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sei lá... 

tem dias que a gente olha pra si. 

e se pergunta se é mesmo isso aí. 

que a gente achou que ia ser 

quando a gente crescer 

e nossa história de repente ficou 

alguma coisa que alguém inventou 

a gente não se reconhece ali 

no oposto de um déjà vu 

 

sei lá  

tem tanta coisa que a gente não diz 

e se pergunta se anda feliz 

com o rumo que a vida tomou, no trabalho e no amor 

se a gente é dono do próprio nariz 

ou espelho é que se transformou 

a gente não se reconhece ali 

no oposto de um vis a vis 

 

por isso eu quero mais 

não dá pra ser depois 

do que ficou pra trás 

na hora que já é! 

 

(Já é – Lulu Santos) 
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RESUMO 

 

 

Esta dissertação nasceu da minha própria experiência como professor iniciante na 

escolarização de crianças pequenas e no entrelaçamento com vários contextos de 

experiências que se relacionavam com minhas observações e compartilhamento de 

saberes e fazeres com as professoras iniciantes no cotidiano do desenvolvimento 

profissional. Assim me veio a possibilidade de pesquisar aquilo que propus como 

objetivo nesta investigação: compreender como as professoras iniciantes mobilizam 

os saberes e saberesfazeres na prática pedagógica cotidiana. Adotei como 

perspectiva teórico-política e metodológica os estudos do cotidiano nesta 

investigação, e como instrumentos as conversas e observações, registradas em 

áudio, fotografias e diário de pesquisa, acerca da prática pedagógica das 

interlocutoras desta pesquisa: três professoras iniciantes que atuam nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental numa escola pública municipal de Caxias - MA. 

Investiguei o cotidiano na tentativa de desinvisibilizar as práticas das professoras 

pesquisadas e, assim, compreender as narrativas por elas enunciadas durante 

nossas conversas. Os saberes e saberesfazeres mobilizados pelas professoras 

iniciantes são construídos em inúmeros espaçostempos do cotidiano, que são os 

múltiplos contextos formativos, e se materializam em sua prática pedagógica no 

desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem. A mobilização dos saberes e 

saberesfazeres na prática pedagógica de professoras iniciantes é tecida, criada e 

recriada diante das ordens, assimetrias, contextos, incertezas e desafios que a 

realidade vivenciada por elas apresenta. Elas, como praticantespensantes do 

cotidiano, produzem outros sentidos, metamorfoseiam-se, tecem suas identidades 

profissionais e apresentam algumas lacunas na sua prática, numa perspectiva 

complexa. Estes mesmos saberes e saberesfazeres representam potencialidades 

para a concretização de práticas democráticas e emancipatórias, fundamentais para 

a aprendizagem da docência e a consolidação do processo de profissionalização. 

 

Palavras-chave: Professoras Iniciantes. Mobilização de Saberes Docentes. Estudos 

do Cotidiano. Práticas Pedagógicas. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was born from my own experience as a novice teacher working at 

childhood education and sharing knowledge and practices with other teachers about 

initial training in Pedagogy undergraduate studies. Thus came a chance to study 

what I have proposed in this research: understanding how novice teachers mobilize 

knowledge in everyday teaching practice. The studies of everyday life were adopted 

as the theoretical-political and methodological perspective in this investigation in 

order to unveiling and revealing the pedagogical practices of the surveyed teachers 

and to understand their narrative during our conversations. As instruments, 

observations registered in a research diary and conversations with three novice 

teachers who work at early grades of public elementary school in Caxias, MA, were 

used. The knowledge mobilized by novice teachers is built in multiple training 

contexts, and materialize in their practice in the teaching and learning process. The 

mobilization of knowledge in pedagogical practice of novice teachers is interlaced, 

created and recreated in the orders, asymmetries, contexts, doubts and challenges 

that the reality experienced by them presents. In a complex perspective they produce 

their own senses and knowledge, transform and weave their professional identities 

and have some gaps in their practice. This same knowledge represent a potential for 

the realization of democratic and emancipatory practices, that are fundamental to the 

consolidation of the professionalization process. 

 
Keywords: Novice teachers. Teachers’ Knowledge Mobilization. Studies of Everyday 

Life. Teaching Practice. 
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1 PRA INÍCIO DE CONVERSA... 

  

Contar como cheguei ao objeto de estudo desta dissertação é uma aventura 

que me traz sensações sempre novas e desafiantes, pois materializar a experiência 

na escrita, por meio de um processo de desvelamento do que fiz, sobretudo na 

produção do conhecimento, é de tal complexidade, que muitas vezes tenho que 

repensar, refletir e buscar lembrar o que vivi para, então, passar a me aproximar do 

tecido da vida que realizei ao longo da caminhada nesta pesquisa. 

