização do PEA. 
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  Minhas ações, de fato, desconsideram relações de alteridade, respeito, interesse 

e reciprocidade, revelado pelo discurso autoritário (Bakhtin, 1975/1998) que propõe 

uma relação com base em meus sentidos como única voz, desconsiderando a voz do 

outro, no caso, de Alberto. 

 Embora haja uma contestação de Alberto quanto ao meu ponto de vista anterior 

(Al92), revelando seu sentido de que os modos de organizar e conduzir a formação não 

podem ser transformados devido à resistência dos professores integrantes da formação 

no PEA, ele se mostra responsivo ao meu movimento, submetendo-se à minha proposta, 

por meio do uso modalizado do verbo “tentar”(Al94). 

 A adesão de Alberto à minha proposta de organização de planejamento 

demonstra que houve avanço por imposição do meu sentido sobre o dele, especialmente 

em relação à construção do objeto, com a organização de uma relação entre as 

atividades de pesquisa e formação de coordenador como reiteração. Nesse caso, os 

significados da primeira atividade, não expandiram a construção de objeto de outra 

atividade (Liberali 2009b, Sanchéz Vasquéz, 2007), mas o reiteraram.  

 Neste excerto, há uma contradição entre mim e Alberto, no tocante à resistência 

de reorganização da formação pelo grupo de professores. Segundo Alberto, todos os 

professores são resistentes às propostas de reorganização e, para mim, há uma parte do 

grupo resistente. No próximo excerto, extraído de outra sessão reflexiva, ainda num 

contexto impositivo de formação depois de nova observação de encontro do PEA, há 

um compartilhamento de significado entre nós, quanto à avaliação da resistência dos 

professores.    

 

Excerto 3 – 05/07/2012 

R108: Na verdade, como você falou, tem uma parte do grupo que até se coloca à 
disposição para abertura de diálogo e de discutir em relação ao PEA, de refletir sobre 
a sua prática, de refletir sobre a sua ação, de mudar até mudar a sua ação, e uma 
outra parte que disse que não há nada o que fazer  (apresentação de ponto de vista 
por meio de espelhamento de turno anterior de Al).  

Al109: É... Que é a minoria, né. (concordância com réplica mínima)  

R110: É a minoria... (espelhamento)  

Al111: Em torno de 20 a 25% ou mais.  E se for na escola toda, eu acredito que seja  
por aí também, ou seja uma  amostragem de um coletivo maior,  sempre um grupo 
pequeno de um coletivo maior, esse grupo pequeno representa um grupo maior em 
termos proporcionais (sustentação e apresentação de ponto de vista).  
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 Mesmo num contexto impositivo, há ressignificação do sentido de Alberto e 

compartilhamento de significados entre nós, caracterizados pela ideia de que a minoria 

dos professores deste grupo do PEA é resistente à transformação. Este é um momento 

de constatação da transformação da visão que Alberto tinha do grupo que coordena, 

com a criação de ZPD em um  movimento entre ser e tornar-se (Magalhães, 2009). Esta 

constatação revela que a imposição não impede, muitas vezes, que a transformação 

ocorra, no entanto, este movimento tem limites e ocorre sem que haja criticidade quanto 

ao contexto onde estas relações ocorrem, podendo em outros momentos demonstrarem-

se reiterativa.  

 

 
3.1.2.  Contexto de Colaboração Confortável 
 
 
 Após questionamentos realizados por mim sobre formação de professores no 

PEA conduzida por Alberto, na primeira sessão reflexiva (29/06/2012), apresentei um 

exemplo da escola, considerado bem sucedido por nós, revelando uma proposta que 

colocara de que a organização das reuniões em pequenos grupos possibilita um salto 

qualitativo nas reuniões.  O excerto a seguir apresenta os sentidos de Alberto quanto à 

organização dos espaços de formação de professores no PEA.  

 

Excerto 4 – 29/06/2012 

Al84: A minha ideia sempre foi essa. (concordância com réplica mínima) 

R85: Sério? Que ótimo. (modalização apreciativa) 

Al86: Mas o problema é que eu me considero um aprendiz e isso, eu pra mim, eu 
acho que não era uma verdade que tem que acontecer porque eu sou o 
coordenador. Então, aceito a opinião de outras pessoas sempre. Esse é o meu 
perfil sempre. Então, ouvindo as pessoas (dêiticos pessoais e sociais, 
apresentação de ponto de vista e justificativa), acharam melhor ter aquele 
formato de grupão só. Então o formato ficou esse aí. Então, nas reuniões 
((pedagógicas)) 39, a gente foi observando que não tinha esse resultado, como você 
falou aí, a gente ((a equipe gestora)) (dêiticos sociais) decidiu organizar nesse 
formato aí a última reunião. 

R87: (...) Se separasse em duplas, e colocasse  um desafio, ou um texto para 
discussão, um dos dias, ou pegar o próprio texto? Ou, se você está pensando a 

                                                            
39  Reuniões Pedagógicas ocorrem uma vez por bimestre e tem o objetivo de discutir uma pauta mais 
ampliada do que os encontros de formação do PEA. Nestas reuniões, participam todos os professores da 
escola, inspetores e todos os membros da equipe gestora (diretor, coordenadores e assistentes de direção).  
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continuidade do debate do filme,  tem questões problematizadoras (perguntas 
fechadas e indutivas)? Do ponto de vista da prática, o que você pensou sobre 
isso? (pergunta que pede explicação) 

Al88: Do ponto de vista prático, a gente (dêitico pessoal) poderia fazer isso 
(acordo com modalização lógica), mas eu preciso, como eu te falei, conversar 
com o grupo, porque  senão fica a impressão que a gente tá impondo e  pode 
parecer que estamos contra o que eles querem. Aí, ao invés da gente conseguir um 
bom resultado, a gente piora a situação (apresentação de ponto de vista com 
justificativa). 

 
 Conforme apresentado no excerto acima, Alberto e eu compartilhamos o sentido 

de que a organização em grupos menores possibilita um melhor resultado na condução 

das discussões. No entanto, há contradição em nossos sentidos sobre o papel do 

coordenador na organização e condução dos encontros de formação, marcada pela 

conjunção adversativa “mas” (Al86 e Al88), pois, para Alberto, a definição é do 

conjunto de participantes e não somente dele, o que revela sua compreensão de uma 

postura de envolvimento do grupo nas decisões tomadas.  

 Assim, como apresentado em outros excertos, o meu discurso se mostra 

autoritário, pois desconsidera o ponto de vista de Alberto e tenta impor as minhas 

sugestões por meio de perguntas e sugestões (R87). Diferentemente, o discurso de 

Alberto apresenta-se internamente  mais persuasivo (Bakhtin, ibidem), evidenciado ao 

considerar as vozes dos professores, reveladas pelos dêiticos pessoais e sociais.  

A apresentação de seu ponto de vista e sua justificativa, marcada pela conjunção 

explicativa “porque”, demonstra que o sentido de Alberto, sobre a constituição dos 

contextos de formação, tem relação com que Fullan & Hargreaves (2000) caracterizam 

por colaboração confortável.  Com base nos autores citados, estes contextos, mesmo 

com a participação das pessoas nas decisões, não possibilitam prática reflexiva 

sistemática, pois se evita o levantamento das contradições dos sentidos dos 

participantes, consolidando práticas já existentes, favorecendo o protecionismo mútuo e 

falta de limite nos papéis de coordenador e professores, o que demonstra falta de clareza 

nas regras que organizam a divisão de trabalho na atividade de formação de professores 

(Magalhães, 2011). Segundo Hargreaves (1994, 2004), contextos de colaboração 

confortável podem possibilitar uma relação de resistência e reatividade quanto às 

propostas de transformação, pois os participantes não se predispõem a sair de sua zona 

de conforto.   
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 No excerto a seguir, ocorrido na quarta sessão reflexiva (10/08/2012), 

apresenta-se um momento de transformação do objeto da atividade formação de 

coordenador, motivado pela necessidade de discutir diferentes formas de participação 

mais ativa dos professores nas discussões durante os encontros de formação no PEA.  

Embora Alberto e eu avaliássemos uma maior participação dos professores nas 

discussões, principalmente com a elaboração de perguntas, ainda havia necessidade de 

garantia de espaço, para que todos pudessem se colocar. 

 

Excerto 5 - (10/08/2012) 

R412: Concordo, então, que perguntas poderiam ser feitas na intervenção das 
discussões, não somente as gerais que conduzem as discussões, mas algumas 
perguntas direcionadas para as pessoas que não falam? (pergunta modalizada que 
pede clarificação) 

Al413: Só que no calor da discussão, da conversa, fica difícil pensar nestas perguntas, 
porque a gente acaba se direcionando para responder aquelas pessoas que sempre 
falam (réplica com justificativa). 

R414: Aí que tá, a gente tem hábito de responder aqueles que falam bastante, mas 
como a gente pode envolver as pessoas que não falam? (espelhamento que pede 
explicação com pergunta com foco no reconstruir) Quem são essas pessoas do 
nosso grupo e que perguntas poderíamos fazer pra elas? (perguntas que pedem 
clarificação) 

Al415: Mas eu também acredito que tenha aquela coisa da... de... certa timidez, não 
sei se seria bem o termo, de ter medo de se expor, de falar besteira, por mais que você 
dê chance, ela vai responder com monossílabo ou quem sabe balançar a cabeça 
(apresentação de ponto de vista). 

R416: Balançar a cabeça é também uma resposta (risos). (discordância com réplica 
mínima) 

Al417: Sim, mas eu não sei até que ponto a gente pode melhorar isso, em que momento 
ou em que grau (réplica que representa dúvida). 

R418: Talvez de forma progressiva, pensando o movimento das perguntas 
(apresentação de ponto de vista). 

Al419: É... a  gente precisa garantir que as pessoas fiquem à vontade para as pessoas 
poderem falar sobre a pauta do dia. Isso faz parte de uma relação democrática, fazer 
de tudo para garantir, se não quiserem falar, de garantir um espaço (apresentação de 
ponto de vista). Isso a gente tem que garantir. Talvez se a gente perguntar “você quer 
falar alguma coisa?” a pessoa possa ficar constrangida. 
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 Observa-se, neste excerto, a constituição de um contexto de formação mais 

próximo do crítico-colaborativo, pois o movimento que realizo na maior parte dos meus 

turnos é o de fazer perguntas que pedem explicação e clarificação, com o intuito de 

proporcionar aprofundamento no objeto da atividade.   

As réplicas de Alberto, no entanto, demonstram por meio dos usos de expressões 

como “difícil pensar nestas perguntas”, “não sei se seria bem o termo”, “eu não sei”, 

dúvidas sobre os modos de agir em relação às pessoas que não falam nas reuniões.   

Mesmo que tenha considerado a importância da realização de perguntas em 

turnos anteriores, Alberto (Al419) retoma o tema introduzido (garantia de espaço para a 

participação de todos) por ele e revela ainda o sentido, embora em processo de 

ressignificação, de colaboração confortável na constituição do contexto de formação, 

com receio de causar constrangimentos aos participantes nas reuniões.  Estas ações de 

protecionismo revelam formas seguras de colaboração que podem consolidar práticas já 

existentes, ao invés de opor-se a elas (Hargreaves, 1994), ou seja, não favorecem a 

constituição de novas formas de participação nos contextos de formação de professores.  

 

3.1.3. Contexto de Colaboração Crítica 

 

 Embora o contexto constituído nas discussões, até então,  tenha sido crítico, mas 

impositivo, há a intenção idealizada da professora-pesquisadora em constituir espaço de 

colaboração crítica (Magalhães, 2010, 2011; Oliveira & Magalhães, 2011). O excerto a 

seguir ocorreu na segunda sessão reflexiva (05/07/2012), no momento em que Alberto e 

eu avaliávamos a participação dos professores nos projetos da escola nos encontros de 

formação no PEA e em outras reuniões da escola, em tema introduzido por ele: 

 

Excerto 6 – 05/07/2012 

R168: Tá havendo um silenciamento das pessoas? (pergunta fechada/ indutiva) 

Al169: Eu acho... porque 70% das pessoas não falam na reunião. Então essa 
organização que apresentei naquela primeira reunião (dêitico espacial), precisa ser 
seguida. (concordância com réplica elaborada e justificativa). Eu quero que as 
pessoas sejam respeitadas na hora de falar (apresentação de ponto de vista). 

R170: As pessoas precisam compreender, coletivamente, que isso é importante 
(apresentação de ponto de vista).  

Al171: Se não, vamos acabar enjoando de ouvir as mesmas pessoas. Ninguém é 
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obrigado a concordar e aí na sua vez de falar você pode discordar.  (apresentação de 
ponto de vista) 

Ro172: Chegamos num compartilhamento, numa coisa em comum, em problemas que 
a gente deve lidar com o grupo que é o silenciamento. (acordo) 

Al173: Que é o mais grave. (concordância com réplica simples e modalização 
apreciativa) 

R174: A gente (dêitico pessoal) percebe aí, então, a necessidade de criar contextos 
que as pessoas falem (retomada de acordo). O que a gente poderia fazer?(pergunta 
modalizada que pede clarificação com foco no reconstruir) 

Al175: ((nós)) (dêitico pessoal) Temos que pensar. (réplica simples com 
modalização deôntica) 

R176: Olhando as respostas, a gente vê que, mesmo com os professores participativos, 
as respostas colocaram a relação deles de isolamento. Não é só resposta de 
professores que apresentam resistência. (retomada do tema introduzido por mim) 
 

Observa-se que realizo um movimento colaborativo de apropriação do tema 

introduzido por Alberto ao realizar pergunta indutiva.  Alberto realiza com justificativa, 

evidenciado pelo operador argumentativo “porque” em que retoma, por meio do uso de 

dêitico espaço temporal “naquela primeira reunião”, as regras de participação nas 

reuniões discutidas, no primeiro encontro observado por mim.  

A apresentação de meu ponto de vista (R170) enfatiza os sentidos de Alberto  e  

possibilita o compartilhamento de significados sobre a necessidade criar contextos de 

participação para quebrar com o silenciamento nas reuniões. Tanto eu quanto Alberto 

fazemos uso dos dêiticos “nós” e “a gente” o que parece revelar que o motivo se tornou 

coletivo.  

 Neste excerto, observa-se um movimento para a constituição da colaboração-

crítica, porque se cria a possibilidade de apropriação de diferentes ideias, conceitos e 

valores. É possível construir um espaço de reflexão e questionamentos de sentidos 

rotineiros e não questionados (Magalhães, 2009, 2010, 2011). Isto se evidencia quando 

realizo uma pergunta de clarificação com foco no reconstruir (turno R174), que pode  

permitir aos participantes expandirem suas ideias e reconstruírem suas ações.  Alberto é 

responsivo a minha pergunta, apresentando-se colaborativo e internamente persuasivo 

(Bakhtin, 1975/1998), quando se apropria da minha fala e se propõe a avançar por meio 

da locução verbal modalizada “vamos tentar”.  
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 No entanto, este movimento colaborativo se perde, pois no meu turno seguinte não 

dou continuidade ao movimento colaborativo de Alberto e retomo a  discussão realizada 

em turnos anteriores, desconsiderando o tópico introduzido por Alberto sobre a 

necessidade de se pensar e o atropelo com minhas conclusões.  

 O excerto a seguir foi recortado da quarta sessão reflexiva (10/08/2012) e trata do 

tema introduzido por Alberto sobre a garantia de espaço para participação de todos. Neste 

momento da pesquisa, há uma preocupação maior de minha parte de se criar um contexto 

crítico-colaborativo, principalmente por já ter ouvido as outras sessões reflexivas e 

considerado a minha postura muito impositiva e autoritária. 

  

Excerto 7 - (10/08/2012)  

Al407: (...) Agora a gente  (dêitico pessoal) tem que pensar como isso pode ser feito 
para garantir  que todos quiserem falar possam fazer isso, as regras podem ajudar 
(modalizações deôntica).  Não sei de que jeito isso pode acontecer, porque cada dia é 
uma história diferente. 

R408: Mesmo sendo cada dia diferente (espelhamento), eu percebo que isso tem sido 
uma tarefa muito difícil (concordância com ponto de vista), quais estratégias você acha 
que podem ser feitas para garantir que as pessoas participem? (pergunta que pede 
clarificação com foco no reconstruir) 

Al409: É importante ter estratégias, com certeza, a questão é de pensar e organizar. 
(réplica mínima não expansiva) 

R410: Por que falei em estratégias? Porque na sala de aula, você pode abordar 
diretamente o aluno com perguntas. Na formação, isso é mais difícil, mas você fez isso, 
ao direcionar uma pergunta às professoras fund1, sem citar nomes, dizendo “vocês do 
fund 1, como vocês fazem isso?” (explicação, justificativa da pergunta do turno 
anterior, com sustentação). Organizar perguntas, não tão diretamente, mas no sentido 
eu aquelas pessoas que não falam, possa ser criado um movimento para que elas 
possam falar. Neste contexto, como organizar perguntas que possam suscitar as pessoas 
a falarem mais? (pergunta que pede explicação com foco no reconstruir) 

Al411: Essa questão de fazer pergunta, eu já percebi que muda bastante o jeito das 
pessoas se comportarem (concordância com apresentação de ponto de vista). A 
barreira mais difícil a ser vencida, eu não sei se a gente vai conseguir vencer... é... eu 
acho, é... é... realizar perguntas para aquelas pessoas que nunca falam, falam muito 
pouco (apresentação de ponto de vista e exemplificação). Você nem sabe o que elas 
pensam ou não, é uma interrogação. Na medida em que as pessoas conversarem, a 
gente vê que já melhorou, havia mais gente que não falavam, mas ainda há algumas que 
dificilmente vão falar. 
  

No turno Al407, Alberto apresenta preocupação com a participação de todos 

como uma ação conjunta comigo, por meio do uso do dêitico “a gente” e as várias 
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modalizações deônticas. Além disso, Alberto demonstra dúvidas quanto aos seus modos 

de agir, revelados pela expressão “Não sei de que jeito isso pode acontecer”, justificada 

pelo complexo e multifacetado contexto em que atua. Minha resposta (R408) revela 

compartilhamento com a preocupação apresentada por Alberto, mas, diferentemente do 

que fiz em sessões reflexivas anteriores, realizo um movimento de reflexão crítica 

[quais estratégias você acha que podem ser feitas para garantir que as pessoas 

participem?]. Isto é, devolvo para ele a ação de pensar e reconstruir uma possibilidade 

de criação de uma nova solução (Magalhães, 2011).  

 Devido à dificuldade de Alberto em construir uma proposta ao que foi 

perguntado, evidenciado no turno Al409, realizo um movimento de dupla estimulação 

(Vygotsky, 1930; Engeström, 2011) em meu turno segundo: [Por que falei em 

estratégias? Porque na sala de aula, você pode abordar diretamente o aluno com 

perguntas. Na formação, isso é mais difícil, mas você fez isso, ao direcionar uma 

pergunta às professoras fund1, sem citar nomes, dizendo “vocês do fund 1, como vocês 

fazem isso? Organizar perguntas, não tão diretamente, mas no sentido eu aquelas 

pessoas que não falam, possa ser criado um movimento para que elas possam falar. 

Neste contexto, como organizar perguntas que possam suscitar as pessoas a falarem 

mais? ]. Esse discurso revela que utilizo outros instrumentos para avançar na construção 

de significado: justificativa, explicação da minha pergunta do turno anterior e 

reformulação da pergunta. Este movimento identifica-se com a intenção de constituição 

de contexto de colaboração crítica, pois me coloco numa posição de criação de novas 

soluções, por meio de investigação compartilhada e conjunta com Alberto (Magalhães, 

idem; Liberali, 2012).   

O movimento de colaboração crítica ocasiona compartilhamento de significado.. 

A compreensão das perguntas como instrumentos de transformação na participação das 

pessoas, pode ser evidenciada pela constatação de que, em outros momentos, 

possibilitaram mudanças na forma com que  as pessoas se colocam nas discussões do 

PEA.  Neste caso, houve a criação de ZPDs mútuas (John-Steiner, 2000), porque tanto 

eu quanto Alberto ressignificamos os nossos sentidos, indo além do que sabíamos.  

O excerto a seguir ocorreu na mesma sessão reflexiva. Como evidenciado no 

excerto discutido, Alberto tinha dúvidas de como agir para incentivar os professores que 

se silenciam a participarem mais dos encontros do PEA. Diante desta necessidade de 

compreensão de organização da linguagem na criação destes contextos, apresentei a 

Alberto uma tabela que continha as quatro ações do processo reflexivo, com exemplos e 
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a caracterização de cada uma das ações (Liberali, 2004, baseada em Smyth, 1992). 