Na tentativa de ser professor, entre acertos e erros, instabilidades e 

provocações, desafios e descaminhos, fui buscando mobilizar os saberes que 

acreditava serem os necessários e ideais para o ensino, algo que se configurou pra 

mim de súbito, porque, antes de ter concluído o curso de Pedagogia, passei a 

assumir uma sala de aula como professor substituto de crianças, experiência que foi 

me lapidando, trazendo-me cada vez mais implicações de como mobilizar os 

saberes e saberesfazeres1 no cotidiano de minha atuação profissional. 

O conjunto de experiências seja como professor iniciante, seja como 

acadêmico no curso de Pedagogia contribuíram para o presente objeto desta 

investigação: a mobilização dos saberes e saberesfazeres2 no cotidiano da 

prática pedagógica de professoras iniciantes dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Partindo justamente da minha experiência, e da vivência que fui 

estabelecendo com meus pares, em sua quase totalidade, mulheres, na 

escolarização de crianças pequenas. Nesse sentido, o foco desta investigação é a 

mobilização dos saberes e saberesfazeres pelas professoras iniciantes no processo 

de escolarização, ou seja, como elas conseguem materializar o que sabem a partir 

do contexto de atuação profissional, daí a ênfase pela mobilização destes. 

O fato de estabelecer relações com trocas de saberes e experiências com 

mulheres, vejo a esse respeito que o magistério é constituído em sua maioria por 

mulheres, dadas as condições históricas que fora atraindo esse gênero pelas 

                                                           
1 Aprendi essa estética da escrita com as leituras que tive de Nilda Alves (2003) e Inês Barbosa de 

Oliveira (2012a) que me ensinaram que através da junção de palavras, é uma necessidade de 
superar a dicotomização herdada no período que se construiu a “ciência moderna”, e assim, inventar 
tantas outras palavras na construção do conhecimento científico; prática essa que se torna uma 
criatividade e ousadia do pesquisador como construtor e criador de conhecimentos, de produtor da 
ciência e não reprodutor e repetidor do estabelecido. Adoto essa perspectiva de escrita também com 
outras tantas palavras ao longo do texto desta dissertação. 
2 Ressalto que estes conceitos de saberes, saberesfazeres e sua mobilização serão discutidos com 

maior profundidade na seção 1.1 desta introdução a partir da página 21. 



15 
 

conquistas e novos espaços que esse gênero vem adquirindo; uma construção 

tecida ao longo do tempo na sociedade. As interlocutoras desta pesquisa fazem 

parte deste gênero, por isso utilizarei o termo “professoras” no feminino na escrita 

desta dissertação. 
Ao perceber que professor(a) é uma profissão que vai sendo construída à 

medida em que participo de experiências inusitadas, diferentes, abertas e, muitas 

vezes, caracterizadas pela incerteza que ronda na dinamização da prática 

pedagógica, fui associando os saberes que eu tinha acerca destas dimensões, 

correlacionando-as com o que observei e captei de sentidos que se produziam no 

cotidiano da prática das interlocutoras desta pesquisa. 

No meu entendimento, os saberes e saberesfazeres iam sendo tecidos diante 

de suas inúmeras necessidades do cotidiano escolar, fazendo-as aprender a ser 

professoras, dando consistência, assim, às suas práticas pedagógicas. Essas 

dimensões por mim observadas durante a pesquisa com as interlocutoras desta 

investigação me fizeram muitas vezes (re)pensar o “como” seria ser professor(a), 

tendo em vista que algumas das experiências que vivenciavam me relembravam o 

que também passei quando iniciei na carreira docente. 

Enfatizo ainda que estou entendendo a ideia de contextos aqui, que em 

algumas vezes chamo de “contextos de formação ou formativos”, “espaços sócio-

profissionais” e outras terminologias com o mesmo sentido, como sendo 

espaçotempos múltiplos vivenciados pelas professoras iniciantes, os quais se 

apresentam de forma complexa no cotidiano da vida acadêmica, profissional, 

pessoal e na própria existência, que são experienciados e que estabelecem 

conexões com tantos outros contextos sem serem fechados, fixos e incomunicáveis, 

mas pelo contrário, abertos e flexíveis3. 

As práticas pedagógicas docentes e suas feituras do cotidiano tem me 

interessado muito desde a graduação em Pedagogia. Por isso, tenho desenvolvido 

investigações com professoras da rede pública de ensino, tanto individualmente, 

como em parceria com outras pesquisadoras4.  

Nessas investigações, entre as quais esta dissertação, tenho buscado 

compreender muitas questões que sempre me interessaram e ainda me interessam 

                                                           
3 Aprofundo discussões acerca destes contextos neste trabalho no início na seção 3.1 a partir da 
página 70. 
4 Ver: MORAIS, 2010; 2011; 2012/ NASCIMENTO; MORAIS; MAGALHÃES, 2013; / SERRA; 

NASCIMENTO; MORAIS, 2014. 
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continuamente desde o próprio processo de formação inicial em que eu estava 

inserido. Essas inquietações me impulsionavam a buscar mais além do que se 

apresentava nas teorias das quais eu me apropriava, buscando compreensões que 

minha formação não me possibilitou, e que nem seria possível, uma vez que a 

formação inicial não dá todos os conhecimentos para se atuar profissionalmente, 

porque é um entre outros tantos contextos de formação e aprendizagem da 

docência. Assim, a formação inicial de professores(as) permite a 

apropriação/construção/reflexão e modificação de elementos que poderão ser 

aprofundados na prática profissional, quando da mobilização dos saberes e 

saberesfazeres no cotidiano da prática. Essa questão parece ser bem mais 

complexa e envolve várias outras, além das que aponto neste trabalho. Ou seja: 

 

A estrutura e o desenvolvimento curricular das licenciaturas, entre 
nós, aí incluídos os cursos de pedagogia, não têm mostrado 
inovações e avanços que permitam ao licenciando enfrentar o início 
de uma carreira docente com uma base consistente de 
conhecimentos, sejam os disciplinares, sejam os de contextos sócio-
educacionais, sejam os das práticas possíveis, em seus fundamentos 
e técnicas. As poucas iniciativas inovadoras não alcançaram 
expansão ficando restritas às poucas instituições que as propuseram. 
Não se fez avanços na formação do corpo de formadores de 
professores a partir de exigências mais claras quanto às suas 
competências e habilidades na direção de serem detentores de 
saberes teórico-práticos que lhes permitam desenvolver, criar, 
ampliar os aspectos formativos específicos relativos ao 
desenvolvimento da educação escolar em suas variadas facetas 
(GATTI, 2009, p. 95). 

 

Assim, vejo que formar o professor e a professora para atuar na Educação 

Básica é uma prática que tem grandes contributos a partir das licenciaturas, mas 

que requer a (re)significação e mesmo adoção de outros mecanismos, contextos e 

situações criadas para potencializar este processo formativo, como: investimento em 

políticas públicas eficazes; condições estruturais, curriculares e formativas dos 

cursos de formação de professores e professoras; melhoria do processo de 

formação continuada, que implica também condições adequadas de trabalho, 

remuneração, tempo para planejamento, entre outras; uma política de acolhimento 

dos(as) professores(as) iniciantes no cotidiano das escolas que receberão estes 

sujeitos; a aproximação entre a universidade e a escola, permitindo mais 

fundamentações, para que o sujeito, em se defrontando com a escola em sua 
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primeira vez, passe a conhecer melhor e a se socializar na cultura escolar, sabendo 

como agir e tomar decisões diante das situações inusitadas, imprevisíveis, 

fundamentais e necessárias, etc. 

Ademais, tanto a universidade – e quando falo de universidade me reporto 

mais abrangentemente aos cursos e instituições de formação de professores(as) – 

quanto as escolas e os organismos que avaliam e instituem os critérios para serem 

trabalhados nestas duas instituições, precisam estar continuamente em atualização 

e levando essas atualizações aos sujeitos em processo de formação, quer seja 

inicial ou continuada, uma vez que nossa sociedade se modifica continuamente, em 

ritmos acelerados e, muitas vezes, a escola não chega a acompanhar essas 

modificações, o que acaba criando um fosso entre a formação de professores(as) e 

a prática pedagógica. 

Vale salientar que o interesse maior por pesquisar os saberes e 

saberesfazeres mobilizados pelas professoras iniciantes se justifica pelo fato de que 

também sou professor iniciante, e muitas questões no meu processo de constituição 

profissional foram me despertando e trazendo cada vez mais curiosidades e vontade 

de conhecer/compreender com mais propriedade as vivências pelas quais passam 

os(as) outros(a) professores(as) em início de carreira. Além do fato de eu ter 

percebido múltiplas sensações e vivências de incertezas, ambiguidades, dúvidas e 

construções de saberes e práticas tecidas pelas professoras iniciantes com as quais 

eu tive contato durante minha atuação profissional e com as que fui observando 

durante minha formação inicial nos encontros que eu ia estabelecendo nas escolas 

públicas e privadas na cidade onde resido. 

O despertar para desenvolver esta investigação aqui tematizada, se 

intensificou mais especificamente quando atuei como monitor do Programa Mais-

Educação, com alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, da Rede Pública 

Municipal de Ensino na cidade de Caxias (interior do Maranhão), na qual resido, e 

depois como professor de Educação Musical, em uma escola particular de Educação 

Infantil. Fui convivendo com professoras iniciantes e percebendo que seus conflitos, 

saberes e saberesfazeres mobilizados ou os que deveriam ser mobilizados em sua 

prática pedagógica cotidiana eram motivos de preocupação pra elas, assim como 

acontecia analogamente comigo.  