Além disso, juntamente com a tabela, lemos o relatório de observação do encontro 

anterior, de forma a relacionar o que estava sendo informado com a prática.  

 
Excerto 8 – 10/08/2012 
Al429: E para incentivar as respostas dessas quatro ações é feito sempre com 
perguntas? (pergunta que pede explicação) 

R430: É... as perguntas são os principais instrumentos do processo reflexivo, por 
exemplo, quando você pergunta “como vocês fazem tal coisa?”, você cria uma 
situação para a pessoa responder com foco em descrever sua prática (...), se você 
analisar todas as ações estão baseadas em perguntas (explicação  com 
exemplificação). Então, o que você achou do que apresentei? (pergunta que pede 
clarificação) 

Al431: Eu acho que isto faz bastante sentido, se a gente for pensar nas discussões dos 
textos com os professores, as perguntas ajudam muito (concordância modalização 
apreciativa).  Naquele encontro (dêitico espacial) que a gente fez as perguntas por 
escrito, mesmo o pessoal tendo reclamado, eu acho que a discussão não se perdeu 
(exemplificação). Talvez, não para responder por escrito, mas entregar perguntas ao 
pessoal pra realizar as discussões seja uma forma de resolver isso (acordo). 

R432: Exatamente, as perguntas organizam a participação das pessoas (concordância 
com réplica simples).  É... outra forma de pensar isso  é observar a discussão e 
pensar em quais perguntas podem ser feitas no calor das discussões e criar uma zona 
de conflito de sentidos, para engajamento dos professores na formação, né. Isto 
porque o conflito não tem relação com o desrespeito, mas no momento em que há um 
questionamento, até mesmo a própria pessoa pode reconstruir os seus sentidos 
(confronto com sentidos de Alberto, seguida de definição e explicação). Se você 
olhar no relatório, foi exatamente o que o José Carlos fez (exemplificação com 
sustentação).  

Al433: É... aqui ele confrontou o que pensava do filme e depois reconstruiu... 
interessante...  (concordância com réplica simples) O problema é que a correria aqui 
é tão grande que eu não sei como me planejar para organizar as perguntas 
(justificativa).  

R434: Nós podemos planejar juntos, como a gente  já tinha combinado. A colaboração 
é um movimento conjunto, ou seja, nosso. Essas quatro ações podem ser realizadas 
com perguntas simples como: “como você fez?” ou “ qual a relação dos conceitos do 
texto e sua prática?”.  “o que você acha sobre o que fez?” ou ainda com base no 
reconstruir “como a gente poderia fazer diferente?” e assim por diante (apresentação 
de definições e exemplificação). E então o que você achou sobre isso? (pergunta que 
pede clarificação)  

Al435: Achei muito interessante, pra você vê, no relatório tem tudo, né (réplica  
simples e apreciativa). É... conhecendo o grupo, dentro das minhas condições de 
trabalho, a gente vai ponderando na medida do possível, tentando fazer o nosso 
melhor. Eu vejo grandes possibilidades nisso aí (acordo).  
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 Observa-se, neste excerto, que Alberto e eu (Al431, R432) compartilhamos o 

significado de que as perguntas podem organizar a participação das pessoas. Este 

significado tem relação com a colaboração crítica, pois pressupõe que os formadores 

repensem as suas ações de linguagem para que uma “multifacetada relação entre teoria e 

prática tenha lugar” (Magalhães, 2004: 52). Assim, revela a construção de um 

significado compartilhado sobre a organização no PEA como instrumento-e-resultado 

(Vygotsky, 1934), por meio da compreensão da função das perguntas, na construção do 

processo reflexivo (Smyth, idem).  

Como discutido no excerto anterior, a tabela com as quatro ações do processo 

reflexivo atua como um duplo estímulo para a criação de ZPDs, compreendidas como 

zonas criativas nas quais tanto Alberto quanto eu, pudemos construir novos 

conhecimentos. Enquanto Alberto se apropriou de novas formas de organização da 

linguagem (Al431), inclusive relacionando  sua prática com o uso do dêitico espacial 

“Naquele encontro”,  começo a realizar perguntas de modo menos impositivo e mais 

reflexivo-crítico, construindo uma liderança compartilhada (Hargreaves, 2004). Ainda 

no turno R432, apresento uma contradição ao sentido de Alberto que se relaciona à 

colaboração confortável, quando coloco em cena a definição de colaboração crítica 

como um modo de criar zonas de conflito, pressupondo respeito mútuo e engajamento 

conjunto na construção do conhecimento (Magalhães, 2011). 

 Diferentemente de outros momentos, conseguimos avançar nas discussões com 

acordos e compartilhamentos de significados, porque ambos organizamos o nosso 

discurso de forma mais internamente persuasiva (Bakhtin, 1975/1998), de modo que nos 

foi permitido considerar as falas do outro e nos apropriarmos de diferentes sentidos. 

 Desta forma, mesmo tendo iniciado de modo impositivo e autoritário a 

constituição do contexto de formação de coordenador, neste momento da pesquisa, 

passa a ser construído um movimento, progressivamente, crítico-colaborativo.  

 

 

3.2. Relações constituídas entre coordenador-pedagógico e professora-pesquisadora 

 

 A produção de novos significados ocorre na interação, por isso esta seção está 

organizada para apresentar e discutir como se constituíram as relações entre professora-

pesquisadora e coordenador-pedagógico no decorrer da pesquisa, e como esta 
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possibilitou ou não a transformação nas compreensões dos participantes sobre os modos 

de organizar e conduzir a formação de professores no PEA. 

Os resultados obtidos nesta seção foram pautados na análise e discussão de uma 

sequência linear das sessões reflexivas selecionadas das seguintes categorias: tipos de 

turnos, tipos de perguntas, escolhas lexicais (modalizadores, pronomes pessoais e de 

tratamento, entre outras) e introdução ou conclusão de temas.  

 Para compreender como as relações entre os participantes se construíram, é 

importante considerar como a linguagem organizou as relações (Liberali, 2011a, 

Liberali & Fuga, 2012), o nível de distância (horizontal e vertical) que se instaurou entre 

os interlocutores e o funcionamento de polidez nas relações (Kerbrat-Orecchioni, 

1996/2006) para o estabelecimento do processo crítico-colaborativo.  Desta forma, ao 

compreender a argumentação como instrumento na organização de relações 

colaborativas, esta seção discute as ações discursivas dos participantes, seus papéis 

hierárquicos e sociais e as relações interpessoais de proximidade/familiaridade ou de 

poder. 

 Como já apontei anteriormente, Alberto e eu trabalhamos juntos há muito tempo. 

Embora ele esteja numa posição profissional hierárquica superior, sua relação comigo e 

com os demais professores sempre foi de proximidade.  No entanto, no início da 

pesquisa, esta relação passou, a ser desigual, havendo uma situação assimétrica entre 

formador e aprendiz, em que o poder hierárquico estava com o coordenador-

pedagógico, embora eu assumisse uma posição questionadora de poder, motivada pelo 

domínio do conhecimento teórico-prático. O excerto abaixo, extraído da primeira seção 

reflexiva é um exemplo disso, e tinha como tema, introduzido por mim, a avaliação dos 

encontros de formação do PEA e propostas de reorganização. 

  

Excerto  9 – 29/06/2012 

R87: (...) Se separasse em duplas, e colocasse  um desafio, ou um texto para discussão, 
um dos dias, ou pegar o próprio texto? Ou, se você está pensando a continuidade do 
debate do filme,  tem questões problematizadoras (perguntas fechadas e indutivas)? 
Do ponto de vista da prática, o que você pensou sobre isso? (pergunta que pede 
explicação) 

Al88: Do ponto de vista prático, a gente poderia fazer isso (concordância com 
modalização lógica), mas eu preciso, como eu te falei, conversar com o grupo, porque  
senão fica a impressão que a gente tá impondo e  pode parecer que estamos contra o 
que eles querem. Aí, ao invés da gente conseguir um bom resultado, a gente piora a 
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situação (apresentação de ponto de vista com justificativa). 

R89: Eu também concordo que você tem que ouvir o grupo (concordância com 
réplica mínima), Alberto, mas eu também acho que você como coordenador, acho que 
cabe a mesma relação aí, o professor que tem que orientar e organizar (confronto de 
ponto de vista de Al88). Eu acho que ser democrático, acho que esse é o caminho  só 
que a organização metodológica, como você mesmo disse que o grupo não é 
autônomo,  né, tem que partir de uma proposta da coordenação (sustentação e 
apresentação de ponto de vista). Porque, por exemplo, na reunião  pedagógica, vocês 
organizaram daquela forma, a direção não perguntou aos professores se  a gente 
queria se reunir em pequenos grupos ou  discutir num grupão. Se fosse abrir, algumas 
pessoas iriam dizer que deveria continuar a discussão no grupão, né (sustentação de 
ponto de vista com exemplificação).  

Al90: Eu acho que você tem razão, isso aí de fazer em pequenos grupos 
(concordância com espelhamento). Eu até pensei em fazer isso, mas porque não foi 
feito ainda? (retratação) Essa é a sua pergunta, né. Até agora, eu sinto uma certa 
resistência do grupo, em aceitar certas propostas, né. Não tem proposição alternativa, 
ninguém propõe nada e se alguém fizer alguma proposta, tenho uma percepção, posso 
até estar errado, de que uma grande quantidade de pessoas, não vai topar e aí pode 
gerar conflito, então eu posso até tentar (modalização deôntica), mas eu vejo dessa 
forma, né (justificativa elaborada) (...). 
 

Observa-se no excerto acima, uma relação vertical entre os interlocutores. No meu 

turno (R87), introduzo todas as propostas de modo impositivo, por meio de perguntas 

fechadas e indutivas, revelando uma posição alta (dominante), em relação a Alberto. 

No turno seguinte, Alberto se coloca em posição baixa (dominado) em relação às minhas 

sugestões/imposições, quando apresenta concordância e utiliza-se de modalização lógica, 

no sentido de possibilidade de adesão ao que apresentei.  

Mais uma vez, no meu turno seguinte, coloco-me em posição alta, ao confrontar 

seu ponto de vista, chamando-o a assumir o seu papel hierárquico, em relação aos 

professores, com as escolhas lexicais da expressão “você como coordenador”. Além 

disso, sustento-me num exemplo da própria escola, no sentido de ganhar a discussão.  

Alberto coloca-se em posição baixa (Al90) quando concorda com meu ponto de vista e, 

em seguida, se retrata com uma justificativa elaborada e abertura para a possibilidade de 

adesão, por meio da modalização deôntica “eu posso até tentar”. 

Em todo o excerto, a argumentação, introduzida por mim, teve como objetivo 

persuadir Alberto a aderir às minhas sugestões. Neste caso, a argumentação criou um 

movimento de ganha/ perde, em que houve predominância de sugestões e opiniões, com 

perguntas que não favoreceram a criação, construção e compartilhamento de significados 

coletivos (Damianovic, 2009, apud Rodrigues, 2010). Este excerto revela que a relação é 
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desigual, verticalizada, e que me coloquei em posição alta pelo domínio de conhecimento 

científico/acadêmico, e Alberto foi colocado/ se colocou numa posição de dominado 

(baixa), voltando-se mais para sua prática.  

A situação a seguir ocorreu na segunda sessão reflexiva (05/07/2012), quando  

analisávamos as respostas escritas dos professores sobre a relação entre leitura e escrita e 

suas áreas de atuação. Além de a relação permanecer verticalizada, os nossos interesses 

revelam-se diferentes. Enquanto eu estava voltada ao objeto idealizado da atividade, 

voltado para a formação com foco na leitura e escrita, Alberto preocupava-se com 

questões cotidianas do trabalho de coordenador.  

 

Excerto 10 – 05/07/2012 

R112: Certo, vamos dar uma olhadinha no que o pessoal respondeu? Vamos ((nós)) 
(pronomes pessoais)  separar aqui e olhar as três questões. Olha eu tô separando 
aqui algumas que considerei interessantes (modalização apreciativa). Vou deixar 
separados do José Otávio e da  Sirlene, porque está escrito exatamente o que eles já 
falaram. 

Al113: Enquanto a gente vai separando o que o pessoal escreveu, eu vou falar uma 
coisa. Embora tenha essa diversidade toda, essas respostas me ajudaram a fazer um 
registro, o que foi muito bom pelo menos uns dois registros foram feitos em cima 
dessas respostas  (introdução de tópico) aí, associadas às orientações curriculares e 
documentos de SME, também de ciclo I, isso aí é o resultado que essa diversidade me 
ajuda a pensar. 

R114: A pensar, isso é bom (modalização apreciativa). 

Al115: Pesquisar e a refletir também sobre como fazer pra organizar a JEIF 
(continuação de tópico). 

R116: Isso é muito importante...(modalização apreciativa, finalização do tópico e 
retomada do tema que introduziu)  Eu tô olhando aqui a primeira pergunta 
“Pensando nas orientações curriculares da disciplina que leciona, qual (quais) 
situações do filme podem ser relacionadas a algum conteúdo de sua área?”  tem aqui, 
lógico, algumas coisas bem diversas (...). 
 
 Observa-se que, em R112, continuo me colocando em posição alta ao indicar as 

ações a serem realizadas.  No caso do uso de “((nós)) vamos”, há a substituição do uso 

do pronome pessoal “eu” para dar um conteúdo positivo à interação. Este recurso de 

substituição de pronomes pessoais é caracterizado como uso de polidez, pois tem a 

função de preservar o caráter harmonioso da relação. Neste caso, ela tem um caráter 
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negativo, pois é a tentativa de suavizar uma situação, em que há uma ameaça à face do 

interlocutor Alberto (Kerbrat-Orecchioni,1996/2006).   

 Alberto em (Al113) adere, mais uma vez, às minhas iniciativas e realiza a 

introdução de tópico. No entanto, é interrompido por mim duas vezes, enfatizando 

minha posição alta em relação a ele. Nos dois turnos em que interrompo o 

desenvolvimento do tópico por Alberto, faço uso de espelhamento e modalização 

apreciativa como recurso de polidez negativa, sendo uma forma de abrandar a minha 

atitude impositiva.  

 Nesta segunda sessão reflexiva, faço uso constante de modalizadores 

apreciativos e de substituição de eu para nós/ a gente. Houve um equívoco de minha 

parte, pois considerava que ao usar este suavizadores estaria mais voltada para uma 

relação horizontal e mais próxima de constituir um contexto de colaboração crítica. 

Há uma intenção idealizada de constituição deste contexto como crítico-colaborativo, 

no entanto, as organizações discursivas que utilizava tinham relação com meu histórico 

de representante sindical, voltado a realizar cobranças e fazer exigências, o que explica 

a presença de voz autoritária na minha argumentação, como na primeira sessão 

reflexiva.  

 O excerto a seguir ocorreu na mesma sessão reflexiva, quando introduzo o tema 

do planejamento de encontros seguintes. 

 

Excerto 11- 05/07/2012 

R192: O que você tá pensando para continuar essa discussão? (pergunta que pede 
clarificação) 

Al193: Se você tiver alguma ideia, sobre essas questões, você poderia me ajudar a 
pensar um pouco mais? (pedido de ajuda) Temos ((nós)) que escolher um filme, tentar 
fazer da forma mais organizada possível. 

R194: Nas próximas semanas, vai ser meio complicado por causa do calendário.  Nós 
temos que focar, a escola em si, trabalhar de como, atuar na formação, para os 
professores possam compreender o sentido da leitura e escrita em suas áreas, como 
práticas sociais (apresentação de ponto de vista). A gente percebe com as 
professoras fund I, como elas trabalham com alfabetização, que elas se referem ao 
letramento, função social da escrita, todas elas escreveram isso (retomada de tema 
introduzido por mim) . 

 

Diferentemente de outros momentos, introduzo o tema por meio de pergunta de 

clarificação e o uso de “você”, passando para Alberto a responsabilidade de 
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construir/apresentar uma proposta. No entanto, Alberto coloca-se em posição baixa, 

quando devolve a minha pergunta com outra, solicitando ajuda/auxílio. Minha atitude 

foi, mais uma vez, dizer o que fazer, ao invés de aproveitar a oportunidade e realizar 

outras perguntas que pudessem expandir a posição apresentada. Neste caso, as regras e 

divisão de trabalho não pareciam muito claras para ambos, visto que as minhas ações 

eram sugerir como fazer e as de Alberto, verificar possibilidades de execução, numa 

relação bastante reiterativa. 

Na quarta sessão reflexiva (10/08/2012), de onde foram retirados os excertos 

seguintes, eu já tinha avaliado a organização da linguagem nos encontros anteriores. 

Mesmo que tivéssemos conseguido a transformação do objeto da atividade formação de 

coordenador, havia necessidade de expansão da relação, a fim de satisfazer a nossa 

necessidade de organizar a participação dos professores na atividade formação de 

professores no PEA.  

Para tanto, além de tentar diminuir a predominância de opiniões e sugestões de 

minha parte, focalizei a organização da linguagem em perguntas de clarificação com 

foco no reconstruir, de modo a expandir as diferentes ideias e compartilhar significados. 

No excerto a seguir,  discutimos sobre como organizar a participação dos professores, 

por meio de perguntas, com base nas quatro ações do processo reflexivo (Smyth, 1992). 

 
Excerto 12- 10/08/2012 

Al451: Eu gostei bastante ((do quadro de ações reflexivas)), porque aumenta o nosso 
olhar sobre o modo como organizar as coisas, na reconstrução do modo como a gente 
pode organizar  e pensar a formação (concordância apreciativa com justificativa). A 
gente pode usar estas formas do quadro pra gente organizar os textos com os filmes 
(proposta com foco no reconstruir). Quem sabe as perguntas podem fazer a 
diferença (conflito de sentidos). Embora eu perceba que há uma grande resistência do 
grupo em falar de sua prática. Algumas pessoas falam como o José Otávio, a Sirlene, 
você e a Emília, mas tem gente que não fala nem a pau, especialmente do ciclo 2 
(apresentação de ponto de vista e exemplificação). 

R452: É... esse é o nosso grande desafio, né, a criação de mecanismos para que as 
pessoas possam descrever a sua prática (concordância com réplica elaborada). E 
como a gente faz isso? (pergunta que pede explicação)    

Al453: É, nesse caso, eu peço que você me ajude a pensar nisso, para a gente avançar. 
Você sabe que as suas contribuições sempre são bem vindas (pedido de ajuda e 
modalização apreciativa). 

R454: Nossas (pronomes possessivo/ nós), né ((risos)). Se você não concordar 
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comigo, ou no que escrevi no relatório você pode discordar, tá (pedido). 

Al455: Você pode ter certeza que se houver coisas que eu não concorde eu vou falar. 
Inclusive, na semana que vem vamos assistir o filme Forrest Gump e fazer a discussão 
sobre os relatórios do RAAD. Eu gostaria que você me ajudasse a pensar nas 
perguntas para organizar a discussão e a gente avaliar juntos (proposta com foco no 
reconstruir). Isso tem sido muito bom (avaliação apreciativa) pra mim. Inclusive, vou 
dar uma lida  melhor na tabela que você me deu. 
 

 Observa-se, neste excerto, que Alberto, em todos os seus turnos, usa 

modalização apreciativa – “bastante”,  “bem vindas”, “muito bom” - em relação a nosso 

trabalho conjunto. Isto revela, por parte de Alberto, o uso de polidez positiva que 

“consiste exatamente em produzir ato antiameaçador” ao seu interlocutor (Kerbrat-

Orecchioni, idem: 91). Esta ação discursiva de Alberto parece revelar uma 

transformação quanto à sua agência em relação à atividade de formação de professores.  

 Este excerto revela uma organização crítico-colaborativa, diferentemente das 

sessões reflexivas anteriores, pois Alberto apresenta, como ponto de partida, conceitos 

quanto ao processo reflexivo [estas formas do quadro pra gente organizar os textos com 

os filmes] e a possibilidade de criar contextos para trazer à tona conflito de sentidos 

[Quem sabe as perguntas podem fazer a diferença]. Também organizo minha fala de 

modo crítico-colaborativo (R452) para expandir a colocação de Alberto com uma 

sugestão prático-teórica [criação de mecanismos para as pessoas descreverem sua 

prática] 

 O uso de “a gente”, “nosso”, “nossas”, “juntos” por ambos, diferentemente de 

outros momentos que revelavam aspectos de polidez negativa, demonstra o 

compartilhamento de necessidades e o engajamento em procurar soluções conjuntas, 

que são ações próprias da construção de contexto crítico-colaborativo.  

 Embora Alberto ainda se coloque em posição baixa (Al453), com o uso da 

expressão “você me ajude”, há um movimento de construção de relação horizontal 

(proximidade) de minha parte. Este movimento se revela pelo aspecto quantitativo dos 

turnos, de modo que pergunto mais do que exponho ponto de vista e sugestões, além de 

incentivar iniciativa por meio de pergunta. 