Estou considerando como professoras iniciantes aqueles(as) que estão no 

exercício profissional da docência entre 1 a 5 anos, de acordo com a literatura que 
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discute acerca destes sujeitos, na perspectiva de Marcelo Garcia (1999), Huberman 

(2000) e Tardif (2012). 

Diante das inúmeras interpelações que eu me fazia, por meio do meu contato 

inicial com a escola e a sala de aula, veio-me a questão chave desta pesquisa: 

Como são mobilizados os saberes e saberesfazeres no cotidiano da prática 

pedagógica das professoras iniciantes dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental? Buscar respostas a essa questão significava uma possibilidade de 

eu entender até mesmo minha prática e de buscar perceber até que ponto eu estava 

seguindo na direção correta. Assim, eu confrontava minha prática com o que as 

outras professoras iniciantes estavam realizando em sua prática pedagógica 

cotidiana, para buscar melhorias e novas formas de conceber minhas aulas, em um 

processo mesmo autoformativo e dialógico na construção do saber/conhecimento 

em direção a uma educação de qualidade, perspectiva que sempre pautou minha 

atuação. 

Para buscar atender ao que propus nesta pesquisa, teci o seguinte objetivo: 

Compreender como as professores iniciantes mobilizam os saberes e 

saberesfazeres na prática pedagógica cotidiana. 

A caracterização da fase de início da docência é considerada peculiar, tendo 

em vista que quando terminam a formação inicial e se inserem no processo de 

profissionalização, em sua maioria os(as) professores(as) sofrem um “choque de 

realidade”, que, segundo Huberman (2000), é uma surpresa e impacto ao se 

defrontarem com uma cultura que o sujeito ainda não vivenciou em todo o seu 

dinamismo e complexidade. Ao adentrar no espaço inicial de trabalho, o(a) 

professor(a) se depara com muitas incertezas, ambiguidades e dúvidas acerca do 

que fazer, como fazer e quais as decisões a tomar. Retrato isso, porque enfrentei 

esta situação me perguntando no contexto de uma sala de aula: “Estou formado, e 

agora o que vou fazer?”. Diante dessa questão e da minha inquietação manifestada 

no problema desta pesquisa, investigar o início da docência, isto é, o aprender a ser 

professor/a, é uma possibilidade de perceber como atualmente estes sujeitos estão 

enfrentando o cotidiano da profissão docente, que vem a cada ano sofrendo 

modificações, tanto pelos currículos de formação de professores e professoras, 

como pela articulação de diferentes fatores: políticas públicas educacionais morosas 

e muitas vezes ineficazes; salas de aulas apresentando múltiplas características, 

tendo em vista os alunos vivenciarem outras tantas culturas que a sociedade vem 
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criando em ritmos alucinantes; impactos da sociedade no âmbito da escola, 

relacionadas às inovações tecnológicas, dos múltiplos saberes circulados, como  do 

crescimento exponencial da inclusão (alunos especiais; relações étnico-raciais; 

relações de gênero; tecnologias de informação e comunicação, etc.).  

As investigações acerca de professores e professoras iniciantes já vêm 

acontecendo há algumas décadas no âmbito internacional. Um dos grupos de 

pesquisa que investigam essa temática vem ampliando-se territorialmente e se 

articulando com outros países, pesquisadores e universidades. É o grupo IDEA 

(Innovación, Desarrollo, Evaluación y Asesoramiento / Inovação, Desenvolvimento, 

Avaliação e Aconselhamento), liderado por Carlos Marcelo Garcia, do Departamento 

de Didática e Organização Educativa da Universidade de Sevilha na Espanha.  

A socialização das experiências na articulação com outros contextos 

congregando pesquisadores/professores acerca desta temática tem se dado pela 

realização do “Congresso Internacional sobre Professorado Principiante e Inserção 

Profissional à Docência”, evento este que acontece a cada dois anos, e que já se 

realizaram em Sevilha (2008), em Buenos Aires (2010), em Santiago do Chile (2012) 

e em Curitiba (2014), promovendo espaços de discussões, aprofundamentos e 

novas perspectivas teóricas, metodológicas e epistemológicas acerca do início da 

carreira docente5.  

No âmbito de minhas leituras e estudos científicos sobre esta investigação se 

consubstanciou por leituras iniciais de Tardif (2012), mais especificamente acerca do 

que estou tematizando nesta dissertação por meio dos contributos de Marcelo 

Garcia (1999), Guarnieri (2005), Nono (2011), Mizukami (2013) e outros. 

Para então desenvolver o presente estudo sobre os saberes e saberesfazeres 

mobilizados na prática pedagógica cotidiana de professoras iniciantes dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, a perspectiva teórica fundamental que escolhi foi os 

estudos do cotidiano, com Oliveira (2008a; 2008b; 2012a; 2012b; 2013), Oliveira; 

Sgarbi (2008), Ferraço (2006; 2007; 2008), Garcia; Alves (2012), Certeau (2012), os 

quais me mostraram que os saberes docentes são múltiplos, provisórios e 

complexos, sobretudo das professoras iniciantes desta pesquisa que estão 

aprendendo a ser professoras no cotidiano de suas variadas experiências que 

possibilitam constituir sua profissionalização. Foram os estudos do cotidiano que se 

                                                           
5 O fato de existirem estes grupos e eventos significa que esta é uma temática sobre a qual vem 
crescendo o interesse e a atenção de pesquisadores, professores e governos entre outros grupos. 
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acentuaram a esta investigação, tendo em vista que o cotidiano escolar se mostrava 

com mil e uma maneiras de fazer, ou seja, para pesquisar acerca do problema por 

mim questionado, seria preciso uma abordagem que eu estivesse vivenciando junto 

com as interlocutoras da pesquisa, buscando visibilizar em sua própria cultura, os 

elementos e dimensões que mostravam o como ser professoras, mais 

essencialmente, como mobilizavam os saberes e saberesfazeres no cotidiano da 

prática pedagógica. 

Os poucos saberes que eu possuía sobre a prática pedagógica de 

professores(as) iniciantes, eram os que eu tinha como professor e os que fui 

observando no cotidiano de meus pares, durante a convivência no âmbito de 

trabalho. Ao iniciar esta dissertação parti do pressuposto de que os saberes, se 

relacionavam ao fato de que aprender a ser professor(a) se dava em múltiplos 

contextos; a formação inicial não dava conta de todos os saberes para serem 

mobilizados quando o sujeito adentrasse no campo de trabalho; e a socialização de 

experiências com outros(as) professores(as) mais experientes permitia o 

enriquecimento e melhoria da prática pedagógica cotidiana. As demais questões 

foram por mim desveladas e compreendidas durante esta investigação. 

Assim, cheguei ao problema desta pesquisa por meio de uma construção 

híbrida de práticas e relações tecidas com as leituras, estudos, pesquisas anteriores 

e reflexões sobre a realidade. 

No que se refere às contribuições de uma investigação dessa complexidade, 

elas podem ser potencialmente significativas, no sentido de nortear o que as 

professoras e professores em início de carreira estão aprendendo em sua profissão, 

para que possam dar direcionamentos e subsídios para outros(as) futuros 

professores e professoras e aos que estão iniciando na carreira. Outro fato, é que 

aos(às) professores(as) em processo de formação inicial pode servir de reflexão 

para entendimentos de como se processa o início da docência, estabelecendo 

comparações acerca do que vivem durante essa formação inicial, com a realidade 

que poderão encontrar. 

Vejo ainda, numa perspectiva mais abrangente, que este estudo pode trazer 

contribuições para a efetivação de políticas públicas educacionais, sejam elas no 

âmbito das escolas, sejam no âmbito dos próprios sistemas municipais e estaduais 

de ensino, que vivenciam essa cultura de incorporar professores(as) iniciantes no 

processo de profissionalização, uma vez que podem tomar como reflexões e 
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subsídios para serem criados instrumentos, alternativas e mecanismos que 

viabilizem uma formação continuada consistente a estes sujeitos, além de 

favorecerem elementos para potencializar o desenvolvimento de suas habilidades, 

na mobilização de saberes e fazeres necessários ao ensino, como na socialização 

harmoniosa (e não com a presença de estranhamentos) quando passam a ser 

professores(as), nos seus respectivos âmbitos de atuação profissional. 

Considerando o contexto desta pesquisa, numa localização geograficamente 

periférica do Brasil, tanto no que se refere à região, que é o Nordeste brasileiro, 

quanto ao Estado, que é o Maranhão, encontrei poucas investigações acerca da 

prática pedagógica de professores e professoras iniciantes, sobretudo no próprio 

estado e mais especificamente na cidade de Caxias, na qual não havia nenhuma 

investigação a esse respeito, sendo esta a primeira. Portanto, acredito que este 

estudo possa contribuir para o contexto local, como também para outros que, assim, 

possam se interessar pelas ideias aqui discutidas, buscando adequá-las, de acordo 

com sua realidade. 

Como neste trabalho estou tratando acerca dos saberes e saberesfazeres 

mobilizados no cotidiano da prática pedagógica de professoras iniciantes, faço 

alguns aprofundamentos acerca da noção dos mesmos, a seguir. Sem estes, a 

prática de ensinar e aprender não se desenvolve, afinal, são os conhecimentos 

cognitivos, afetivos, culturais, comportamentais, sociais, enfim, os múltiplos saberes 

das várias áreas do conhecimento e da vida, que possibilitam o desenvolvimento da 

prática pedagógica profissional no início da docência.  