 No próximo excerto, da mesma sessão reflexiva, o tema discutido é o 

planejamento do próximo encontro de formação do PEA. 
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Excerto 13 – 10/08/2012 

R456: Tá, então ((nós)) vamos  conversando para pensar nas questões. Aproveito para 
assistir filme no fim de semana.  E na segunda-feira (dêitico temporal), vamos pensar 
em textos e em algumas questões pra discussão? (pergunta fechada e indutiva)  

Al457: Eu já assisti ao filme, se você quiser eu te empresto. Você tem o material do 
RAADI40? (pergunta fechada e indutiva) 

R458: Tenho sim, mas o que vai ser discutido?(pergunta que pede esclarecimento 
com foco no descrever) 

Al459: Os professores precisam fazer os relatórios dos alunos com deficiência de 
intelectual, cada um de sua matéria, mas no material do RAADI já tem um modelo. A 
gente precisa discutir caso a caso, para ter a mesma linguagem (descrição do 
contexto). A ideia é assistir o filme e ter um texto relacionado para discussão e nos 
demais fazer discussão de caso a caso pra poder fazer os relatórios dentro do prazo 
estabelecido pela DRE (apresentação de proposta de ação).  

R460: Ah, tá ... eu recebi o comunicado, mas eu não tenho nenhum aluno pra fazer o 
relatório, por isso eu não tava entendendo. Beleza, então. 

Al461: Você vai querer o filme? (pergunta fechada e indutiva) 

R462: Não precisa, eu assisto online, no final de semana. 

Al463: Então é isso, né. Vamos tentar conversar na semana que vem, tá. 
 

 Neste momento da sessão reflexiva, a interação se desenrola num quadro com 

características de proximidade (horizontal) na relação entre os participantes. A relação 

horizontal se revela pelos dados contextuais de familiaridade entre os interlocutores, 

revelados pelas expressões “eu te empresto ((o filme))” ou “na segunda-feira, vamos 

pensar o texto”. Estes elementos contextuais demonstram familiaridade/proximidade e 

deixam margem para a negociação da relação, de forma a torná-la menos verticalizada, 

mais igualitária. 

  O modo como se articula a argumentação possibilitou a realização de proposta 

por Alberto, o que ainda não tinha acontecido. Verifica-se que Alberto e eu assumimos 

compromisso mútuo de assistir ao filme, ler os textos, pensar em perguntas para a 

organização de encontro de formação, redefinindo as regras e organizando a divisão de 

trabalho. Este compromisso mútuo revela a constituição de contexto crítico- 

colaborativo e a construção coletiva/colaborativa do objeto da atividade formação de 

coordenador, como instrumento-e-resultado da atividade de formação de professores no 
                                                            
40RAADI – Referenciais de Aprendizagem aos Alunos com Deficiência Intelectual – SME-SP 
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PEA e a criação de ZPDs mútuas. Isto se deve, porque houve a produção de modos de 

agir intencionais de ambos, em que a linguagem teve papel central na construção de 

relações menos verticalizadas e na transformação das compreensões quanto aos modos 

de organizar e conduzir a formação de professores em local de trabalho (Magalhães, 

prelo).  

Em resumo, esta seção procurou descrever e discutir como se constituíram as 

relações entre o coordenador e eu, e como estas possibilitaram ou não transformações 

nas compreensões quanto aos modos de organizar e conduzir a formação de professores 

no PEA. Os dados apresentados sugerem que as relações apresentavam, durante as 

primeiras sessões reflexivas, uma relação verticalizada, com posição alta (dominante) de 

minha parte e posição baixa (dominada) imposta ou assumida por Alberto. Notou-se, no 

entanto, que houve expansão na maneira como interagimos, com a criação de 

oportunidades para as colocações e expansões que contribuíram para coletivizar as 

necessidades e construir uma relação menos verticalizada.  

Nas duas primeiras sessões, ainda me apoderando dos pressupostos do PCCol, 

apresento mais pontos de vista e mais sugestões de modo impositivo, apoiado no 

conhecimento científico/acadêmico e na minha historicidade como representante 

sindical. É importante destacar que as perguntas fechadas ou indutivas, mais frequentes 

no início da pesquisa, produziram menos possibilidade para compartilhamento de 

significados e criação de novos modos de agir.  

 Na quarta sessão reflexiva, no entanto, há uma transformação significativa 

observada, que foi o modo como conduzi a discussão, com mais perguntas de 

clarificação e com foco no reconstruir, com menos comentários, apropriação dos 

sentidos e das necessidades do contexto levantados por Alberto, além de estabelecer 

compromisso mútuo e coletivo de produção de soluções para o nosso contexto.   

 

 

3.3. Agência do coordenador na atividade de formação de professores no PEA.  

 

 Nesta seção, realizarei a descrição de três encontros de formação no PEA 

(27/06/2012, 07/08/2012 e 21/08/2012) por meio dos relatórios de observação. O 

objetivo desta discussão é responder a pergunta 2b, de modo a compreender a 

transformação ou não da agência do coordenador na condução da formação dos 
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professores do PEA, verificando a cadeia formada pelas duas atividades. Resumo, a 

seguir os encontros enfocados e descritos: 

 

Encontro 1  

O primeiro encontro foi observado em 27/06/2012, antes da realização da 

primeira sessão reflexiva. Os objetivos deste encontro foram discutir regras de 

participação nas reuniões e o filme assistido Preciosa- Uma História de Esperança, 

com foco em leitura, escrita e letramento. Embora todos os professores participantes 

estivessem presentes neste encontro, somente o coordenador e mais 7 professores se 

pronunciaram para discutir a pauta. Alberto se colocou quatro vezes na discussão com 

as seguintes ações: 1. apresentar a proposta de  regras de participação; 2. solicitar  aos 

professores que se inscrevessem para falar; 3. contextualizar o filme assistido em 

encontros anteriores,e 4. finalizar o encontro,  apresentando os objetivos do PEA. 

 A maior parte dos professores se pronunciou apenas uma vez, apresentando 

ponto de vista apreciativo sobre o filme, com exceção de Sirlene e José Otávio (três 

vezes cada um) que estabeleceram relação com suas práticas. A agência do 

coordenador-pedagógico não se configurou em intervenções que possibilitassem a 

criação de novas formas de agir dos professores.    

 

Encontro 4 

 O quarto encontro observado (07/08/2012) foi realizado após três sessões 

reflexivas com o coordenador Alberto. Neste encontro o objetivo foi a discussão de 

conceitos de alfabetização e letramento, com base no filme O leitor e o artigo 

Letramento e Capacidades de Leitura para a Cidadania de Roxane Rojo (2003).  

 Neste encontro, todos os participantes estavam presentes (inclusive eu) e apenas 

2 professoras não se pronunciaram. Observa-se, pelo relatório de observação, que houve 

uma transformação tímida na agência do coordenador-pedagógico. Se no primeiro 

encontro, suas falas focavam apenas no encaminhamento da pauta, sem apresentação de 

pontos de vista ou realização de perguntas, neste encontro, Alberto se colocou sete 

vezes (as principais intervenções em negrito) para: 1. apresentar a pauta e o objetivo do 

encontro; 2. consultar o grupo sobre a organização da reunião (em pequenos grupos ou 

geral); 3. retomar as regras de participação nas reuniões; 4. apresentar  pontos de vista 

sobre os processos de leitura e escrita; 5.  perguntar acerca da a relação entre o 

processo de alfabetização da personagem do filme e o dos alunos da escola; 6. 
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relatar sua experiência pessoal com leitura e, 7. Solicitar sugestões a respeito da pauta 

para a próxima semana.  

 A transformação na agência do coordenador, mesmo tímida, se deve às 

discussões em sessão reflexiva, ainda constituída como contexto impositivo-crítico, com 

a argumentação centrada no movimento de ganha/perde. Neste sentido, a atividade de 

formação de coordenador configurou-se em instrumento da atividade formação de 

professores no PEA, numa relação em cadeia, como a figura que se segue:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 -  Atividades em cadeia - Ilustração baseada em Engeström, 2009.  

 

Encontro 5 

O quinto encontro observado (24/08/2012), devido a cursos e licenças médicas, 

tinha a presença de 9 professores, do coordenador-pedagógico e eu. O objetivo desta 

reunião foi a discussão sobre letramento e alfabetização de alunos com deficiência 

intelectual, por meio da discussão de filme Forrest Gump – O contador de histórias , de 

um capítulo do trabalho de conclusão de curso de Poleto (2008) e duas perguntas 

norteadoras da discussão.  

Dos 9 professores presentes, 7 se pronunciaram mais de uma vez na reunião. O 

coordenador Alberto se pronunciou sete vezes para: 1. apresentar a pauta e os objetivos; 

2. justificar o assunto, em decorrência do relatório do RAADI; 3. retomar as regras de 

participação e consulta sobre a organização da discussão; 4. perguntar sobre a relação 

Atividade de  
“Formação de Coordenador” 

Atividade de 
“Formação de 
Professores no PEA” 
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do filme com as discussões sobre Deficiência Intelectual; 5. retomar o texto, com 

apresentação de ponto de vista e pergunta hipotética sobre as condições de um 

aluno em escola especial e escola regular; 6. apresentar ponto de vista com 

sustentação no texto lido, e 7. finalizar com síntese da discussão e de seus objetivos.  

  Observa-se, pelo conteúdo temático das falas do coordenador, uma 

transformação mais significativa nos seus modos de agir, podendo ser caracterizada 

como agência relacional, pois foi capaz de alinhar seus pensamentos e ações com o de 

outras pessoas, a fim de interpretar um problema na prática e responder a tais 

interpretações (Edwards, 2005). A transformação expansiva na agência de Alberto 

ocorreu a partir do momento que nossa relação nas sessões reflexivas se transformou, 

com uma situação argumentativa colaborativa, e pudemos criar instrumentos (novas 

organizações da linguagem) como as perguntas baseadas nas quatro ações do processo 

reflexivo, para organização e condução da formação dos professores no PEA.     

 Este encontro revela a criação de uma cadeia criativa, isto porque os significados 

compartilhados na atividade formação de coordenador medeiam a atividade formação 

de professores no PEA, possibilitando a produção de significados compartilhados nesta 

segunda atividade. Estes significados compartilhados, por sua vez, são mediados pela 

apropriação de novas organizações discursivas, que se tornaram parte dos sentidos de 

Alberto e foram compartilhados com os professores na atividade de formação no PEA 

(Liberali, 2006).  

 Em resumo, nesta seção, procurei descrever a atividade formação de professores 

no PEA, por meio da descrição de três relatórios de observação, e como as relações 

constituídas na atividade formação de coordenador possibilitaram construção de  uma 

agência relacional de Alberto na condução dos encontros de formação e cadeia criativa. 

Desta forma, no final da pesquisa, ambos estávamos engajados na compreensão de 

nossa ação e na transformação de nossos modos de agir.  

 
 

 

 

 

 



127 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Para finalizar esta dissertação, quero salientar que os motivos que me trouxeram 

para o mestrado foram o de inserir transformações em meu contexto de trabalho e de 

vida, e de constituir-me como pesquisadora, sem deixar de lado o meu papel de 

militante na luta pela escola pública de qualidade e por uma sociedade justa e 

igualitária. Dessa forma, o objetivo inicial foi o de relacionar o conhecimento 

acadêmico, construído na universidade sobre a produção de conhecimento quanto às 

questões de letramento crítico, com minha experiência profissional e política, para 

colaborar na constituição de um contexto de formação contínua na escola que 

possibilitasse, de fato, a compreensão e transformação das práticas didáticas dos/pelos 

professores.   

Ao analisar os dados iniciais da pesquisa, juntamente com professores e colegas 

da pós-graduação, foi um choque perceber que a linguagem das minhas intervenções 

revelava-se autoritária e impositiva. Esta constatação foi dolorosa, mas importante para 

que eu repensasse meus modos de agir, bem como meu discurso nos papéis de 

professora, pesquisadora, mãe e militante,  no que tange à compreensão sobre os modos 

de organizar e conduzir a formação de educadores em local de trabalho.  

Com a orientação da banca de qualificação, reorganizei as discussões dos dados 

na dissertação, a fim de rever e ressignificar a compreensão do resultado das análises, 

embasada nas escolhas teórico-metodológicas da TASCH e da PCCol e nos aspectos 

enunciativos,discursivos e linguísticos, e retomar criticamente o modo como realizei as 

intervenções durante as sessões reflexivas. Este modo de problematizar as discussões na 

pesquisa é uma importante contribuição para a compreensão da complexidade do papel 

de formadores, no contexto escolar, e da necessidade de se repensar as organizações 

discursivas na constituição dos espaços de formação. De fato, o complexo e 

multifacetado contexto de formação pesquisado, minha compreensão crítica sobre a 

produção de conhecimento nessa situação enunciativa e minha história pessoal foram 

aspectos determinantes para meus modos de agir na produção de dados. 

Todavia, no curto tempo da duração do projeto – três meses -, pude perceber 

transformações nos meus modos de agir, bem como nos do coordenador-pedagógico. 

No entanto, não foi possível verificar se houve ressignificação dos sentidos dos 

professores sobre suas práticas didáticas, embora este não fosse um objetivo da 
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pesquisa, apenas uma necessidade apresentada. Foi sugerido pelas professoras na banca 

de qualificação que eu realizasse uma entrevista com Alberto, para verificar qual o 

legado que esta pesquisa proporcionara para o seu trabalho na organização e condução 

da formação no PEA. Todavia, isso não foi possível, pois ele teve problemas de saúde e 

precisou se afastar da escola. 

Para avançar nas discussões que iniciei com esta dissertação, penso em inúmeras 

questões que me parecem importantes. Considero, por exemplo, necessário aprofundar 

na organização de um projeto que repense o PEA da escola, visto que  a formação de 

professores constitui uma de suas partes.. Parece-me, também, importante repensar a 

relação do PEA com os projetos da escola e da SME, as questões de ensino-

aprendizagem, as relações em sala de aula e as instâncias de participação como o 

conselho de escola e a associação de pais e mestres.  

 Este é um desafio que exige tempo, intencionalidade e predisposição de todos 

os envolvidos em tratar de aspectos delicados do seu trabalho e ressignificá-los. Porém, 

ele pode se tornar objeto para uma pesquisa de doutorado ou para projetos de extensão, 

em que se atue na formação prático- teórica de gestores, professores, pais e alunos, 

numa rede de atividades em cadeia, abordando questões relacionadas ao ensino-

aprendizagem, à linguagem e papéis do aluno e do professor nas relações de sala de aula 

e nos encontros de formação, compreendendo a escola como uma comunidade de 

aprendizes (Magalhães, 2009).  

Com base em tudo que aprendi no mestrado, gostaria de desenvolver outros 

trabalhos que agreguem pesquisa e formação em diferentes espaços: nas escolas, nos 

sindicatos de professores e gestores e nas universidades. Acredito que seja importante 

trabalhar com a formação inicial e continuada de professores e gestores, como já  

acontece em algumas iniciativas oferecidas pelo LAEL na COGEAE da PUC/SP e nos 

projetos desenvolvidos pelo  LACE , que  apresentam resultados positivos na formação 

em conjunto.  

Esta experiência, de fato, transformou a minha vida.  Cheguei ao mestrado cheia 

de certezas e verdades, que foram desconstruídas e ressignificadas. Ao finalizar esta 

pesquisa, tenho a percepção que há muito a ser investigado em relação ao papel dos 

coordenadores como gestores em cursos de formação em local de trabalho, na 

articulação dos projetos político-pedagógico e de ação, e na formação inicial desses 

profissionais. Também, a relação entre pesquisador-formador e educadores-aprendizes 
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precisa ser problematizada, tendo em vista que a construção de colaboração-crítica é 

uma prática em permanente construção.    
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ANEXOS 

Relatórios de observação do horário coletivo 
27/06/2012 

Nesta reunião, o coordenador, a professora-pesquisadora e todos os quatorze 
integrantes do grupo. O coordenador iniciou o encontro apresentando a pauta e os 
objetivos da reunião que seria reorganizar a condução das discussões e discutir as 
questões de leitura, escrita e letramento, com base no filme Preciosa – Uma História de 
Esperança, assistido pelo grupo,  e nas experiências dos professores. Então perguntou 
aos professores se havia mais algo a discutir, como ninguém se pronunciou, iniciou a 
apresentação da proposta de reorganização. 

 Fez então, uma contextualização breve sobre as razões de fechamento de regras 
para a condução dos encontros. Segundo coordenador, as reuniões estavam sendo 
pautadas por debates calorosos, muitas vezes agressivos, que inviabilizavam o avanço 
no trabalho de formação, ocasionando silenciamento de muitos participantes. Salientou 
que a proposta que apresentou foi fruto de avaliação escrita sobre os encontros do PEA, 
feitas pelos professores no coletivo, e pela equipe gestora, coordenador, diretor e 
assistentes de direção e estava aberta a discussão e modificações no processo de 
discussão: 

• Respeito às diferenças nas concepções de ensino-aprendizagem e de 
opiniões. 

• Organização de inscrições e de tempo para as falas e que todos respeitem 
sua vez de falar. 

• Respeito em ouvir e em falar, evitando as conversas paralelas durante as 
reuniões. 

• Organização dos registros com escala semanal, ou seja, cada participante 
faz os relatórios das discussões da semana. 

• Necessidade de relacionar as falas com a temática desenvolvida no 
encontro, os objetivos do PEA e os textos e filmes e outros instrumentos 
para avançar e fechar a discussão com ações/propostas. 
 

Ao término da apresentação, o coordenador abriu para o grupo discutir as regras 
e duas professoras do fundamental I se inscreveram para falar. A professora VE disse 
concordar com as regras, principalmente que tratava do respeito às diferentes filosofias, 
mas que não poderia ser tão rígida na contagem de tempo. Propôs, então que o 
coordenador pudesse flexibilizar a condução da discussão em decorrência dos diferentes 
contextos. A professora LR reafirmou a importância de estabelecer regras de 
organização para que o grupo evolua, aprenda a compreender e relevar certas coisas, 
crescimento profissional do grupo, fechar as discussões, porém com flexibilidade. 