 

1.1 A noção de saberes, saberesfazeres e sua mobilização 

 

Nesta seção objetivo compreender o que são saberes, saberesfazeres e sua 

mobilização no cotidiano da prática pedagógica das professoras iniciantes 

interlocutoras desta pesquisa. 

A concepção aqui expressa de saberes e saberesfazeres docentes ganha 

respaldo nas investigações de Tardif (2000; 2009; 2012), Nunes (2001), Nascimento 

(2011) e Pimenta (2009). 

Adoto inicialmente a noção de saberes para depois aprofundar a questão de 

saberesfazeres e sua mobilização. Empreendo uma ousada ação de tentar tecê-los 

aqui, baseadas em minhas compreensões. 
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O termo saberes docentes, como o próprio nome aqui o remete, é plural, é 

múltiplo, por isso é tão complexo. Porém, quando digo saberes docentes, não estou 

me reportando apenas àqueles construídos no âmbito da profissão, no lugar onde as 

docentes trabalham ou em processos de formação continuada que travam, uma vez 

que nos confrontamos e tecemos cotidianamente, de uma forma plural “[...] Tanto 

saberes populares, domésticos, familiares, religiosos e políticos, como os eruditos, 

científicos, filosóficos, artísticos, tecnológicos... (LINHARES, 2001, p. 37)”, e que 

muitas vezes as professoras os utilizam sem saber que são importantes e fazem 

parte inextrincavelmente de sua existencialidade sócio-profissional, permitindo 

potencializar sua prática pedagógica cotidiana. 

Considerando a complexidade das ações produzidas e desenvolvidas pelas 

professoras iniciantes, em meio aos entremeados processos de constituição 

profissional, felizmente, não tem como reduzir os saberes docentes a um aspecto 

relativo à profissão, ou às questões específicas do ensino (metodologias e práticas 

de ensino), pois a profissão professor constitui-se social e culturalmente em uma 

profissão multidimensional, em que se mobiliza uma gama variada de saberes 

tecidos em diversos contextos e decorrentes de diferentes épocas em que estou me 

constituindo como pessoa e profissional. Parto do princípio de que o/a professor/a é 

um ser complexus, como ensina Morin (2010), e que, justamente por fazer parte de 

um cosmo em que estou imerso, defronto-me com as sinuosidades, ordens e 

desordens, saberes e fazeres oriundos de inúmeros contextos, momentos, pessoas, 

que ampliam aqueles que já possuo, que passam a se complexificar, maximizam as 

possibilidades de compreensão acerca da realidade e me tornam um sujeito híbrido 

pelo próprio processo de civilização e socialização que nos é singular e que somente 

a nossa espécie humana possui. Isso, em suma, permite humanizarmo-nos e, assim, 

buscarmos saber um pouco mais do que sabíamos anteriormente. Segundo Morin: 

 

Complexus é o que está junto; é o tecido formado por diferentes fios 
que se transformam numa só coisa. Isto é, tudo isso se entrecruza, 
tudo se entrelaça para formar a unidade da complexidade; porém, a 
unidade do complexus não destrói a variedade e a diversidade das 
complexidades que o teceram (MORIN, 2010, p. 188). 

 

Atribuo essa perspectiva aos saberes docentes que as professoras desta 

pesquisa constroem, que vão sendo tecidos em redes de colaboração com outros 

sujeitos e contextos nos enredamentos os quais se estabelecem e se entrelaçam na 
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vida social, cultural, pessoal, acadêmica, profissional e existencial, e vão 

modificando as redes já existentes em suas vidas, além de melhorar o potencial de 

seus saberes e práticas pela pluralidade de experiências que possuem e vão 

construindo em cada espaçotempo, contribuindo, para o processo de 

profissionalização da docência, da prática pedagógica. 

Vejo que Edgar Morin não chegou a formular uma concepção de saberes 

docentes, mas suas ideias ultrapassam uma especificidade que se possa atribuir 

contundentemente a vários contextos, pela própria formação híbrida que possui o 

autor (Sociologia, Antropologia, Filosofia, História, Geografia, Direito, Epistemologia, 

etc.). Isso me ajuda a entender que sua noção de complexidade transdisciplinar faz 

situar os saberes docentes correlacionados com as praticantes do cotidiano6, 

interlocutoras desta pesquisa, já que estes saberes são plurais e, ao mesmo tempo, 

complexos, oscilantes e moventes, tanto quanto a complexidade moriniana. O que 

mais se aproxima do que aqui estou discutindo é o que esse estudioso francês 

propõe no seu livro Os sete saberes necessários à educação do futuro (MORIN, 

2011), que se ajusta mais a uma perspectiva ampla e complexa da vida das 

professoras e pode entrelaçar as experiências culturais, sociais, pessoais, 

epistêmicas, profissionais, acadêmicas, existenciais, do que exclusivamente à 

prática de sala de aula, como pode ser considerada tradicionalmente a mobilização 

dos saberes e fazeres nesse âmbito. Mas a constituição de saberes e de 

saberesfazeres se dá para além da escola e da sala de aula, em diferentes 

contextos formativos, na complexidade da própria vida do indivíduo. 