Ninguém mais se pronunciou sobre o assunto, ficou acertado que o grupo 
assumiria o cumprimento das regras e que a coordenação verificaria o contexto e agiria 
com flexibilidade, quando necessário. Iniciou-se, então, a segunda parte da reunião, que 
tratava da discussão do filme Preciosa – Uma História de Esperança.   
 O coordenador então situou a para a professora-pesquisa porque da exibição de 
filmes para discussão. O grupo, no final do ano passado, apresentou que uma das 
dificuldades para participação mais eficiente na formação se dava devido ao horário da 
formação, das 19h às 21h. A maior parte do grupo de professores (11 de 14) e o 
coordenador acumulam cargo em outras escolas estaduais e municipais da região, sendo 
este o único horário que possibilita a compatibilidade de horários. Os professores de 
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fundamental II terminam as aulas às 18h30 e iniciam a formação às 19h e as professoras 
de fundamental I vêm de outras escolas, já que o horário de aulas nesta escola é no 
período da manhã. Os professores alegavam que estavam muito cansados e propuseram 
que uma das formas de problematizar as questões da educação fosse feita por meio de 
filmes. Então, organizaram uma lista de filmes. O primeiro deles foi Preciosa – Uma 
História de Esperança41. Depois da contextualização, o coordenador abriu inscrições 
para as falas. 
 A professora de recuperação paralela (SIM) afirmou que adorou o filme, porque 
seria muito parecido com a realidade dela no projeto, pois possibilitou estabelecer a 
relação entre a recuperação paralela e a sala de aula. O filme mostrou que a personagem 
tinha problemas sérios afetivos, o que acontece, segundo ela, com os alunos que 
acompanha no Projeto de Recuperação Paralela de Português. Salientou que se 
identificou muito com a professora do filme, porque todo o sucesso de SIM, até aquele 
momento, seria pelo fato de focar o trabalho em questões de afetividade. SIM concluiu 
seu turno, dizendo que cognição e emocional estão relacionados, quando um se 
estabiliza, os alunos avançam no desenvolvimento. 
 O professor de educação física (JO) concordou com a fala de SIM, dizendo que 
as questões de autoestima, principalmente porque a personagem era obesa e a professora 
possibilitou o prazer do movimento com a dança. SIM avançou no turno do professor de 
educação física (JO) sobre os professores, em geral, abordam a questão da obesidade, 
para que todos pudessem ter cuidado com a forma como falam com os alunos. 
 A professora Ant de história considerou o filme muito bom, pois apresentou 
questões da escola, como abuso sexual e analfabetismo na adolescência, para sustentar 
isso, comentou que os professores da EJA exibiram este filme, na semana do Dia 
Internacional da Mulher, e várias alunas relataram que pararam de estudar por terem 
passado por situações parecidas com as do filme e mais alguns casos como do aluno 
João.  No entanto, Ant salientou que seria preciso mesclar filmes mais pesados, com 
mais leves, alegando que todos saem da sala de aula com uma carga emocional muito 
pesada e que isso poderia paralisar a ação do grupo. 
 O professor JO, educação física, avançou no turno de Ant, concordando com seu 
argumento e justificando que os professores chegam muito cansados para a formação, 
por isso precisavam discutir a escolha de filme um a um, para que não ficasse pesado, 
emocionalmente, para todos. 
 A professora de inglês LO assumiu o turno e disse que os professores seriam 
como Jesus no calvário, porque tudo recai sobre seus ombros e que, tanto no filme como 
na vida real, estão todos à mercê das propostas de governos e orientações curriculares. 
SIM avançou no turno de LO, dizendo que o filme não trata disso, que a gente deveria 
discutir nossas práticas.  
 LR, professora de ensino fundamental II, concordou com as falas dos 
professores SIM e JO, sobre a postura emocionante da professora do filme, que deveria 
servir de lição para todos.  Salientou, ainda, a importância do papel da escola em olhar 

                                                            
41 A história se passa no Harlem, na Nova York de 1987 e é narrada pela personagem principal, Claireece 

Jones. Conhecida como Precious, a menina de 16 anos, grávida pela segunda vez do próprio pai, cresce 

pobre, irritada, gorda e sem amor Todo este sofrimento gera consequências, como a falta de autoestima 

que faz Precious se esconder do mundo e encobrir, por exemplo, o fato de não saber ler ou escrever. A 

jovem tem uma segunda chance graças a uma assistente social que a encaminha para uma instituição 

alternativa. Na professora Blue Rain, Precious encontra a força para mudar o rumo de sua história. 
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para o aluno, analisar qual seu contexto social, e acreditar em seu potencial de 
desenvolvimento. 
 O coordenador comentou a fala de LR, dizendo que isso faz parte do PPP e dos 
objetivos do PEA. JO, professor de educação física, propôs aos professores que pensem 
em ações que se afinem com a linguagem dos adolescentes, pois há necessidade de 
maior aproximação, e que isso seria possível com a aproximação dos interesses dos 
alunos. O coordenador retomou o turno e reforçou a ideia de todos os textos, filmes, 
relatos de experiências deveriam ser analisados naquilo que fosse essencial para a escola 
e que respondesse às necessidades da escola e dos alunos. Reforçou a ideia que as 
diferenças de opiniões não devem ser levadas para o lado pessoal, pois ninguém é 
obrigado a pensar ou fazer algo que se sentisse mal ou desconfortável. Então, encerrou a 
reunião, dizendo que poderiam aprofundar as discussões iniciadas ali. 
 
07/08/2012 - 

 
O coordenador apresentou o objetivo do encontro que era discutir os processos 

de leitura e escrita da personagem do filme “O Leitor”, com base nos estudos das 
capacidades/estratégia de leitura de decodificação e compreensão do texto de Roxane 
Rojo (2003) e do Referencial de Competência Leitora e Escritora (SME/DOT-P, 2007), 
que vem sendo estudado.  Neste encontro,  estavam presentes todos os quatorze 
professores do grupo de formação.  O coordenador consultou o grupo se a organização 
da discussão poderia ser como nas outras discussões, abre-se a fala a todos e as pessoas 
se posicionam quanto ao filme ou texto lido, ou se poderiam fazer outra, como a 
discussão em pares sobre os conceitos que embasam a cena como alfabetização e 
letramento. 

O grupo, como um todo, considerou que seria melhor fazer a leitura do artigo 
“Letramento para Cidadania” de Roxane Rojo (2003) e iniciar a discussão do filme, 
com base no que o texto apresentava o que foi encaminhado pelo coordenador. Foi 
realizada a leitura do texto, alternada pelos diferentes professores-participantes do grupo 
e ao término da leitura, o coordenador pediu que as falas que se seguissem tivessem 
relação com o processo de alfabetização da personagem do filme, com o texto, em 
especial as capacidades de decifração e de compreensão e as práticas dos professores. 
Duas professoras de fundamental I (RO) e (LR) se pronunciaram sobre o que foi lido, 
como algo interessante de pensar, principalmente a diferenciação entre alfabetização e 
letramento e o coordenador comentou que os dois processos devem ser pensados juntos. 

Então, para suscitar a discussão fez uma breve descrição do processo de 
alfabetização e letramento da personagem do filme O Leitor: Um dos professores de 
Arte (JC) disse ter assistido a esse filme várias vezes, mas nunca ter observado esse 
processo de aprendizado de escrita. Quando olhou, achou que isto (processo de 
alfabetização) começou quando ela fez a associação de som-letra, não como algo mais 
amplo que veio antes e de suas experiências como ouvinte das leituras e ainda salientou 
o quanto a questão da leitura e escrita foi determinante para a personagem, assim como 
para os nossos alunos, para atuação no mundo e resolução de seus problemas, afirmando 
que o analfabetismo que a condenou.  

O coordenador enfatizou a importância de ler com os alunos e utilizar-se de 
todas as estratégias de leitura, tanto as de decifração, quanto a de compreensão, para que 
entre em contato com o mundo letrado. Então, perguntou às professoras de fundamental 
I, se o processo de alfabetização era como demonstrado no filme, no qual a pessoa entra 
em contato com diversos textos no mundo, em diferentes espaços, depois de tanto ouvir, 
relaciona as frases que ouviu, depois o faz com o som e por fim a palavra. 
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 A professora do Projeto de Recuperação Paralela (SIM) disse que este processo 
é muito comum em “pré-silábicos” e “silábico-alfabéticos”, pois eles costumam decorar 
cantigas de roda e parlendas e depois ao entrar em contato com estes textos escritos, eles 
pautam as frases pela sequência, contam as palavras, depois relacionam com o som.  Ela 
deu o exemplo de como se deu um processo parecido com a parlenda Corre Cotia. Os 
alunos pulavam corda no intervalo, cantando Corre Cotia. Quando a professora 
trabalhou com o tema “brincadeiras infantis”, os alunos se identificaram com as 
parlendas e a eles foi pedido que identificasse a frase “Corre Cotia na casa da tia”, os 
que eles faziam ao verificar a sequência e a repetição no texto depois passaram a contar 
as letras e diferenciar a palavra tia de vó, e assim por diante. Ainda salientou que tem 
toda a relação com o desenvolvimento das capacidades de decifração que o artigo lido 
apresentou.  Diferentemente do filme, a professora observa que os alunos não realizam 
esse processo de decifração sozinho, o professor deve atuar em todo o processo, 
juntamente com eles. 

 Outra professora do fundamental I (LR) interpelou a professora anterior, 
dizendo que o processo é diferente nos adultos e nas crianças. Ela disse que o adulto 
tem uma gama de experiências de vida que a criança não tem. O que emperra, muitas 
vezes para o adulto, é o afetivo e a falta de confiança que ainda pode e consegue 
aprender. Ela afirmou que, quando o professor consegue fazê-lo superar isso, e ele tem 
vontade de aprender, avança muito como aconteceu no filme. Ela ainda salientou que, 
para criança, ainda falta vivência, por isso esse procedimento ocorrido no filme, para 
algumas crianças não dá certo, sendo necessário começar com a associação de som e 
letra.  

Ainda outra professora de fundamental I (EM), falou que se a criança não tem 
acesso à vivência mais efetiva de letramento em sua casa, a escola precisa atuar 
efetivamente para que isso ocorra. No meio da fala, outras professoras concordavam.  

O professor de arte (JC), que se pronunciou anteriormente, começou o relato de 
um trabalho com o 8º ano, sobre lendas e mitos gregos, romanos e bárbaros, como parte 
da discussão sobre arte renascentista, para referir-se às capacidades discutidas no texto. 
Nesse momento, ele foi interrompido no seu turno pelo coordenador e vários 
professores (fundamental I, recuperação paralela, educação física e inglês) que 
começaram a fazer relatos de sala de aula e pessoais sobre mitos brasileiros, como parte 
de valorização das vivências de cada um e como atuar com essas vivências do aluno, 
como parte do trabalho de letramento na escola.  

A professora Wag de Ciências e outra de fundamental I (RO) relacionaram a 
contação de histórias e os relatos, que se referem a questões pessoais dos professores e 
do coordenador, como capacidades de “elaboração de apreciações estéticas e/ou 
afetivas” e “Percepção de relações de interdiscursividade”, que estão no texto de Rojo 
(2003).  A professora de Recuperação paralela (SIM), ainda ressaltou que essa era a 
relação entre teoria e prática. 

A professora-pesquisadora interpelou outro professor de Arte (NO), sobre o 
trabalho dele com teatro e contação de causos. Ele relatou a relação que faz, nas aulas, 
entre a contação de causos e a música brasileira, na qual ele traz o violão para sala de 
aula, conta os causos, em especial de terror, toca músicas que tem relação com essa 
narrativa e os alunos devem iniciar a produção de peças de teatro, baseando-se nas 
histórias contadas. 
 Durante as discussões, algumas professoras não se pronunciaram. O 
coordenador, durante os relatos dos professores, deixou a discussão rolar livremente. 
Alguns professores continuaram tecendo comentários no turno de seus colegas e outros 
apenas falando de suas próprias experiências. Algumas conversas paralelas começaram 
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a acontecer, especialmente entre professores que não tinham se pronunciado durante a 
discussão coletiva, então o coordenador pediu que prestassem atenção nas falas dos 
colegas, o que foi atendido parcialmente, pois duas professoras continuaram a conversar 
paralelamente. 
 A reunião acabou e o assunto não foi fechado naquele momento. O coordenador 
pediu aos participantes que trouxessem sugestões para a pauta de formação para a 
próxima semana. 
 
21/08/2012 - 
 
 Neste encontro, estavam presentes 09 professores, com as ausências de Sirlene 
(SIM) , José Otávio (JO) , Renata (Ro) , Emília (EM)  e João Carlos (JC – licença 
médica).   O coordenador iniciou a reunião apresentando a pauta da reunião. A primeira 
parte seria a retomada das regras de participação nas discussões nos encontros de 
formação e a organização dos registros pelos professores. A segunda parte seria a leitura 
de um capítulo de TCC de Nadia Aparecida Poleto (UFPR, 2008) que trata de 
letramento e alfabetização de alunos com deficiência intelectual e o filme assistido pelo 
grupo Forrest Gump – O Contador de Histórias e as práticas em sala de aula.  

O coordenador justificou a importância dessa discussão, devido à dificuldade de 
atuação com os alunos da escola com laudos de deficiência intelectual e porque os 
professores precisariam responder ao questionário do RAADI42, em suas diferentes 
áreas, apresentando quais das expectativas de aprendizagem os alunos realizam, não 
realizam ou se fazem somente com ajuda.  
 A professora LR informou que, como o professor de Arte JC estava em licença 
médica, a lista de escala de registros semanais deveria ser reorganizada e se prontificou 
a realizar os registros que seriam de responsabilidade do seu colega afastado. Fizeram 
análise da lista e verificaram que a própria professora (LR) estava escalada para 
realização de registro na semana.  
 Em seguida, o coordenador retomou com o grupo as regras de participação no 
horário coletivo como: respeitar o turno do colega, evitar conversas paralelas, procurar 
não levar as diferenças no debate como questões pessoais e tentar focar as suas falas na 
temática apresentada no encontro. Perguntou se tinha alguma coisa a ser acrescentada e 
ninguém do grupo se pronunciou.  Então consultou o grupo sobre a organização da 
discussão, se preferiam se reunir em pares ou pequenos grupos, ou se fariam a leitura 
coletiva do texto.  Várias pessoas se pronunciaram que deveria continuar a mesma 
organização de encontros anteriores, que seria leitura coletiva, alternada ou não,  e 
debate com todo o grupo. 
 A professora de inglês LO se prontificou a fazer a leitura de todo o texto em voz 
alta.  O texto apresentava de modo geral algumas considerações como:  

 
• Alfabetizar letrando é o caminho para o ensino da leitura e da escrita, tanto para 

alunos sem deficiência quanto para alunos com deficiência intelectual. 
• É equivocada a ideia de que o aluno com deficiência intelectual é incapaz de 

aprender, sobretudo a leitura e a escrita. 
• Alunos com deficiência intelectual percorrem processos semelhantes de 

alfabetização aos daquele identificados nos demais alunos, ao mesmo tempo em 
que também tem diferentes formas de aprender, como qualquer pessoa. 

                                                            
42 RAADI: Referencial de Aprendizagem dos Alunos com Deficiência Intelectual  
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• Professor precisa conhecer muito bem os seus alunos, conhecer sua forma 
peculiar de se relacionar com o mundo e com o conhecimento, compreender a 
especificidade de sua deficiência, sua historicidade e suas limitações, as 
diferentes metodologias de ensino, para assim poder propor desafios que 
possibilitem o avanço no ensino-aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. 

• Em casos em que, embora se oportunize situações de alfabetização para a Pessoa 
com Deficiência Intelectual, ele não se alfabetize, a relação com o letramento e 
questões cidadãs podem ser apropriadas pelos alunos, a fim de que participem 
ativamente com os conhecimentos construídos de outras formas que não escrito. 

• Ao aluno com deficiência intelectual, é importante que a escola oportunize saber 
que está acontecendo ao seu redor, e, com criticidade e responsabilidade, possa 
fazer parte e contribuir para mudar/melhorar a realidade, posicionando-se ativa e 
conscientemente. 

• Cabe à escola o ensino- aprendizagem nas diferentes linguagens e formas de ser 
e de estar no mundo, sem discriminar, sem diferenciar, sem excluir ou 
desconsiderar a diferença, considerando que todos são capazes de se desenvolver 
e agirem no mundo como cidadãos.  

 
Após a leitura, o Coordenador ainda fez uma breve descrição do que os 

professores deveriam considerar do filme como o fato de o personagem Forrest Gump 
ser caracterizado, desde o início, como deficiente intelectual pela escola comum e que 
pela insistência da mãe, permaneceu na escola regular, o que foi determinante para seu 
desenvolvimento e atuação ativa no mundo, em especial na história de seu país, sendo 
ao longo da vida: aluno e jogador de futebol americano da liga universitária, soldado na  
Guerra do Vietnã, jogador de tênis de mesa representante de seu país, empresário no 
ramo de pesca de camarões,  marido e pai.  

Apresentou para os professores duas perguntas para suscitar a reflexão sobre o 
assunto e solicitou aos professores que suas falas discorressem com base nas questões: 
 

1) Qual é a relação que podemos estabelecer entre os conceitos de alfabetização 
e letramento da pessoa com deficiência intelectual apresentado no texto, no 
filme “Forrest Gump – O Contador de Histórias”? 
 

2) Como aliar as práticas didáticas e os conteúdos das diferentes áreas às 
questões de letramento e a compreensão das diferenças dos alunos, em 
especial da deficiência intelectual? 

 
A professora de inglês LO afirmou que no filme, o que fez o personagem 

avançar o desenvolvimento foi a entrada no exército, pois lá tinham regras mais rígidas, 
o que possibilitou que ele aprendesse como agir no mundo e se proteger dos perigos, 
além de marcar a relação com os amigos Bubba e o tenente Dan, que eram parceiros 
mais capazes intelectualmente. 

A professora de ciências Wag apresentou que o aspecto mais importante foi a 
entender o quanto Forrest aprendeu na relação com as outras pessoas, em especial com a 
amiga Jane, com quem estabeleceu uma relação afetiva, cheia de tensões, conflitos e 
ensinamentos para ambos. LR, professora de Ensino Fundamental I, tomou o turno de 
Wag e disse que, para se dar bem, ele mobilizou seu conhecimento de mundo. Por cima 
do turno de LR, a professora de inglês LO ainda reforçou a relação com Jane, pessoa 
mais experiente. O professor de Arte NO tomou o turno e afirmou que o apoio da mãe, 
com a sua integridade moral e base familiar, foi determinante para o seu 
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desenvolvimento, o que, segundo ele, infelizmente os alunos da escola não têm. LR 
toma o turno de NO e diz que a falta de valores morais e éticos atrapalha o 
desenvolvimento de qualquer aluno, sendo deficiente intelectual ou não. 

O professor de Arte NO afirmou que tanto o texto quanto o filme trazem 
questões teóricas importantes que são essenciais para que as pessoas tenham esperança, 
no entanto questionou o abismo que há entre teoria e prática.  Ainda sustenta que  a 
teoria não daria conta de questões práticas complexas, que tudo seria muito bonito, mas 
impraticável. Nesse momento, fez uma exemplificação, citou o aluno cego da EJA e fez 
uma pergunta: como lidar com cego em sala de aula, com diferentes professores? Fez a  
defesa que todos os professores fazem de tudo para não excluir, que seria a favor da 
inclusão, mas refutou a ideia que oportunizar o acesso à escola comum seria incluir. 
Finalizou o turno com a frase “o filme lança esperança, mas a prática exclui”. 

Com base na discussão levantada por NO, sobre a presença de alunos com 
deficiências na escola comum, o coordenador usou o exemplo do filme para dizer que o 
avanço no desenvolvimento do personagem só foi possível, porque ele permaneceu no 
ensino regular e pode conviver com pessoas diferentes e foi além das expectativas, em 
diferentes momentos da vida. Segundo o coordenador, o tanto o filme quanto o texto 
enfatizaram que as pessoas poderiam aprender e se desenvolver, exercendo diferentes 
papéis.  Realiza perguntas hipotéticas  que se o personagem tivesse entrado numa escola 
especial, como teria avançado nos esportes ou em outras esferas de sua vida. Então deu 
o exemplo da cena do filme, na qual o personagem conseguiu livrar-se do aparelho das 
pernas. Ao sofrer bullying dos colegas na volta da escola, a amiga Jane pede para que 
ele corresse para não apanhar, então ele correu tanto que se livrou dos aparelhos e 
desenvolveu habilidades motoras impressionantes nas pernas.  Concluiu seu turno, 
dizendo que o conflito das diferenças fez com que desenvolvesse da mesma forma isso 
pode acontecer com os nossos alunos.  

As professoras de ensino fundamental I (LR) e (VE) refutaram o argumento de 
que talvez não sofresse bullying em escola especial, ou que não houvesse situações de 
conflito. LR ainda retomou o argumento de NO que a teoria seria linda, mas 
impraticável e que ninguém sabe o que fazer com os alunos deficientes. 
 O professor de Arte NO refuta a fala do coordenador, dizendo que o filme não 
reflete realidade e que deve ser visto com olhar crítico, separando a vida como ela é da 
ficção. Ainda afirma que o filme deve ser visto como obra de arte, no intuito mais de 
entretenimento do que de reflexão, como uma janela que reflete alguns aspectos da 
realidade e que pode ter relação direta ou não. 
 O coordenador responde ao NO, dizendo que o filme é um instrumento para 
ajudar as pessoas a pensarem. Então retoma o texto lido, argumentado que assim como 
na formação de professores, com os alunos, sendo deficientes ou não, é preciso utilizar 
as diferentes linguagens para que possam aprender a atuar no mundo. Nesse sentido, 
sustenta que a formação seria o espaço possível no qual a descrição de nossas 
experiências se faz necessário para avançarmos na solução dos problemas levantados, 
sem julgar os alunos a priori. 
 LR, professora de ensino fundamental I, comentou a fala de NO, dizendo que 
não haveria comparações possíveis com o filme, porque os professores, “nós”, são 
preconceituosos, até mesmo com os nossos colegas de trabalho, limitados, ainda com o 
olhar voltados para as experiências individuais. Depois, expressou concordância quanto 
a fala do coordenador, quando disse que todos precisam avançar em relação a 
possibilitar aos alunos exercerem diferentes papéis dentro e fora da escola, privilegiando 
suas  potencialidades e no avanço dos valores éticos e morais. 
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 LO, professora de inglês, avançou no turno de LR e falou que falta 
financiamento e apoio coletivo. Por cima do turno de LO, NO refutou  a fala de LR, 
dizendo que todos os professores teriam compromisso implícito com a inclusão, mas 
não saberiam como lidar com a situação a que estão expostos. LR refutou, dizendo que 
todos são preconceituosos, inclusive ela, em maior ou menor grau, e que presencia 
todos os dias os professores rotulando os alunos pejorativamente. 
 NO interrompeu o turno de LR, fazendo uma justificação com um exemplo, 
dizendo que naquele dia, na 8º ano D, a aula não foi teatro, mas o papo foi sobre 
cidadania e respeito. NO sustentou seu argumento anterior que a distância entre a teoria 
e prática seria muito grande.   Afirmou que a formação de cada professor é diferente, 
cada um tem um encaminhamento não padronizado e uma especialização que deveria 
ser respeitada. Se o professor quiser avançar, seja na educação especial ou nas questões 
de alfabetização, segundo ele, deveria buscar especialização fora, o que seria 
extremamente complexo e precisaria ser uma escolha do profissional, não uma 
imposição. 
 Wag, professora de ciências, questiona o argumento de NO, dizendo que não 
seria uma escolha, mas uma cobrança cada vez maior da sociedade e a escola não 
estariam preparadas. Ainda salientou que não saber o que fazer ou se o que faz seria o 
certo, como causa de angústia da parte dela e de muitos colegas, em especial o receio de 
prejudicar mais do que colaborar para o desenvolvimento dos alunos com deficiência 
intelectual. As professoras de fundamental I VE e EM concordam com a afirmação de 
Wag, por cima de seu turno. 
 A professora Ant de história, que ainda não tinha se pronunciado, avançou o 
turno de Wag e diz que só acreditaria em uma palavra: disciplina.  Ainda salientou que 
considerou um absurdo a leitura e discussão de um texto que diz que ler e escrever, em 
qualquer situação, não seria importante. Duas professoras, Feliciana (FC) e Augusta 
(AG) não se pronunciaram na reunião.  
 O coordenador, para finalizar o encontro, ressaltou que todos precisariam fazer o 
seu melhor, de acordo com as suas condições e tentarem avançar nessas discussões, para 
buscar possibilidades de ação prática na superação de todos os problemas levantados. 
 

SESSÕES REFLEXIVAS TRANSCRITAS 

Primeira  Sessão Reflexiva (29/06/2012) 

R01:  É.. vamos retomar naquilo que a gente tava falando, sobre  qual objetivo da 
exibição do filme em relação aos objetivos do PEA?.  

Al02:  Ah, o objetivo do filme 

R03: Sim. 

Al04: O objetivo do filme é de fazer uma  sensibilização  ... para que o professor 
pudesse olhar um pouquinho melhor para os alunos, associando com a realidade, vista 
no filme e a nossa aqui da nossa comunidade. 

R05: E essa relação com o ler e escrever? 
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Al06: Essa relação com o ler e escrever é exatamente sobre aqueles pontos de  
dificuldade de leitura e escrita que a  personagem principal teve essa dificuldade, lá no 
filme,  a personagem não sabia ler e escrever,  ou seja,   ela não sabia nem ler e foi 
aprendendo  aos poucos num projeto, diga-se de passagem isso é bom aqui na 
prefeitura, desde que eu tô aqui  teve, né, não sei  se é só de uns anos pra cá que tá tendo 
isso 

R07: Acho que é 2007... 

Al08: 2007... pra cá, então  tá tendo este projeto de recuperação paralela, que é parecido 
com o do filme “Cada um ensina um” , projeto, lá do filme, que as pessoas cada uma  
ajudava uma a outra, mas tinha uma professora também que direcionava o trabalho, 
como você deve ter visto. E aqui, nossa realidade e que temos muitos alunos realmente 
com essas dificuldades, tanto é que no projeto (recuperação paralela de português), tem 
uns duzentos, perto de duzentos, neste projeto, fora de matemática que tem projeto de 
recuperação paralela também. E no filme é isso, porque na sala de aula, você via que 
ela, a personagem, não conseguia desenvolver seu trabalho porque ela não sabia ler, 
então ela ficou atrasada na sala e chega um ponto que ela só usava da violência que ela 
vivia em casa, e é o que acontece aqui muito, das brigas entre alunos e dos 
enfrentamentos com o professor  e de indisciplina, de não permitir um bom andamento 
da aula. E essa sensibilização seria nesse sentido de estar  olhando para a realidade que 
a gente tem, comparando com a do filme. 

R09: É ...Em relação ao filme, eu vou pegar algumas falas dos professores sobre o filme 
... em geral as pessoas gostaram do filme, apesar de terem achado ele muito pesado... 

Al10: Forte 

R11:  Muito Pesado, eles fizeram até uma relação bem  com o contexto, que eles já 
trabalharam o dia inteiro, vêm pra cá à noite, que deveriam ter questões mais leves a 
serem discutidas. 

Al12: Nesse momento, eu queria dizer o seguinte, eu não disse, mas eu pensei que  isso  
é, talvez uma espécie de fuga, das pessoas não querer ver a sua  realidade. Por quê? Por 
que é mais fácil eu viver bem, numa situação em que eu não tenho que olhar o que é, 
não tenho que olhar a realidade como ela é. É mais fácil pra eu  chegar, dar a minha 
aula, sem me preocupar porque ele está sendo indisciplinado, porque é... ele tá 
tumultuando a minha  aula, porque vive brigando o tempo inteiro. É isso... é ... e 
justamente a questão social do filme,   da violência em casa,  tem muito disso aqui, eu já 
vivenciei várias. Tem vezes aqui  que eu me arrependi de ter chamado o pai, foi logo no 
começo que eu vim pra cá, eu não tinha muita experiência, eu trabalhava na 
coordenação em uma CEI, mas na coordenação de EMEF eu não tinha experiência. 
Recém- chegado aqui, chamei um pai, aí o pai usou da violência aqui, deu um tapa forte 
aqui, a menina quase subiu pelas paredes. A aluna nunca mais deu problemas, mas eu 
acho que não era necessária essa violência toda. Conversamos com o pai,  cada família 
tem seu modo de vida, talvez para alguém isso tenha dado resultado, o que eu 
particularmente não conheço. 

R13: Bem, nessas falas que o pessoal fez eu achei, assim, bem interessante, todos eles  
estabeleceram uma relação entre cognição e emoção. Eles apresentaram situações do 
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filme e também essa relação que as questões emocionais atrapalham o desenvolvimento 
dos alunos. Alunos com problemas emocionais, uma boa parte deles, são  aqueles que a 
gente já sabe que estão nos projetos de recuperação paralela, são aqueles que estão com 
problemas de indisciplina,  e tudo mais, né. Mas só a Sirlene fez uma relação com a 
leitura e escrita, mesmo porque com o projeto específico, ela trabalha com projeto 
específico de recuperação paralela. Então, assim, não sei como você enxerga isso. Como 
você compreende essas questões de leitura e escrita e essas questões de cognição e 
emoção, na sua visão como coordenador e na relação com  a formação dos professores? 
Como isso se estabelece aí? 

Al14: Olha, há muitas pessoas que não sabem como fazer certas coisas e tem aquelas 
que, simplesmente, não querem fazer nada. Eu penso dessa forma, que é preciso sempre 
trazer alguma coisa para que haja uma reflexão sobre a pessoa como um todo, tanto 
quanto aos adultos, quanto aos adolescentes, crianças e professores. Muitas vezes, dá a 
impressão que o adulto é um ser acabado, já sabe tudo, que controla suas emoções, sabe 
o que tá fazendo, então é isso, a impressão que dá, primeiramente é essa, e aí de repente 
você tem um grupo que você percebe que alguém acha um filme como esse muito forte  
ou que precisa trazer outros filmes mais leves, isso pra mim é tentar fugir da realidade. 
Se no filme, muitos concordaram que essa era a nossa realidade, eu também concordo 
com isso, eu vivo isso no meu dia a dia, então  é uma tentativa de fugir , porque  é mais 
fácil a gente se sentir melhor, não tendo que sofrer, sabendo que está de uma lado que 
não sabe o que fazer ou não quer fazer. Aí você tem duas opções, por exemplo, se 
acontece algo na rua, ou você finge que não vê e vai embora, ou você busca o socorro e 
ajuda a pessoa. Isso é do ser humano. Eu acho que na sala de aula, não é porque é desse 
grupo. É uma amostragem de um grupo muito maior de professores  da prefeitura,  do 
estado ou da união.  

R15: Você falou duas coisas, que os professores não querem ou não sabem, você acha 
que nessa relação  na proporção é maior o número daqueles que não sabem ou daqueles 
que não querem fazer? 

Al16: Isso é uma coisa que não dá pra dizer diretamente. Porque todo mundo vive no 
seu mundo de sonho. Tem gente que compra um carro de 150 mil ganhando dois mil 
reais por mês. Às vezes a pessoa vê a outra bem de vida, mas não sabe o quanto pena, 
sofre para manter aquilo as aparências  que é um padrão ilusório. As pessoas gostam de 
viver no mundo de ilusão, para sofrer menos,  e elas não gostam de sofrer  e pensam que 
os problemas são dos outros.  Os outros cada um com seus problemas, cada um resolva 
os seus. Então, essa questão da afetividade, acho que precisa ser trabalhada sim, como 
no filme. Aí o filme se torna forte para certas pessoas. O que a gente pensou ali? Pode 
ser forte, mas você tem que discernir, aquilo é uma ficção, mas até onde condiz com a 
minha realidade, e você tem opção, você não é obrigado a fazer, então ou você faz vista 
grossa ou você realmente atua para alguma coisa ser mudada. 

R17: E aí, nesse caso, pensar, como o PEA pensa a leitura e escrita nas áreas diversas? 
Como a leitura e escrita pode atuar, nessas relações, inclusive pra gente poder avançar.  
Porque,  por exemplo, você pensar na questão da afetividade a Sirlene até falou uma 
coisa interessante, que ela só começou a  avançar  a partir do momento que ela 
trabalhou questões de afetividade. Só que essas coisas não são assim , primeiro a 
afetividade, depois o conteúdo, a gente sabe pela dinâmica da sala de aula, as coisas não 
funcionam dessa forma, aluno tem que aprender a ler e escrever,  tem que acompanhar, 
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tem que se desenvolver. Como que a gente pode ao mesmo tempo, trabalhar a 
afetividade, e ai não só do aluno, mas dos professores também, e ao mesmo tempo 
como  a gente avança a aprendizagem de leitura e escrita nas diferentes áreas? 

Al18: Eu acho, que trazemos no cerne do nosso ser princípios da nossa formação, pelo 
menos na minha eu trago isso. Consigo olhar pra isso hoje, dizer que a minha história de 
hoje, não é minha história de ontem, porque eu já refleti bastante sobre o ontem. O 
ontem  tinha um professor clássico que era o detentor do conhecimento onde tinha até 
um tablado para escrever na lousa, ele era aquele que sabia tudo, tudo que dizia era lei. 
Hoje em dia, como as coisas estão mudando, de uma forma geral, na educação, no 
mundo, a informática, a mídia a tecnologia, o conhecimento, é... tem muita gente que 
ainda não se livrou daquilo, nem um centímetro. Então, essas pessoas vão estar sempre 
estáticas, elas podem estar em uma reunião com cem pessoas, mas essas pessoas que 
ainda não ainda trazem essa concepção forte  que não cederam nada, pra tentar entender 
uma sala de aula, você tendo uma diversidade de alunos , cada um com um histórico de 
vida, passa pelo social, pelo emocional, as dificuldades  que  os “ditos normais” já tem, 
imagine os com necessidade especiais,  os ditos normais tem necessidades individuais , 
cada um é cada um não existem dois iguais   e isso sendo entendido dessa forma que eu 
ensino e o aluno aprende , nos dias de hoje vai ter sempre conflito . Então, por quê? 
Porque a pessoa está fechada para aquela forma. Agora se tem abertura  e pessoa se 
permite conhecer outras formas de  didáticas de trabalho, entendendo que o aluno n que 
sabe um pouco mais pode ajudar a ensinar o que sabe menos, trabalho em dupla, essas 
estratégias didáticas,  eu acho que pode não resolver, mas melhorar bastante. Eu tive 
uma prima, isso há muito tempo atrás,  que só tinha o quarto ano primário e alfabetizava 
em zona rural.  Como é que  um aluno que está na oitava série que sabe bem  não 
poderia ajudar os seus colegas. Eu acho que a forma de trabalho  ajuda mais. 

R19: É uma forma de protagonismo? 

Al20: Pode ser uma forma de protagonismo, mas o professor direcionar,  pois disso 
estaria ciente, você coloca no planejamento : trabalho em dupla, está se pensando nisso, 
trabalho em grupo, você está tentando ajudar aquele mais fraco, que tem mais 
dificuldade. Isso é uma forma didática maravilhosa, mas precisa ser organizado, porque 
senão eles ficam ali só conversando e não resolve o que tem que ser feito na hora da 
tarefa. Mas é isso. Eu acho o que a Simone falou, falou muito bem, o que o João falou 
do movimento . Você viu né, as pessoas que não fazem atividade física, tanto os jovens 
quanto os adultos , a tendência  é começar arrumar problemas de saúde. 

R21:  Até problemas emocionais, psicológicos. 

Al22: Psicológicos, e eu não estou livre disto, já passei por coisas aí . Quando eu 
cheguei na minha primeira reunião pedagógica, eu não sabia se eu me joga num canto, 
se eu saia correndo, se eu desmaiava, sei lá o que, porque as pessoas  não estão 
preparadas, elas vão ficando sedentárias e a psique da pessoa vai ficando sedentária. 
Você acaba se excluindo e isso aqui acontece bastante, o aluno que é chamado de gordo 
e de sujinho... 

R23: E isso no desenvolvimento da leitura e  escrita...? 
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Al24: Com certeza. E aí cai na questão que a  Sirlene falou, se não trabalhar junto estas 
coisas, você não tem o máximo do rendimento que você poderia ter. Agora, a questão de 
ler e escrever eu vejo bem dessa forma , o professor também tem essa dificuldade, 
porque às vezes por causa desse nosso passado, parece que é meio que genético . Então 
a gente tenta se livrar disso, aos pouquinhos,  é só se pegando em flagrante você 
mesmo, você acaba quem sabe, melhorando neste aspecto.  

R25: Para mim e para a Sirlene, o trabalho com leitura e escrita é ainda um lugar 
comum, ela sempre foi alfabetizadora e eu sempre professora de língua portuguesa, 
você na coordenação, participando da formação de coordenadores em DOT-P, você 
mesmo falou agora na dificuldade do professor de quebrar com concepções, não diria 
genéticas, mas sócio-históricas-culturais, da nossa constituição na história, então qual  é 
o papel da formação nisso? Eu faço PEA desde 2009. Nessa reunião em si, as pessoas 
falavam  que tinha relação , mas exceto a Simone que atua nisso a muito tempo e o 
contexto dela é esse de recuperação paralela,  outros professores de outras disciplinas, 
não...não enxergam, não conseguiram enxergar e aí o que a gente tem aqui, qual  é papel 
da formação nisso?  

Al26: (silêncio)  

R27: Você mesmo, em alguns momentos, disse que considerou que os professores por si 
mesmos se apropriariam disso sozinhos e conseguiriam organizar. 

Al28: Organizar sua prática. 

R29:O pessoal poderia se organizar como grupo e automaticamente sua formação  e isso 
não aconteceu. 

Al30: Não . Isso é uma coisa que neste grupo não tem como. Não é um grupo 
autônomo.  Não é que eu chegue e tire a autonomia do grupo, mas o grupo não se dá 
autonomia. O grupo prefere que alguém chegue e diga. 

R31: É isso que tem que fazer? E aí qual é o papel da formação para isso, o que você, 
por exemplo,  o que os referenciais apresentam sobre isso? Qual é a justificativa que 
eles colocam?  

Al32: Do quê? 

R33: Dos referenciais. O PEA se baseia nos referenciais. 

Al34: A justificativa dos referenciais é a seguinte, como é que é possível um aluno que 
passe por oito anos na escola, consiga sair sem aprender ler e escrever. Então quando 
você esgota todas as suas possibilidades e o aluno saiu da escola, sem conseguir 
aprender a ler e a escrever, pelo menos você deu a oportunidade pra ele, isso é o 
mínimo. Mas agora se nada foi feito, aí é outra realidade. Será que nós temos um delas 
só ou as duas? Então eu acho que essa é a questão, que falta, que a gente precisa 
entender isso, eu sei que é difícil. Mas qual é o papel do professor?  É propiciar 
momentos de aprendizagem. Porque a aprendizagem não se dá assim, vou lá  assim ó, 
eu soco na sua cabeça, coloco lá e tá resolvido. Não existe isso. Daí, voltando a sua 
discussão, acontece que não se põe ideias na cabeça do outro,  se outro não está 
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receptivo . Aí,  voltando, acho que  o principal é propiciar esses momentos. Se eu sou 
professor de matemática, e tenho alunos com problemas,  a solução é só encaminhar os 
alunos para recuperação paralela fora do horário. Isso até eu faço, ao olhar a ficha 
individual dos alunos, verificar as notas vermelhas e fazer a indicação. O buraco é mais 
embaixo, a questão é querer mexer na sua realidade. Se eu quero, pensar em alguma, eu 
faço, mas se eu não quero, eu penso que eu faço tá ótimo e tá bom. 

R35: Mas ai, qual é o papel da formação nisso? Por que o que eu penso, né, como que 
você acha que os professores compreendem a leitura e a escrita na sua área? Por 
exemplo, na área de geografia ou na área de matemática, ai eu tenho que ensinar mapas, 
gráficos e ainda tenho que ensinar capacidades de leitura? Eu vou fazer isso e o 
professor de português vai fazer o que? Entendeu? Até que ponto, os professores, não só 
do PEA, mas da escola toda, atuam quanto a leitura e a escrita em suas respectivas 
áreas? 

Al36: É o que eu falei, agora pouco, isso passa pela questão didática. Estar aberto para 
outros modelos didáticos, estaremos com cinquenta porcento dos problemas resolvidos 
sobre os trabalhos que vai ser feito na sala de aula. Então, aluno que sabe mais, pode  tá 
orientando, os alunos que sabem menos. Se tiver dificuldade, ler com ele, junto 
mostrando onde está. Se ele não tiver quem fizer isso, o aluno vai ler pra ele e aluno que 
estiver lá vai ficar só ouvindo, pode estar em aula de matemática ou de geografia pode, 
mas se tiver alguém lá pra apontar , vai olhando as palavras e vai tendo contato visual  e 
aí eu acho que é importante. E aí se tiver uma pessoa, ajudando quem não sabe ler e 
gostar de ajudar, seja um outro professor, como professor de módulo, só que ele tem 
que ter esse conhecimento, que a questão que eu acho é a questão didática. 

R37: Então, uma coisa que eu te falo, que é assim,  vou dar um exemplo do que 
aconteceu na sala de aula. Na minha aula de língua portuguesa, eu trabalho com gêneros 
de várias esferas, cada um com um olhar, meu olhar é o da linguagem do discurso. 

Al38: Isso em qualquer área. 

Rose39: Sim e eu tava trabalhando anúncio, e coincidentemente, uma aluna da sétima C, 
disse que a professora de ciências também está trabalhando anúncios, mas  ela quer os 
anúncios que falavam assim “perca dez quilos em dez dias”,  produtos de saúde que 
trazem promessas, em relação à beleza, emagrecimento, exercício, alimentação e 
questões de estética. Ai eu disse, nós temos duas aulas, a gente tem uma tarefa, se vocês 
cumprirem  o tempo, nós podemos usar as revistas para discutir os anúncios que 
poderiam ser usados na aula de ciências.  E surtiu efeito, porque eles fizeram a tarefa 
que a gente tava trabalhado, fizeram bem e depois eles foram fazer o trabalho de 
ciências. Eles tiveram dificuldade em achar em casa, e eu tinha um monte de revista. 
Quando eu falo um trabalho de leitura e escrita, eu vejo esse trabalho, como o PEA vê. 
Mas como a gente percebe o trabalho geral dos professores? Até que ponto a formação 
tem servido a esse papel de atuar com os professores? Eu percebo que isso não tá 
acontecendo. O que é preciso mudar para que isso aconteça? 

Al40: Aí volta o ciclo, o ciclo desde o começo. A dificuldade das pessoas aceitarem a  
realidade a sua volta e não querer enxergar. Porque quando as pessoas aceitarem isso, 
conseguir, pode ser que não consigam, como eu já te falei, já é cinquenta porcento do 
problema. A questão não é fazer milagre, mas propiciar momentos de aprendizagem. O 
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professor tem que ser o mediador. Não tem ser o que eu quero porque eu aprendi,    
então se eu passo equação de segundo grau, eles tem que fazer divisão, como é que eles 
vão fazer equação de segundo grau  e multiplicação eles não sabem, muitas vezes, 
também multiplicação. Então o que eu tenho que procurar ver, é...  é primeiro tentar 
ajudar essa parte que ele tá com dificuldade, antes de entrar na equação de segundo 
grau. Não é que eu não vou dar equação de segundo grau, mas eu tenho que dar 
informações básicas sobre os números naturais .  E aí entra número decimal, fração, as 
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Por quê? Quando começamos a 
resolver os problemas, eles já vão ter noção do que devem fazer. Porque, muitos 
mesmo, muitos de oitava série não conseguem realizar várias operações.  