Compreendo ainda, que os saberes docentes não são unicamente das 

professoras iniciantes, mas é um hibridismo da articulação entre diferentes sujeitos e 

“contextos formativos” (GARCIA; ALVES, 2012) entrelaçados, a partir dos quais se 

mobilizam, passam a construir e desenvolver também os seus saberes, mediados 

pela reflexão e crítica dos mesmos, e que passam por um refinamento, para então, 

se constituir como os seus. 

Os saberes docentes aqui não se referem apenas aos que a literatura, em 

sua maioria, tem chamado de “conhecimentos”. Utilizo o termo “saberes” por 

compreendê-los como sendo produzidos/construídos/adquiridos não apenas numa 

                                                           
6 Termo este tomado emprestado de Certeau (2012) e Oliveira (2012a) referindo-se aqui aos saberes 
e práticas criados e recriados pelas professoras iniciantes nas suas artes de tecer e fabricar seu 
cotidiano, produzindo significados importantes para o processo de ensino e aprendizagem. 
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perspectiva científica, relativos à docência, mas à própria vida, aos inúmeros 

contextos que a realidade cotidiana das professoras coloca e que as vai levando a 

aprender para além da profissão, para além do ser professora ao colocarem em 

prática o que sabem e ao aprenderem o que ainda não sabem ou sabiam. São os 

saberes constituídos de múltiplas implicações acerca do que fazem no cotidiano 

existencial.  

Porém, não estou querendo descaracterizar o termo conhecimentos, porque 

também o utilizo algumas vezes neste texto, e sim, estou pontuando que não 

apenas nos apropriamos de conhecimento, que a meu ver tem relação com a 

cognição, e que para além do cognitivo, nas experiências de vida, na inter-relação 

com vários contextos e pessoas, na própria cultura e sociedade que estamos 

imersos, vamos tecendo saberes que extrapolam os relativos à escolarização, à 

ciência, ao que aprendemos nos intramuros da escola, da universidade e dos 

processos formativos que estabelecemos relacionados com a educação, o ensino e 

a prática pedagógica, etc. Por isso, prefiro utilizar o termo saberes porque pra mim 

tem um significado mais abrangente e complexo, tanto quanto as vivências tecidas e 

construídas pelas interlocutoras desta pesquisa. 

Assim as professoras aprendem saberes e conhecimentos em suas múltiplas 

experiências sociais, culturais, pessoais, existenciais e profissionais, entrelaçando-

os e potencializando suas habilidades. 

Estou considerando saberes docentes como o conjunto de enunciações 

complexas tecidas numa pluralidade de contextos, vivências e experiências que se 

entrelaçam e compõem formulações, apropriações e criações substanciais à vida, 

contribuindo para o desenvolvimento da profissão e, mais especificamente, 

fundamentando e potencializando social, política, teórica, metodológica, 

epistemológica e culturalmente a prática pedagógica cotidiana das professoras.   

A concepção de saberes docentes clarifica-se nesta investigação, com as 

propostas por Tardif (2012), que tem apresentado esta temática mais bem associada 

com os processos que tenho travado com as interlocutoras desta pesquisa. O autor 

concebe os saberes docentes como “[...] os pensamentos, as ideias, os juízos, os 

discursos, os argumentos que obedecem a certas exigências de racionalidade” 

(TARDIF, 2012, p. 199). Essa exigência de racionalidade implica que os sujeitos, no 

caso das professoras iniciantes, saibam o teor e as implicações do discurso que 

proferem, obedecendo a uma lógica por elas estabelecida, com sentido e coerência, 
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mediante o desenvolvimento de sua prática pedagógica cotidiana, que flui muitas 

vezes construindo saberes e saberesfazeres para além do currículo oficial. 

Numa perspectiva histórica, quando começaram os estudos dos saberes 

docentes no cenário brasileiro, Nunes (2001) trouxe uma análise sucinta a esse 

respeito. Segundo ela, foi a partir da década de 1990 que se iniciaram ainda 

timidamente, os primeiros estudos baseados em investigações internacionais 

(GAUTHIER, 1998 apud NUNES, 2001; TARDIF, 2012; NÓVOA, 2000; HUBERMAN, 

2000), que iniciaram nas décadas de 1980 e 1990. A autora faz uma abordagem 

sintética, porém, geral, acerca de algumas pesquisas no Brasil que têm focado esta 

temática. Por meio destas, passou-se a buscar “[...] novos enfoques e paradigmas 

para compreender a prática pedagógica e os saberes pedagógicos e 

epistemológicos relativos ao conteúdo escolar a ser ensinado/aprendido” (NUNES, 

2001, p. 28), e se colocou em evidência a figura do(a) professor(a), no tocante ao 

seu trabalho e à sua formação, como mostra Nóvoa (2009), segundo a qual as 

histórias de vida, narrativas e autobiografias que revelam experiências e formações 

dos professores e professoras foram ganhando respaldo, como forma de 

compreender a realidade existencial que estes sujeitos enfrentam cotidianamente, e 

assim, possibilitar subsídios de potencializar a formação e a prática profissional. 