R41: E a leitura e a escrita? Você está dando um exemplo da sua área, que é aquilo que 
te interessa, da sua realidade imediata. Como que a leitura e escrita entra em 
matemática? Por que eu acredito que uma boa parte dos professores tem essa 
dificuldade de compreender como ele vai pegar aquelas expectativas do aluno quanto a 
leitura e escrita e vai atuar com o desenvolvimento de seu conteúdo. 

Al42: Eu acho que sim, primeiro, como eu falei, aceitar a realidade, segundo ponto, 
pensar em atividade. Será que tem que ser igual para  todo mundo? Para quem não sabe 
ler, tem que ser igual? O que adianta eu falar que  eu vou fazer, né, e ai eu vou ver que 
não tem resultado, né. É melhor eu pegar uma atividade, pro aluno que tem dificuldade, 
com meia dúzia de palavras, meia dúzia de sílabas, do que eu pegar um texto deste 
tamanho e falar pra ele , leia para mim e desenvolva uma resposta.  

R43: Mas isso que você tá falando é só para o aluno que não sabe ler? Por exemplo, a 
gente tem lá na oitava série 100% de alfabetização, mas essa alfabetização tem níveis. 
Só que esta alfabetização tem níveis, entendeu. Por exemplo, eu  de repente trabalho 
com matemática, com diversos problemas e situações, só que assim, sobre o ler e 
escrever, o que eu entendi, você precisa usar a linguagem e a leitura e escrita pra ela 
seja  instrumento e poder possibilitar o avanço nas diferentes áreas. Eu percebo que a 
discussão do PEA não tem chegado nas salas de aula. Alguns professores tem feito isso, 
o caso da Wag. Mesmo que o aluno saiba ler, como é o caso da oitava série, mas isso 
tira dos professores de matemática, por exemplo, a responsabilidade prevista no 
currículo de trabalhar a leitura e escrita? 

Al44: De jeito nenhum. Por quê? Porque na medida em que  o professor está com o 
aluno, é aquilo que eu disse, a didática é tudo. Por exemplo, há uma forma didática, o 
professor traz a atividade e pede para o aluno responder. A outra forma didática é trazer 
um problema a ser resolvido, ler com os alunos, pegar os dados do problema, dados 
matemáticos, explicar como eles devem ler o problema, não é simplesmente como se lê 
uma frase qualquer, ou poema, porque a leitura tem que ser mais fixa, ou seja, você tem 
que chamar o aluno para a seleção de dados, prestando atenção na leitura. Isso ajuda a 
localizar, para saber os dados do problema, ajuda a interpretar, porque você nunca lê um 
problema de matemática uma vez só. Por que você vai ler, para selecionar os dados e 
verificar o que ele quer como produto final. Por que você não vai começar a fazer 
cálculo, sem saber o que  ele quer como produto final, de repente você tem que 
selecionar mais dados, né. Esses são passos para que você possa resolver. Então é isso, 
chamar a atenção do aluno para que ele leia e apontando, mostrando as palavras, 
contando, é mais ou menos isso. 
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R45: Uma coisa que uma colega fez uma pesquisa, em matemática, ela tratava, por 
exemplo dos alunos entenderem que as palavras tem significados diferentes. Vou dar 
um exemplo e a gente pensa nos professores em geral. Por exemplo, o produto, quando 
se pensa em português, ou o produto do mercantilismo em história, ou o produto em 
matemática. 

Al46: Interessante, há vários sentidos. 

R47: O aluno saber ler e escrever, possibilita ele saber a compreensão e discernir em 
que situação ele vai usar determinado tipo de conceito. 

Al48: Exatamente, na leitura, o professor está lendo e tem que usar de todas as formas 
de apresentação. Por exemplo, na matemática , 3x, por exemplo, que operação está 
sendo feita aí, os alunos da oitava série não sabem, na outra escola que eu trabalho, mas 
com certeza tem aluno também com essas dificuldades, aí o professor deve fazer é 
explicar, aqui tem um sinal de multiplicação, x é três vezes  o x, e três vezes o x, vai dar 
um resultado, se o x tiver um valor por exemplo de, 3 vezes dois, seis é o valor do x. 
Esse resultado tem nome na matemática. Resultado do quê?Qual é o nome da operação? 
Alguém sabe? 

R49: Isso depende da relação com a linguagem, por exemplo discutir o significados. 

Al50: Mas o professor lendo, discutindo. 

R51: O significado. 

Al52: Isso, aí você falou tudo. Por que é muito fácil eu trazer um texto, faça  aí e 
responde e eu não explico nada. Isso é uma didática. Mas quando o professor da um 
texto dialogando com o aluno, é uma outra forma didática. Levantando as suas dúvidas, 
chamando  eles pra conversar sobre aquele assunto e aí você vai tirando as dúvidas e aí 
você vai fazendo uma recuperação contínua. Tem professor que fala assim esse aí não 
sabe o que multiplicação, então não tem pré-requisito e aí toca o barco e a matéria, 
porque precisa terminar o conteúdo. Esse professor conteudista que  traz no seu gene. 

R53:  Entre os nosso professores aqui, você acredita que aqui há esse perfil de 
professor? 

Al54: Acredito não, eu tenho certeza. 

R55: Então para ilustrar, o que você tá dizendo, vamos voltar à discussão do filme, 
também pensando nisso? 

Al56: Tá. 

R57: Bom frases da discussão do filme, como “ Não sou Jesus para carregar todos os 
pecados do mundo nas costas”. 

Al58: De quem é essa frase? 

R59: Eu não sei bem quem disse isso, não me recordo, mas acho que foi a LO. 
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Al60: Ah, tá. 

R61: “É um fardo muito pesado para nós”, acho que foi a Ant ou a VE. “Não dá pra dar 
conta do conteúdo e resolver essas questões de emotividade”.  

Al62: Essa fala tá crescendo, que é do professor conteudista 

R63: É. 

Al64: Não tá nem aí com o aluno que não atingiu o mínimo que ela julga necessário, e é 
ai que ela tem as opções, das pessoas estarem abertas para ... 

R65: Você não acha que a formação pode possibilitar transformações para mudar isso? 
Mesmo que sejam transformações pequenas? Por que assim, transformações que eu 
digo, não é dar uma palestra hoje e as pessoas amanhã mudarem sua prática, mas tenta 
aos poucos com a reflexão e nesta realidade, aos poucos, pensarem como elas podem 
agir? 

Al66: Eu acredito assim, Rose, como eu te falei que é uma amostragem, que num grupo 
você tem gente que está disposta ou adquiriu essa disposição ao longo das reuniões, dos 
debates e  das discussões. 

R67: Mas, percebi que é uma parte grande. Desse grupo três é uma parte grande.  

Al68: É então, só que... 

R69: É o que eu percebi. Não sei como você vê. 

Al70: Mas ainda tem pessoas que ainda estão do jeito que eu as conheci, essas pessoas 
estarão aposentadas e não vão mudar. Eu tive um amigo assim, quando trabalhei no 
estado e dei aula no estado de ciências, né, tive um cargo lá. É...tinha  um professor de 
matemática, nem era efetivo e ele ficou por mais de vinte anos e poucos anos, numa 
mesma escola, e tinha aula sempre e ele era desse tipo que não se abria pra nada, tanto é 
que ele não conseguia participar dessas formações que o estado dava, aquele... 

R71: PEC? 

Al72:   Não essa agora que tem, a... a...  

R73: HTPC.  

Al74: Isso, HTPC. Ele não participava, deixava claro que era um incômodo na reunião  
e ele se agrupava com outras pessoas, achando que  realmente o problema nunca estava 
na escola, ou no professor. 

R75: Mas depende da dinâmica,  

Al76: Senão, não tem como, as pessoas não avançam. Eu acho que aqueles que sentam 
numa reunião, para ouvir, que estão dispostos a ouvir, respeitando a vez do outro na 
fala, já é um ponto para tentar mudar isso sim, acredito. Água mole em pedra dura, tanto 
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bate até que fura. Quem sabe, antes de se aposentar, possa mudar alguma coisa. Mas 
como você falou, tem sim surtido efeito positivo. No caso da Wag, mas tem outras 
pessoas também, né. 

R77: É, eu citei o exemplo da Wag, porque... 

Al78: É  o pessoal do fund I, nem se fala, é uma maravilha, também porque tiveram 
formação, mas mesmo se não tivesse, o pessoal do ciclo I tem mais proximidade com os 
alunos, e mesmo se não tivesse,  porque são alfabetizadores. Se no ciclo II, 80% tivesse 
essa proximidade, o número de alunos que sairiam da escola, numa situação sem saber  
ler e escrever, seria bem menor. 

R79: Eu gostaria que você avaliasse, o formato da reunião, porque o que percebi desde 
o ano passado, que a gente sempre faz assim,né. Esse ano mudou um pouco, por causa 
dos filmes, pelo que você me disse... 

Al80: Mudou a didática. 

R81: Isso, vou citar um exemplo que foi positivo, das últimas reuniões pedagógicas que 
a gente  deu um salto de qualidade,  foi organizar reunião  não só com a abertura só com 
o grupo maior, mas abertura de separar os pequenos grupos, como você falou dos 
grupos em sala de aula. 

Al82: Você gostou? 

R83: Eu achei ótimo. 

Al84: A minha ideia sempre foi essa. 

R85: Sério? Que ótimo. 

Al86: Mas o problema é, eu me considero um aprendiz, e isso, eu pra mim, eu acho que 
não era uma verdade, que tem que acontecer porque eu sou o coordenador. Então, aceito 
a opinião de outras pessoas sempre. Esse é o meu perfil, sempre. Então, ouvindo as 
pessoas, acharam melhor ter aquele formato de grupão só. Então o formato ficou esse aí. 
Então, nas reuniões, a gente foi observando que não tinha esse resultado, como você 
falou aí, a gente decidiu organizar nesse formato aí a  última reuniões. 

R87: E aquilo que você falou, um aluno com mais ou outra condição, colocar com outro 
com menos ou outra condição não valeria para os professores também? Porque, por 
exemplo, no planejamento do PEA, quando você planeja a semana, organizasse uma 
atividade que você organize um professor fund II com um de fund I porque elas têm 
uma experiência diferenciada, até mesmo para discutir questões emotivas e de 
cognições  e porque elas trabalham muito com a questão de leitura e  escrita e são 
polivalentes. Se separasse em duplas, e colocasse um desafio, ou um texto para 
discussão, um dos dias, ou pegar o próprio texto, ou, se você está pensando a 
continuidade do debate do filme, ou se tem questões problematizadoras?. Do ponto de 
vista da prática, o que você pensou sobre isso? 
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Al88: Do ponto de vista prático, a gente pode fazer isso, mas eu preciso, como eu te 
falei, conversar com o grupo, porque senão fica a impressão que a gente tá impondo e  
pode parecer que estamos contra o que eles querem. Aí,   ao invés da gente conseguir 
um bom resultado, a gente piora a situação.  

R89: Eu também concordo que você tem que ouvir o grupo Al, mas eu também acho 
que você como coordenador precisa pensar, quem organiza as atividades? Aquilo que 
você falou para o professor, acho que cabe a mesma relação aí, o professor que tem que 
orientar e organizar. Eu acho que  ser democrático, acho que esse é o caminho,  só que a 
organização metodológica, como você mesmo disse que o grupo não é autônomo, né, 
tem que partir de uma proposta da coordenação. Por que, por exemplo, na reunião  
pedagógica, vocês organizaram daquela forma, a direção não perguntou aos professores 
se  a gente queria se reunir em pequenos grupos ou  discutir num grupão. Se fosse abrir, 
algumas pessoas iriam dizer que deveria continuar a discussão no grupão, né.  

Al90: Eu acho que você  tem razão, isso aí de fazer em pequenos grupos. Eu até pensei 
em fazer isso, mas porque não foi feito ainda? Essa é a sua pergunta, né. Até agora, eu 
sinto uma certa resistência do grupo, em aceitar certas propostas, né. Não tem 
proposição alternativa, ninguém propõe nada e se alguém fizer alguma proposta, tenho 
uma percepção, posso até estar errado, de que uma grande quantidade de pessoas, não 
vai topar e aí pode gerar conflito, então eu posso até tentar, mas eu vejo dessa forma, né. 
Que as pessoas tem uma certa dificuldade de pensar isso aí, mas com a atividade do 
trabalho com o filme ainda. 

R91: Gostaria de fazer uma proposta, verificar se isso é possível, se você vai achar 
viável. Se a gente pudesse pensar essas questões juntos, colaborando no planejamento?  
Se a gente pudesse sentar e discutir proposta de planejamento de discussões, de 
organização?  

Al92: Seria bom, que aí você vai ver, e ai eu quero estar errado, para que possa 
comprovar tudo que eu estou falando, né. 

R93: Eu sei que o grupo é muito difícil, eu conheço bem estas pessoas desde 2005, mas 
eu penso também que algumas pessoas têm resistência, e a gente sabe quem são essas 
pessoas. Mesmo assim, eu acredito que juntos a gente pode pensar em possibilidades de 
intervenção, pra gente pode avançar no debate, ou diminuir a influência dessas pessoas, 
em outras que poderiam participar mais. 

Al94: É, vamos tentar, né. Espero que esteja errado no que eu te falei, mas vamos 
pensar nas questões pra aprofundar a discussão do filme.  

 

Segunda Sessão Reflexiva (05/07/2012) 

 

Al95: Então você vai pensando nas perguntas que você tem que fazer. 
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Rose96: Na verdade, eu não pensei exatamente em perguntas, mas a gente refletir 
mesmo sobre a atividade que você considerou mesmo das perguntas, por que assim eu 
achei bem interessante essa organização, com os objetivos do PEA e indicação na pauta 
já o porquê ... 

Al97: Que aquele trabalho estava sendo feito  naquele momento. 

R98: Exatamente, porque estava sendo feito naquele momento. E quando naquele dia a 
gente sentou pra pensar as perguntas, discutir, refletir sobre as perguntas, eu achei bem 
interessante como foi a interação entre nós. Foi uma coisa bacana, porque por mais que 
eu trouxesse algum tipo de ideia e tudo mais, você sempre estava ponderando  no seu 
papel de coordenador. Porque assim, como eu não sou coordenadora, tem certas coisas 
que eu não vejo, como por exemplo, essa coisa da relação que você falou “vamos mais 
devagar, porque é difícil, a gente tem que pisar mais devagar nas perguntas”. 

Al99: Justamente porque as pessoas não têm como se livrar daquela bagagem que elas 
trazem assim de repente, tem que ser uma coisa com calma, num processo lento, né, e aí 
você tem que mediar as situações, os conflitos, ver o que está acontecendo, levando 
propostas de discussão, que venham tentar amenizar isso, né, para que as pessoas 
tentem mudar o seu olhar na educação, que recebe várias tendência, né, tendências de 
concepções , cada um trabalha na sua concepção, por mais que as pessoas fujam do que 
elas trazem ao longo dos anos, elas acabam retomando em algum momento da sua aula 
aquela concepção antiga, ela acaba voltando à concepção de trinta a quarenta anos atrás, 
do que era educação naquela época. 

R100: A ideia das perguntas, só retomando o que a gente pensou, fazer três perguntas, 
relacionar o filme com os objetivos do PEA, o Ler e Escrever e tudo mais, para deixar 
registrado, e organizar a pauta  da semana, e aí  você organizou a pauta. E eu achei bem 
interessante você colocar os objetivos do PEA  e trazer uma pauta, porque isso organiza 
um pouco mais,  né, a formação, porque não é solto,  quer dizer tem objetivo, tem... 

Al101: Tem objetivo, tem parâmetros pra você seguir, isso não pode responder aquilo 
que você acha que é ,  tem que ser dentro daquilo que é o contexto, né, dos objetivos 
que são parâmetros para você dar a sua resposta sobre uma pergunta. 

R102: Certo.  Aí você estava conversando um pouquinho antes comigoe falando como 
foi a devolutiva com algumas pessoas, a gente teve dificuldade essa semana de 
cumprimento da pauta, como você disse, houve paralisação . 

Al103: Muitas pessoas participaram da paralisação e só quatro, no grupo,  quarta-feira, a 
devolutiva  foi bem breve, poderia a até ter sido maior , melhor, mas infelizmentenão foi 
possível alongar, como você deve ter visto. 

Al104: Certo, mas o que você achou  das respostas?  

Al105: Bom, num grupo de quatorze pessoas, um grupo de 3 ou quatro pessoas vinte ou 
vinte e cinco porcento do grupo,  deram uma resposta assim dizendo que no filme não 
tinha nada que pudesse relacionar à nossa realidade, era ficção e problemas de outros 
países desenvolvidos ou não, da cultura deles lá. Já 75% disseram que tinha relação com 
a nossa realidade . Então eu sintetizei um texto de registro do PEA que expressasse isso, 



156 
 

né, mas é  difícil  sintetizar isso, porque  deveria citar os nomes das pessoas que foram 
contra outras que foram a favor. Então, eu sintetizei que a minoria disse que  não tem 
nada a ver e a maioria disse que tinha relação e que na proposta que cada um fez, né, 
cada um direcionou para o seu lado, e o que não tinha nada a ver, que nada poderia ser 
feito. E aqueles que disseram o que tinha a ver se voltaram para dentro da escola, né, 
citando projetos e o que deveria ser trabalhado, né . E os outros  que poderiam trabalhar 
assim ou assado, isso já é de metodologia, né, mas bem pouco fez isso. E  é isso, essa é 
a imagem que eu tenho do grupo desde o começo. Desde  que começamos a fazer, desde 
o final do primeiro ano que a gente está fazendo estes PEAs, neste anos todos, já 
estamos no sexto ano, no final do primeiro ano, já sabia que iria ter mais ou menos esta 
quantidade de pessoas e é o que acontece até hoje, então tem essa  diversidade. 

R106: Bem, você está falando daquela primeira pergunta, né? Aquela que o pessoal 
falou da relação do filme com as orientações curriculares de suas áreas e os objetivos do 
PEA, inicialmente.  Na primeira conversa sobre o filme,  somente o José Otávio tinha 
feito uma relação com a disciplina dele,  educação física, e só a Sirlene com os objetivos 
do PEA.Dessas respostas que você sintetizou, desses 75% que fizeram relação entre 
filme e as orientações curriculares, você percebeu  que  houve uma relação. Então, as 
pessoas conseguiram relacionar  o que foi colocado aí, a relação teoria e prática, entre as 
orientações curriculares e uma possibilidade na ação na prática didática, com base nas 
discussões do filme? 

Al107: É uma boa parte, eu diria  que a maioria fez isso, relacionar, no mínimo a sua 
prática, pelo menos no que pensaram naquele momento. Claro que isso aí precisa de um 
aprofundamento, de uma discussão mais aprofundada, mas  também senti que naqueles 
que não tem a mesma visão, pra eles não tem o que fazer. 

R108: Na verdade, como você falou, tem uma parte do grupo que até se coloca à 
disposição para abertura de diálogo e de discutir em relação ao PEA, de refletir sobre a 
sua prática, de refletir sobre a sua ação, de mudar até mudar a sua ação, e uma outra 
parte que disse que não há nada o que fazer.  

Al109: É... Que é a minoria, né. 

R110: É a minoria... 

Al111: Em torno de 20 a 25% ou mais.  E se for na escola toda, eu acredito que seja  por 
aí também, ou seja uma  amostragem de um coletivo maior,  sempre um grupo pequeno 
de um coletivo maior, esse grupo pequeno representa um grupo maior em termos 
proporcionais. 

R112: Certo, vamos dar uma olhadinha no que o pessoal respondeu? Vamos separar 
aqui e olhar as três questões. Olha eu tô separando aqui algumas que considerei 
interessantes . Vou deixar separados do José Otávio e da  Sirlene, porque está escrito 
exatamente o que eles já falaram. 

Al113: Enquanto a gente vai separando o que o pessoal escreveu, eu vou falar uma 
coisa. Embora tenha essa diversidade toda, essas respostas me ajudaram a fazer um 
registro, o que foi muito bom pelo menos uns dois registros foram feitos em cima dessas 
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respostas aí, associadas às orientações curriculares e documentos de SME, também de 
ciclo I, isso aí é o resultado que essa diversidade me ajuda a pensar. 

R114: A pensar, isso é bom. 

Al115:  Pesquisar e a refletir também sobre como fazer pra organizar a JEIF. 

R116: Isso é muito importante...  Eu tô olhando aqui a primeira pergunta “Pensando nas 
orientações curriculares da disciplina que leciona, qual (quais) situações do filme podem 
ser relacionadas a algum conteúdo de sua área?”  tem aqui, lógico, algumas coisas bem 
diversas, algumas pessoas colocaram uma realidade bem diferente , até mesmo porque 
cada contexto é um contexto. Até mesmo,  porque se faz uma relação, mas uma relação 
daquilo que aproxima,  e não daquilo que distancia. Achei interessante as professoras 
fund I, em geral, colocaram  muito sobre raciocínio lógico, do cálculo mental  que a 
personagem faz, do letramento, a Vânia fala do letramento, né, sobre a função social da 
escrita, então também ainda pensando a leitura e escrita com base no letramento e a sua 
função social. Todas as professoras fund I, também a organização espacial, o cálculo. A 
Wanda, que é de ciências, prevenção das drogas e doenças sexualmente transmissíveis, 
alimentação saudável e autoestima, né, diferenças sociais e culturais em história. O João 
Carlos  colocou que fala da relação do sonho, a relação com movimento surrealista e a 
Lourdes, como é de língua inglesa, fala da questão da linguagem informal das gírias que 
eles usam em língua inglesa, que ela colocou. O que eu achei muito interessante que 
muitos aqui relacionaram lógico em suas áreas, masem especial, ainda a questão da 
leitura e da escrita fica ainda vinculado às professoras do fundamental I. 

Al117: É, isso mesmo. Pra você vê, essas respostas do pessoal do ciclo II, com a 
questão da leitura e escrita ainda tem muito que caminhar, é isso que a gente consegue 
pensar, isso aí é uma pista para um trabalho que vai passar por longas datas. 

R118: É um trabalho longo  da coordenação da escola, e também exatamente inclusive é 
o que  vamos  discutir na pesquisa. 

Al119: É exatamente  a formação, não só dentro da escola, mas fora também. Só de 
dentro, muitas vezes parece que não faz efeito, é como aquela velha história, né, santo 
de casa não faz milagre, você dentro da sua casa, você não consegue fazer grandes 
coisas, mas uma pessoa que vem de fora, todo mundo para pra ouvir  e às vezes se você 
tenta falar, você às vez não consegue. 

Rose120: E aí é que tá, né a dificuldade, qual é o sentido de ler e escrever, em especial 
pra esse grupo do fund II, no grupo  de fund I  meparece que isto está mais organizado, 
a leitura e escrita, a leitura como função social, a relação com o letramento, sua relação 
com as diferentes áreas, me parece que está mais visível aqui.  Mas em relação aos 
professores do Fund II  é...  

Al121: Tá distante. 

R122: É, tá distante,  mas aparece a indicação dos conteúdos a serem trabalhados e não 
como é que leitura e  a escrita pode atuar no desenvolvimento das diferentes  áreas.  
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Al123: É essa questão é a questão que dá a pista pra gente procurar subsídio pra  tentar 
entrar nesse mérito da questão. e aí, como eu já falei pra você, eu já fiz alguns registros 
em cima do que escreveram e andei olhando algumas páginas dos documentos de SME, 
e esses documentos, aliás eu fui buscando até o que eles haviam sugerido como 
referência bibliográfica, cada um escolheu quatro textos para a gente discutir e 
conversar durante o ano. E um deles é exatamente isso  aqui. Você tem então propostas 
diferenciadas pra trabalhar pra esses  alunos com maior dificuldade de ler e escrever. 
Esses alunos podem receber atividades diferenciadas, né, mas aí cabe aquela questão, 
será que todo professor quer fazer isso? Isso aí é difícil fazer a pessoa pensar no 
profissional que é. Ter o cargo é uma coisa, dar aula é uma coisa, agora ensinar  é outra 
coisa. Ensinar fatalmente passa pelo diálogo. 

R124: Mas assim, da mesma forma que a gente falou da outra vez, que cognição e 
emocional andam juntas, o professor tem uma carga emocional muito grande. 

Al125 Isso. 

R126: E atrapalha o seu desempenho 

Al127: Isso. Mas  junto a isso, tem aquela concepção clássica de todo professor que já 
está em final de carreira tem, com mais de 20 anos de magistérios, juntando isso com 
aquela formação que ele teve...  

R128: Tradicional? 

Al129: Tradicional, isso leva assim para uma coisa de  mal estar em tentar pensar 
diferente. A pessoa não se sente bem pensando diferente. 

R130: É mas é todo um contexto, veja bem, a gente tem um problema super sério assim, 
da mesma forma, muita gente que faz a formação, tem a possibilidade de fazer a 
formação, são  pessoas  que tem mais tempo, são inclusive aquelas que pegam aula. 
Muitos professores que são novos, que poderiam, talvez não sei, teriam uma outra 
possibilidade de análise são professores que acabaram de chegar e tão no módulo e nem 
tem possibilidade, muitas vezes, de participar da formação. 

Al131: Externa,  você tá falando? 

R132: Não, aqui em JEIF, isso é uma coisa que acontece, né, é o contexto. 

Al133:  Eu pensei que você tava falando da externa. É que uma coisa que eu percebo 
também e que mesmo que tenha dispensa de ponto, dispensa de horário para formação  
é difícil encontrar um professor de fund II que queira ir, mesmo com convocação,  a 
pouco tempo eu tive um exemplo na semana retrasada. Então é isso, você passa por  
muitas dificuldades. O cargo de cp não é fácil não, é um  cargo muito cansativo dentro 
de uma escola, porque passa por um enfrentamento assim de ter jogo de cintura pra 
discutir essa heterogeneidade de professores e concepções, pessoas cada um com sua 
história e concepções. Eu acho que os novos que estão chegando, são muito mais, mil 
vezes  cabeça aberta que aqueles que estão há vinte anos. Eles aceitam muito mais. 
Porque eles se sentem participantes, aprendizes. Isso é a vida, né, principalmente com as 
tecnologias com as ferramentas de informática e da internet. Ninguém é dono de toda a 
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verdade de todo conhecimento. Coisa que no passado existia o professor como detentor 
de todo conhecimento aí ninguém discutia. 

R134: Vamos retomar as perguntas. Então a terceira pergunta é a de “Com base nos 
objetivos do PEA, quais ações a escola poderia fazer para atender às necessidades de 
aprendizagem destes alunos [com dificuldades de aprendizagem]?” A gente percebe 
aqui pouquíssimos professores apresentam propostas de ação, com diferenciação de 
atividades e, o José Carlos até apresentou  atividades diversificadas, e colocam assim 
que há necessidades que fogem do mundo da escola. Tem coisas que tem necessidade 
de atendimento médico, de uma série de recursos que a escola não consegue atuar 
sozinha, isso aí qualquer especialista de educação vai falar. 

Al135: Mas seria minoria, seriam exceções, mas se pensassem em propostas de alguém 
com dificuldade , assim como a personagem que tinha dificuldade, mas que não era 
incapaz, geralmente se pensa que a pessoa não vai conseguir, portanto não  tem 
proposta, ou começo acha rodeios, assim como você tava falando, dando saída pela 
tangente, para não dar resposta. 

R136:  Então mas aí é que tá,  cada um respondeu diante da sua visão nas suas áreas 
isoladas, me parece assim, por mais que se tenha perguntado “de que forma a escola”, 
ou seja, o coletivo, por mais que você fale a escola, como  as pessoas se veem, diante 
das dificuldades dos alunos? 

Al137: Pois é, a pessoa não se vê dentro da escola. 

R138: Na verdade, a pessoa se vê sozinha. 

Al137: Ela se vê sozinha. Se ela não se vê dentro da escola, ela não tem proposta 
mesmo. 

R138: Mas Aí, é que tá. Se a pessoa se vê sozinha , numa situação dessa, em que 
deveria pensar? 

Al139: É... você tem que pensar no seu dia a dia. 

R140: É... no coletivo? 

Al141: É ... também e mesmo no individual. Porque no individual, seria  aquilo você 
pensou para você e o que você vê que os outros têm possibilidade de fazer. 

R142: Mas em relação ao grupo, você percebe? Se você vai pegando cada uma dessas 
respostas, o que você percebe  em cada uma dessas pessoas?  

Al143: Se cada um fizesse, dessa forma que eu  te disse e no que eu acredito cada um no 
seu fazer, o que é preciso e o que é possível  fazer. Então a pessoa, olhando lá para seus 
alunos, mesmo lá, não vou citar a matéria, mas qualquer matéria em qualquer disciplina, 
esses alunos eu não estou conseguindo atingir, o que eu posso fazer para atingi-los, num 
dado momento ele tem que pensar sobre isso. Então o que fazer? Aí cai no que eu te 
falei, nas estratégias individuais que podem se tornar coletivas. Trabalhar com o aluno 
individualizado sempre é uma coisa, mas trabalhar com grupos, campeonatos, sei lá, 
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alguma competição entre as salas de aula, na sua matéria, seria mesmo com outros 
alunos de outras salas, seriam, poderiam ajudar esses alunos a ter estimulo, tanto é que 
aquele projeto do filme “Cada um ensina um”. Não necessariamente tem que ser o 
professor, mas o professor que coordena essa coisa de tentar fazer que uns aprendam um 
com outro, como no filme. 

R144: É ...  já tem projetos em outras escolas, como aluno monitor, que é mais ou 
menos isso. Um aluno mais desenvolvido vai elaborando com outro em menor 
desenvolvimento, para que um e outro vão avançando. 

Al145: Numa mesma sala pode ter, e pode ter também em grupos em diferentes salas. 
Em salas mais avançadas em relação a outra, pode ter um grupo que num dado 
momento, e esse momento seja difícil conseguir, depende do horário da aula de outra 
matéria, da disponibilidade e disposição do aluno participar, tem que ver com a escola a 
possibilidade de ter uma ação como essa. 

R146: De qualquer forma, Alberto, eu percebo aqui que cada professor está no seu 
espacinho, na sua disciplina e nas suas salas. E estas respostas comprovam isso.  É 
muito difícil você... 

Al147: E mais ainda, sem conhecer direito os alunos. 

R148: Sem pensar... sem pensar no trabalho coletivo na escola. 

Al149: Sem pensar e sem saber quais são os alunos com mais dificuldade. 

R150: E aí essa questão das relações emotivas e das questões pessoais fica mais 
arraigada. Por exemplo, se eu me penso sozinha no espaço, eu tenho problema, se eu 
acho que eu tenho que resolver todos os problemas sozinha, como eu fico? 

Al151: Então vai ser mais trabalho pra mim e mais desgaste pra mim. 

R158: Então, pra sintetizar, nós percebemos dois problemas aqui, só retomando para 
gente discutir. Nenhum dos professores fund II fizeram relação alguma com a leitura e 
escrita, nas suas prática didáticas, e uma outra coisa é isso que a gente acabou de falar 
que as ações são isoladas. 

Al159: Eu vou te confessar uma coisa, eu fico muito feliz quando visito uma sala, e 
todas as vezes que eu vou, às vezes vou pra resolver problema, mas geralmente eu 
percebo a dinâmica. Às vezes eu vejo uma sala tumultuada, mas tem um contexto, os 
alunos estão trabalhando. E eu sei que tem um contexto, porque às vezes eles estão 
rodeando o professor e tem alguma coisa aí. E tem sala às vezes eu chego e tá o maior 
silêncio, todo mundo tentando fazer uma coisa e o professor sentado na mesa, nem  
andando para sala. E eu acho que isso é o mínimo, tentar fazer com que o aluno se 
aproxime um pouco do professor, por isso que as vezes o aluno tem medo de pedir 
explicação ao professor e é difícil, às vezes o professor fica o ano todo com o aluno e 
não sabe dizer se ele sabe ler e escrever. Eu fico feliz quando eu vejo uma aula 
diferenciada, dinâmica, escrevendo na lousa e fazendo a participação do aluno, é claro 
por traz disso, consequentemente uma atividade, tanto no individual quanto em grupo. 
Acho que isso ajuda bastante. 
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R160: É o que já falamos, anteriormente, muita coisa acontece, mas de forma muito 
isolada. Hoje, mesmo, aconteceu uma coisa bem bacana.  A Cíntia e a Simone 
organizaram um soletrando com as quintas e com algumas salas de oitava, que é muito 
legal. Elas chamaram o Adriano que tá no módulo para ajudar organizar. Eu percebi que 
foi bem interessante.  A gente via que os alunos estavam envolvidos. Assim como elas 
fizeram, alguns de nós tentamos conversar, o que é possível, um trabalhar com os 
outros, mas de qualquer forma o que a gente vê é que muitos fecham sua porta e não 
querem compartilhar. Não sei por que isso acontece. Como você percebe isso? Já foi 
pensado algum tipo de intervenção da coordenação e da direção, para poder tentar 
equacionar essas disparidades de ações dentro escola? 

Al161:  Você falou do soletrando. Eu não vi o soletrando, porque estava em formação, 
mas ontem o Adriano inclusive veio me pedir para deixar o som, mais ou menos 
organizado, expliquei pra ele como é que ligava, e ele mesmo ligou hoje. E agora eu 
tava chegando e ele tava saindo e ele disse que deu tudo certo. Você tava lá também? 

R162: Na verdade não, estava numa sala próxima. 

Al163: Isso significa que está tendo um combinado, uma ação combinada com a 
interação entre os professores. Que eu acho que deveria  ser natural. Às vezes não 
faltam para as pessoas propostas, mas estarem abertas , quando o outro convidar, é 
interessante.  

E se perguntar o que eu posso fazer? Aí cada um define que pode fazer assim assim 
assado. Aí voltando no que você falou, quando se coloca no coletivo que poderiam ser 
feitos alguns projetos para o grupo,  trabalhar coletivamente, minimamente de alguma 
forma, fica impossível porque sempre tem aqueles que não concordam, como você viu 
nas respostas, não se vê na escola, não se vê dentro da sala de aula. Sabe dar aula, mas 
ensinar não. Existem aquelas diferenças de concepções que eu te falei. Os mais antigos, 
por exemplo, tem mais resistência à mudança. Os mais novos menos.  Como aquele 
projeto de orientação de estudos na segunda feira, parece pouco, mas é importante, 
alguns professores abraçaram a proposta. A resistência vai estar sempre presente, em 
maior ou menor grau, porcentagem de professores que participam e aqueles contra, 
sempre vai ter isso. 

R164: Então, mas será que não daria  pra ganhar as pessoas? 

Al165: Eu acredito se houver conversas entre os próprios professores, assim como eu te 
falei a pouco, santo de casa não faz milagre, se o diretor fala parece que ele é um 
ditador, é o que falam pelos corredores ai. Aí tem aquelas pessoas que são contra, que 
são donos de toda a verdade, de colocar  na cabeça dos outros, de arrastá-los para o lado 
deles e dizer que realmente nada presta. Então eu acho que a rede pública em geral, 
você sempre vai ter os prós e os contras e os colunas do meio que podem ser arrastados 
de uma lado para  o outro. 

R166: Mas a gestão não tem um papel de intervenção? 

Al167: Tem, e é árduo Desde que eu entrei aqui o processo é árduo. Você sempre 
participou das reuniões e você sempre notou isso. E a minha preocupação maior é que 
muita gente não fale de medo de um ou do outro. As pessoas deviam falar. 
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R168: Tá havendo um silenciamento das pessoas? 

Al169: Eu acho... porque 70% das pessoas não falam na reunião. Então essa 
organização que apresentei naquela primeira reunião, precisa ser seguida. Eu quero que 
as pessoas sejam respeitadas na hora de falar. 

Rose170: As pessoas precisam compreender, coletivamente, que isso é importante. 

Al171: Se não vamos acabar enjoando de ouvir as mesmas pessoas. Ninguém é 
obrigado a concordar e aí na sua vez de falar você pode discordar. 

Rose172: Chegamos num compartilhamento, numa coisa em comum, em problemas que 
a gente deve lidar com o grupo que é o silenciamento. 

Al173: Que é o mais grave.  

R174: A gente percebe aí, então a necessidade de criar contextos que as pessoas falem. 
O que a gente poderia fazer?... 

Al175: Temos que pensar. 

R176: Olhando as respostas, a gente vê que, mesmo com os professores participativos, 
as respostas colocou a relação dele de isolamento. Não é só resposta de professores que 
apresentam má vontade. 

Al177: Quando a pessoa escreve, aí a diferença entre teoria e prática, ela não vai 
escrever contra a concepção que ela tem jamais. O que não acontece quando se fala. 

R178: É tem uma contradição aqui. 

Al179 Então, em escrever se toma mais cuidado, porque aquilo não vai ser acabado, ou 
invertida. 

R180: Eu senti que em alguns casos se soltaram mais na escrita do que na fala. É uma 
contradição na resposta. 

Al181: Falar faz a gente conhecer mais a pessoa. Talvez a pessoa não queira falar por 
que tem medo de expor as suas ideias. Então na hora de falar, fala o que não pensa e na 
hora de escrever, escreve o que pensa. 

R182: Mesmo entre os professores participativos, há uma ideia de isolamento. 

Al183: É aquela discussão de prós e contras que eu dei. Eu tenho medo de fazer e me 
destacar a favor e ser criticado pelo grupo. 

R184: Então, mas como fazer para transformar isso no coletivo? 

Al185: Não vou dizer que  é impossível... 
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R186: ´É muito difícil, assim como desafios: transformar a ação individual em coletiva, 
como quebrar as pessoas do silenciamento,  

Al: Como trazer essas pessoas só do contra, a favor dos prós. 

R188: É que as pessoas pelo menos compartilhar aquilo em que é comum. 

Al189: No mínimo, compartilhar aquilo em que é comum.  O que se tem visto nos 
últimos tempos é nítida as diferenças, o que parece muito difícil. 

R190: E entre os professores fund II no PEA, na formação,  é a compreensão do papel 
da leitura e escrita nas suas áreas. 

Al191: Eles não conseguem se ver nas relações com a leitura e escrita. 

R192: O que você tá pensando para continuar essa discussão? 

Al193: Se você tiver alguma ideia, sobre essas questões, você poderia me ajudar a 
pensar um pouco mais? Temos que escolher um filme, tentar fazer da forma mais 
organizada possível. 

R194:  Nas próximas semanas, vai ser meio complicado por causa do calendário.  Nós 
temos que focar,  a escola em si, trabalhar de como, atuar na formação, para os 
professores possam compreender o sentido da leitura e escrita em suas áreas, como 
práticas sociais. A gente percebe com as professoras fund I, como elas trabalham com 
alfabetização, que elas se referem ao letramento, função social da escrita, todas elas 
escreveram isso. 

Al195: E isso foi feito individual. Cada um escrevendo o seu.  

R196: O José Otávio falou do movimento, mas não fez nenhuma relação da leitura e 
escrita com suas práticas.  A Antonieta ainda disse que a obrigação de ler e escrever 
eram da família também, não só da escola e alguns que isso deveria ser tratado na 
recuperação paralela de Português. Isso porque no nosso grupo não tem ninguém de 
português, se tivesse poderia fazer alguma relação, né. 

AL197: Não tem? 

R198: A única que tinha era eu e eu sai. (risos) 

Al199:  Por isso que eu volto naqueles textos que escolheram tem coisas boas  sobre 
essa questão de atividades. Levar os textos, para mostrar pra eles que os documentos 
produzidos por SME não são qualquer coisa, mas são coisas úteis, que muita gente não 
tomou conhecimento. 

R200: Além das orientações que outros livros têm? 

Al201: Aqueles de orientação de planejamento de fund I, aqueles de PIC também e de 
TOF. Algum aluno do fundamental I, que tiver dificuldade pode fazer uma atividade do 
TOF. Isso que eu tô tentando levar para eles.  
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R202:Como os professores vão se apropriar da leitura e escrita em suas disciplinas? 
Primeiro porque eles acham que isso já está dado.  

As orientações curriculares trabalham com os gêneros e talvez fazem a relação dos 
gêneros com os diferentes conteúdos, aí com alunos com dificuldades, sem dificuldades, 
mas a discussão tem problemas e não é suficiente . 

Al203: Se o aluno não souber ler, não adianta dar uma atividade para ele ler. Tem que 
ser uma atividade que contenha lá meia dúzia de palavras que tenha um direcionamento, 
para arriscar-se a ler. Cabe ao professor, em que momento, porque o professor não vai 
falar o tempo todo, no momento em que o aluno está fazendo atividade e também 
direcionar e acompanhar  e saiba dar um direcionamento assim, como eu te falei que eu 
tive uma prima que dava aula e só tinha a quarta serie e foi alfabetizadora. 

R204: Eu até entendo isso. Mas  na oitava série todos os alunos são alfabetizados. A 
gente sabe que até a quarta série, o trabalho feito de alfabetização é árduo, tanto é que a 
minoria que chega na quinta série sem alfabetizar e chega na quinta acaba avançando e 
se alfabetiza na quinta. 

Al205: Aí também entra em outra questão, às vezes o aluno se alfabetiza saindo da 
quarta série e leitura dele é muito primitiva. 

R206: E há níveis de alfabetismo. 

Al207: Exatamente, para tentar aprofundar, precisaria de atividade que desse 
continuidade, que não fosse muita coisa, para ele tentar avançar. Para tentar decifrar as 
letras do alfabeto, quanto imagens, para ele tentar escrever o que viu o que pensou e 
escrever frases. Porque vai chegar uma hora também, que quando chegar na sétima ou 
oitava, ele vai tendo condições de avançar, não só localização no texto, de compreensão 
do texto. 

R208: Você tá falando de desenvolvimento de capacidades dos alunos? 

Al209: Isso, já de aprofundamento. 

R210: Vou trazer um livro pra você da Roxane Rojo que trata exatamente  disso que 
você tá falando. É um livro para formação de professores, não para aluno. Traz 
capítulos bem didáticos, bem diretos nas questões reais e tem atividades para o 
professor no mesmo livro. 

Al211: Textos para passar para o aluno? 

R212: Não, textos para a formação do professor, com textos e questões, pra trabalhar a 
leitura e escrita para a formação dos professores, foco na vida real. 

Al213: Ah, sim...  pode trazer, para gente discutir. A gente pode trabalhar algum texto 
desse livro, até mesmo para preparar a discussão do próximo filme. 
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R214: Legal. Acho que é um livro interessante  para trabalhar com os professores na 
JEIF, e tem um capítulo que trata dos níveis de letramento e alfabetismo e as 
capacidades de leitura, tem bastante relação com as discussões previstas no PEA. 

Sessão Reflexiva 4 – 10/08/2012 

Al 403: Nossa... gostei desse relatório, mostrou bem como foi a discussão.  Eu acredito 
que todos os registros das reuniões poderiam ser feito desta forma. Talvez, depois com 
uma forma mais resumida, mas que houvesse a fala de cada um, como você colocou. 

R 404: Bom, o relatório parece mais detalhado, porque as pessoas participaram mais né, 
como você pode perceber, mesmo tendo optado discutir num grupo maior. O que você 
achou da reunião, da forma como as pessoas se colocaram? 

Al 405: Eu achei que teve mais respeito, as pessoas tem que respeitar a sua vez de falar 
porque ninguém tá lá para mostrar o que é certo ou errado, mas para discutir ideias. 

R406: É, eu achei mais produtiva do que as outras reuniões,  mas acho que faltou   mais 
discussões sobre as práticas dos professores e o fechamento das discussões com o texto.  
Falta uma relação entre teoria e prática.  Houve três descrições de experiências, a 
Sirlene relatou, o José Carlos tentou, mas foi engolido pelas falas das pessoas, inclusive 
você fez isso e o Norberto, quando ele fala do trabalho com música. Acredito que num 
dado momento da reunião, aquela organização discutida em encontros anteriores, e que 
você acabou de falar, caiu totalmente por terra, o que aconteceu com o José Carlos por 
exemplo.  Como você acha que isso pode ser organizado para os próximos encontros? 

Al 407: Que as vezes o que acontece é isso,  as pessoas fazem e muitas vezes nem 
percebem, foi o que aconteceu comigo que fiz e nem percebi, né... (risos). Isso não pode 
virar uma constante, de ficar bloqueando, levando para outro lado a ideia que o outro 
está propondo naquele momento. A gente sempre tem que lembrar que ninguém tá lá 
para determinar uma ideia absoluta, mas  tem que garantir que se fale naquela ideia, no 
contexto da situação, no momento e aí foi apenas uma delas, e que já melhorou, mas  
sempre tem muita coisa a mudar. Isso aí, eu acho que as pessoas vão aprendendo no dia 
a dia, acaba fazendo com que as pessoas,  vão mudando suas formas de participar. Tem 
sempre aquelas que não falam muito na reunião e outras que falam demais e não deixam 
os outros falar. Agora a gente  tem que pensar como isso pode ser feito para garantir  
que todos quiserem falar possam fazer isso, as regras podem ajudar.  Não sei de que 
jeito isso pode acontecer, porque cada dia é uma história diferente. 

R408: Mesmo sendo cada dia diferente, eu percebo que isso tem sido uma tarefa muito 
difícil quais estratégias você acha que podem ser feitas para garantir que as pessoas 
participem?  

Al409: É importante ter estratégias, com certeza, a questão é de pensar e organizar.  

R410: Por que falei em estratégias? Porque na sala de aula, você pode abordar 
diretamente o aluno com perguntas. Na formação, isso é mais difícil, mas você fez isso, 
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ao direcionar uma pergunta às professoras fund1, sem citar nomes, dizendo “vocês do 
fund 1, como vocês fazem isso?”. Organizar perguntas, não tão diretamente, mas no 
sentido eu aquelas pessoas que não falam, possa ser criado um movimento para que elas 
possam falar. Neste contexto, como organizar perguntas que possam suscitar as pessoas 
a falarem mais?  

Al411: Essa questão de fazer pergunta, eu já percebi que muda bastante o jeito das 
pessoas se comportarem A barreira mais difícil a ser vencida, eu não sei se a gente vai 
conseguir vencer... é... eu acho, é... é... realizar perguntas para aquelas pessoas que 
nunca falam, falam muito pouco.Você nem sabe o que elas pensam ou não, é uma 
interrogação. Na medida em que as pessoas conversarem, a gente vê que já melhorou, 
havia mais gente que não falavam, mas ainda há algumas que dificilmente vão falar. 

R412: Concordo, então, que perguntas poderiam ser feitas na intervenção das 
discussões, não somente as gerais que conduzem as discussões, mas algumas perguntas 
direcionadas para as pessoas que não falam?  

Al413: Só que no calor da discussão, da conversa, fica difícil pensar nestas perguntas, 
porque a gente acaba se direcionando para responder aquelas pessoas que sempre falam  

R414: Aí que tá, a gente tem hábito de responder aqueles que falam bastante, mas como 
a gente pode envolver as pessoas que não falam? Quem são essas pessoas do nosso 
grupo e que perguntas poderíamos fazer pra elas?  

Al415: Mas eu também acredito que tenha aquela coisa da... de... certa timidez, não sei 
se seria bem o termo, de ter medo de se expor, de falar besteira, por mais que você dê 
chance, ela vai responder com monossílabo ou quem sabe balançar a cabeça  

R416: Balançar a cabeça é também uma resposta (risos).  

Al417: Sim, mas eu não sei até que ponto a gente pode melhorar isso, em que momento 
ou em que grau. 

R418: Talvez de forma progressiva, pensando o movimento das perguntas . 

Al419: É... a  gente precisa garantir que as pessoas fiquem à vontade para as pessoas 
poderem falar sobre a pauta do dia. Isso faz parte de uma relação democrática, fazer de 
tudo para garantir, se não quiserem falar, de garantir um espaço. Isso a gente tem que 
garantir. Talvez se a gente perguntar “você quer falar alguma coisa?” a pessoa possa 
ficar constrangida. 

R420: Na reunião, aconteceu algo parecido, não sei se você  percebeu  você fez um 
movimento de pergunta com as professoras  fund 1 e eu fiz outra. Não sei se você 
percebeu como foi a reação do Norberto sobre a pergunta que eu fiz?  

Al421: Em qual pergunta? 

R422: Naquele momento que o pessoal começou a discutir o trabalho sobre letramento e 
suas vivências e eu perguntei “Norberto, eu sei que você fez um trabalho com os alunos 
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sobre música e causos, fala um pouquinho pra nós?!” Por que eu fiz isso? Porque às 
vezes a pessoa tem aquela postura de ficar somente na negativa,  mas ela tem trabalho, 
entendeu, então esse é o espaço de discutir o que ele faz, de descrever sua prática.  Por 
exemplo, quando ele falou, em outra reunião, que  a realização de trabalho com foco no 
letramento é impraticável,  como já disse muitas vezes,  ao conhecer a prática dele é 
possível confrontá-lo no sentido de dizer “se é impraticável, como você conseguiu 
realizar aquele trabalho assim, assado?”.  Claro,  de um modo que não coloque a pessoa 
na parede. Por isso, a importância de realizar perguntas de forma que as pessoas se 
vejam... é...é...  se sintam motivadas a responder e a participar.  

Al423: Isso que você falou é uma coisa que eu já tinha percebido, que muitas vezes as 
pessoas tem um trabalho interessante, mas nas reuniões  as falas vão sempre na direção 
do contra, da negativa, que nada pode ser feito. Talvez o que você colocou pode ser 
interessante, mas  pode também aumentar o conflito. 

R424:  Eu concordo com você em relação a isso, mas acho que pode ter formas 
diferenciadas de fazer um confronto. Depende a forma que você fizer a pergunta, qual 
seria o foco da pergunta que deveria ser feita. Você já ouviu  falar em ações da reflexão 
crítica. 

Al425: Já ouvi falar bastante em reflexão crítica, mas particularmente dessas ações eu 
não tô interado. 

R426: Bom, eu trouxe aqui uma tabela para te mostrar  do que   se trata as quatro 
formas de ação reflexiva que são o descrever, o informar, o confrontar e o reconstruir. 
Essas ações foram organizadas por um autor australiano que se baseou no Paulo Freire, 
na Pedagogia do Oprimido para organizar as quatro formas de ação do processo 
reflexivo. Então algumas perguntas estão na base do descrever que  é o relato das ações, 
que são por exemplo , aqui quando a Sirlene conta sua prática com  a cantiga popular 
“Corre Cotia”, ela descreve sua ação, ou seja, revela sua prática, ela faz a descrição de 
uma prática e o informar aqui, não é o de informação, mas mostrar as bases teóricas que 
embasam as ações. Isso que estou fazendo agora com você é o informar. No confrontar, 
é quando a pessoa argumenta e interroga a sua própria ação ou a dos outros, 
confrontando os seu princípios e  nos de seus colegas, por exemplo, quando a Lídia, 
depois da fala de Sirlene diz, “peraí, mas com o adulto o processo de alfabetização é 
diferente”, o que ela faz nesse momento? 

Al 427: Ela tá confrontando o ponto de vista da Sirlene. 

R428: E o reconstruir é quando na discussão com a conjunção de todas as demais ações, 
uma prática é reconstruída.  A fala do José Carlos é um exemplo disso, há um confronto 
sobre o que ele pensava, ele disse que quando assistiu o filme em outros momentos, ele 
achava que o processo inicial de relação com a escrita foi a relação som e letra,  e na 
verdade ele compreendeu que a personagem tomou contato com diferentes textos, teve 
uma relação com a cultura letrada, antes da alfabetização, antes de decodificar. Então, 
por meio do confronto que fez dos  seus sentidos iniciais, ele reconstruiu seu sentido 
sobre o processo de apropriação da escrita pela personagem. Essas quatro ações podem 
ser encontradas em todo relato da observação.  

Al429: E para incentivar as respostas das quatro ações é feito sempre com perguntas? 
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R430:  É ... as perguntas são os principais instrumentos do processo reflexivo... é...é, 
por exemplo, quando você pergunta “como vocês fazem tal coisa?”, você cria uma 
situação para a pessoa responder com foco em descrever sua prática; quando você 
pergunta “qual é a relação do que foi discutido, ou das práticas com o texto, com os 
referenciais da prefeitura?”  é o informar das teorias; quando você pergunta “ por a 
gente não avança, fazendo desta forma?” ou  “por que eu ajo assim?” está na base do 
confrontar e quando você pergunta “o que a gente pode fazer então para resolver?” ou 
“quais propostas podemos  produzir com estas discussões?” está no foco do reconstruir.   
Se você analisar, todas as ações estão baseadas em perguntas. Então o que você achou 
deste quadro e do que te apresentei? 

Al431: Eu acho que isto faz bastante sentido, se a gente for pensar nas discussões dos 
textos com os professores, as perguntas ajudam muito  Naquele encontro  que a gente 
fez as perguntas por escrito, mesmo o pessoal tendo reclamado, eu acho que a discussão 
não se perdeu Talvez, não para responder por escrito, mas entregar perguntas ao pessoal 
pra realizar as discussões seja uma forma de resolver isso  

R432: Exatamente, as perguntas organizam a participação das pessoas.  É... outra forma 
de pensar isso  é observar a discussão e pensar em quais perguntas podem ser feitas no 
calor das discussões e criar uma zona de conflito de sentidos, para engajamento dos 
professores na formação, né. Isto porque o conflito não tem relação com o desrespeito, 
mas no momento em que há um questionamento, até mesmo a própria pessoa pode 
reconstruir os seus sentidos. Se você olhar no relatório, foi exatamente o que o José 
Carlos fez.  

Al433: É... aqui ele confrontou o que pensava do filme e depois reconstruiu... 
interessante...  O problema é que a correria aqui é tão grande que eu não sei como me 
planejar para organizar as perguntas  

R434: Nós podemos planejar juntos, como a gente  já tinha combinado. A colaboração é 
um movimento conjunto, ou seja, nosso. Essas quatro ações podem ser realizadas com 
perguntas simples como: “como você fez?” ou “ qual a relação dos conceitos do texto e 
sua prática?”.  “o que você acha sobre o que fez?” ou ainda com base no reconstruir 
“como a gente poderia fazer diferente?” e assim por diante. E então o que você achou 
sobre isso?  

Al435: Achei muito interessante, pra você vê, no relatório tem tudo, né. É... conhecendo 
o grupo, dentro das minhas condições de trabalho, a gente vai ponderando na medida do 
possível, tentando fazer o nosso melhor. Eu vejo grandes possibilidades nisso aí.  

R436: Essas perguntas  com foco no descrever, informar, confrontar e reconstruir, 
podem ser os mecanismos que tinha perguntado  antes, né.  Você tinha percebido 
algumas coisas que  apontei no relatório? 

Al437: Com certeza não, no meio da discussão, acontece tanta coisa que fica difícil a 
gente prestar atenção em tudo, e  às vezes o olhar de outra pessoa, não é o olhar que a 
gente tem. A anotação que você fez você pegou dados interessantes nas discussões, 
acho que dá pra gente  pensar bastante nisso e  ver como melhorar. 
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R438: É o que a gente precisa fazer mesmo é observar como foi, o que a gente precisa 
fazer, para avançar. 

Al 439: Aos poucos a gente vê que as coisas vão mudando, né,  a gente já viu como era 
e como é hoje.  Com certeza, daqui um ano será melhor do que é agora, mas é de agora.  

R440: A  gente vai pegando das pequenas transformações e vai percebendo que as 
coisas vão acontecendo. Como eu falei para você, não afobar, pegar as questões de vida 
real, sujeitos vivendo conflitos da vida real, em que as pessoas vão se colocar, 
apresentar seus sentidos e estes sentidos podem se ressignificar ou não, tem gente que 
nem tem tanta consciência  das transformações. Esta pesquisa é de intervenção, 
compreender e transformar, ou seja intervir para transformação. 

Al 441: É verdade, num dia você percebe as transformações e às vezes não. 

R4442: A gente vai percebendo olhando os dados, se a gente comparar os relatórios a 
gente vai perceber que houve transformação do grupo e de nós mesmos. 

Al443: Com certeza, a gente vai mudando, a gente vai crescendo no dia a dia, essa coisa 
que você consegue passar para mim e  eu para o grupo faz com que eu me sinta muito 
melhor preparado do que sozinho, trabalhar sozinho é muito difícil, você não tem muita 
visão do que pode acontecer. Às vezes , você pode pensar que está indo no caminho 
certo, onde não está na visão do grupo, por isso é bom ter alguém, porque conversando 
a gente chega num denominador. Nem tudo que você propôs a gente pode trabalhar, 
mas nem tudo que eu acho que não pode ser, talvez possa ser sim, né. 

R444:É, eu acho que tudo é possível.  E essa forma a gente consegue compreender pela 
linguagem, como os tipos de pergunta que nós estávamos conversando antes. Outra 
coisa que a gente pode pensar é  como organizar os momentos da discussão ,articular e 
tentar fazer um fechamento das discussões.  E... Como você percebeu o final da 
reunião? 

Al445: É que teve alguns momentos que realmente as coisas iam indo, a gente às vezes 
deixa as coisas  irem de forma mais livre, mas depois  eu tentei  retomar a discussão e 
não houve jeito e o final da discussão, com as pessoas querendo ir embora, dificilmente 
a gente consegue fechar a discussão. 

R446: Pra você vê,  analisar a linguagem é essencial, a intervenção pode possibilitar a 
criação de uma zona de conflito, porém não foi possível fazer um fechamento. 

Al447: Ficou bem nítido isso, então muita gente queria falar. Então , é o que falei se for 
no sentido de ajudar, que tenha relação com aquele momento então é até válido. 

R448: Então se você colabora na fala do outro, em que você questiona e traz outro 
elemento para pensar, isto é válido. 

Al449: É... mas se você colocar que a sua ideia tem que prevalecer,  isto é uma falta de 
respeito e aí, talvez a pessoa nem queira falar mais. 
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R450: Por isso as regras precisam ser retomadas todo tempo e organizar as perguntas. 
Se você organiza as perguntas, você organiza as coisas da forma que elas estão 
acontecendo. Este é o meu pensar, eu gostaria de saber o que você  está pensando? 

Al451: Eu gostei bastante ((do quadro de ações reflexivas)), porque aumenta o nosso 
olhar sobre o modo como organizar as coisas, na reconstrução do modo como a gente 
pode organizar  e pensar a formação. A gente pode usar estas formas do quadro pra 
gente organizar os textos com os filmes. Quem sabe as perguntas podem fazer a 
diferença. Embora eu perceba que há uma grande resistência do grupo em falar de sua 
prática. Algumas pessoas falam como o José Otávio, a Sirlene, você e a Emília, mas tem 
gente que não fala nem a pau, especialmente do ciclo 2. 

R452: É... esse é o nosso grande desafio, né, a criação de mecanismos para que as 
pessoas possam descrever a sua prática. E como a gente faz isso?  

Al453: É, nesse caso, eu peço que você me ajude a pensar nisso, para a gente avançar. 
Você sabe que as suas contribuições sempre são bem vindas. 

R454: Nossas né ((risos)). Se você não concordar comigo, ou no que escrevi no 
relatório você pode discordar, tá  

Al455: Você pode ter certeza que se houver coisas que eu não concorde eu vou falar. 
Inclusive, na semana que vem vamos assistir o filme Forrest Gump e fazer a discussão 
sobre os relatórios do RAAD. Eu gostaria que você me ajudasse a pensar nas perguntas 
para organizar a discussão e a gente avaliar juntos. Isso tem sido muito bom (pra mim. 
Inclusive, vou dar uma lida  melhor na tabela que você me deu.R456: Ah, tá, eu recebi o 
comunicado, mas eu não tenho nenhum aluno pra fazer o relatório, por isso eu não tava 
entendendo. Beleza, então. 

R456: Tá, então ((nós)) vamos  conversando para pensar nas questões. Aproveito para 
assistir filme no fim de semana.  E na segunda-feira, vamos pensar em textos e em 
algumas questões pra discussão?  

Al457: Eu já assisti ao filme, se você quiser eu te empresto. Você tem o material do 
RAADI43?  

R458: Tenho sim, mas o que vai ser discutido? 

Al459: Os professores precisam fazer os relatórios dos alunos com deficiência de 
intelectual, cada um de sua matéria, mas no material do RAADI já tem um modelo. A 
gente precisa discutir caso a caso, para ter a mesma linguagem. A ideia é assistir o filme 
e ter um texto relacionado para discussão e nos demais fazer discussão de caso a caso 
pra poder fazer os relatórios dentro do prazo estabelecido pela DRE.  

R460: Ah, tá ... eu recebi o comunicado, mas eu não tenho nenhum aluno pra fazer o 
relatório, por isso eu não tava entendendo. Beleza, então. 

                                                            
43RAADI – Referenciais de Aprendizagem aos Alunos com Deficiência Intelectual – SME-SP 
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Al461: Você vai querer o filme? 

R462: Não precisa, eu assisto online, no final de semana. 

Al463: Então é isso, né. Vamos tentar conversar na semana que vem tá. 

 

MODELO DE QUESTIONÁRIO 

QUESTIONÁRIO 
 

1. Nome  
 

2. Idade  
 

3. Cargo 
 

 
4. Qual é a sua formação ou formações?  

 
 

5. Onde/ Quando se formou?  
 
 

6. Há quanto tempo está no magistério?  
 

 
7. Há quanto tempo está na Prefeitura de São Paulo? 

 
 

8. Há quanto tempo está nesta escola?  
 

 
9. Já exerceu ou exerce outros cargos, que não o de professores,  na PMSP  ou em 

outras instituições públicas ou privadas? Quais? Onde? 
 
 

10.  Acumula cargo, função ou emprego? Qual cargo? Onde? 

 

 

  

   