Em outra investigação realizada com mais profundidade acerca dos saberes 

docentes de professoras do Ensino Fundamental, Nascimento (2011) apresenta as 

diferentes tipologias desses saberes à luz das investigações internacionais e 

nacionais. Segundo a autora: 

 

A própria expressão saberes docentes revelou-se fortemente 
polissêmica, pois aparece nas investigações referindo-se a 
conhecimento, pensamento, teorias, crenças, concepções e 
perspectivas, bem como por entrelaçar-se com diversas áreas e 
investigações (NASCIMENTO, 2011, p. 17) 

 

E são todas essas características que as professoras iniciantes acionam para 

fazer o seu trabalho cotidiano, de aprender e ensinar, potencializando sua prática 

pedagógica. Não existe, portanto, uma concepção de saberes definitiva, fixa e 

acabada, porque sua significação decorre de processos singulares vivenciados por 

professores e professoras e de diferentes concepções, teorias, reflexões em suas 

múltiplas e diferentes realidades e culturas que vão estabelecendo em suas vidas, 

como também defende Nascimento (2011). 
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Os saberes profissionais dos(as) professores(as), como diz Tardif (2000), são 

plurais e heterogêneos. Assim, vejamos: 

 

Em primeiro lugar, eles [saberes] provêm de diversas fontes. Em seu 
trabalho, um professor se serve de sua cultura pessoal, que provém 
de sua história de vida e de sua cultura escolar anterior; ele também 
se apóia em certos conhecimentos disciplinares adquiridos na 
universidade, assim como em certos conhecimentos didáticos e 
pedagógicos oriundos de sua formação profissional; ele se apóia 
também naquilo que podemos chamar de conhecimentos curriculares 
veiculados pelos programas, guias e manuais escolares; ele se 
baseia em seu próprio saber ligado à experiência de trabalho, na 
experiência de certos professores e em tradições peculiares ao ofício 
de professor (TARDIF, 2000, p. 14). 

 

Aprofundando as concepções de saberes docentes, a 

pesquisadora/educadora brasileira Nunes (2001), após fazer uma análise crítica e 

reflexiva de investigações acerca destes na literatura nacional e internacional, chega 

a formular uma concepção de saberes docentes da seguinte maneira: 

 

[...] o saber é considerado como resultado de uma produção social, 
sujeito a revisões e reavaliações, fruto de uma interação entre 
sujeitos, fruto de uma interação lingüística inserida num contexto e 
que terá valor na medida em que permite manter aberto o processo 
de questionamento (NUNES, 2001, p. 34). 

 

Tais concepções estão em consonância com o que as professoras 

interlocutoras deste estudo me mostraram nos encontros tecidos durante a 

pesquisa, nas nossas conversas que estabelecíamos cotidianamente. Assim, 

quando as professoras iniciantes relataram que aprendiam em outros contextos, 

como na interação com seus pares mais experientes, em cursos de extensão e 

especialização, nos encontros do PNAIC, nas viagens que realizavam, nas 

conversas informais com seus amigos, parentes e conhecidos, só pra citar algumas 

experiências, demonstravam que esses encontros permitiam a construção de 

múltiplos saberes que não ficavam engessados, fixos e prontos. Pelo contrário, elas 

percebiam que esses saberes e seus saberesfazeres poderiam ser modificados e 

transformados, além de aprender tantos outros que pudessem surgir, modificando e 

melhorando os saberes já existentes, em função de um conjunto de interações e 

vivências que teciam nos vários espaçostempos da vida. É o que me faz lembrar 

Nunes (2001), ao empreender um esforço de conceituar o(s) saber(es) docente(s). 
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Não diferente dos entremeados processos de tessituras de saberes docentes 

construídos pelas professoras iniciantes desta investigação, a concepção abaixo 

representa uma fundamental e notória proximidade com o que estou aqui 

compreendendo, além de trazer uma visibilidade relacionada com os processos 

subjetivos, objetivos e intersubjetivos dos sujeitos que considerei importantíssimo 

com o que as professoras iniciantes têm vivenciado em sua constituição profissional, 

focalizando os saberes que mobilizam no cotidiano de sua prática pedagógica. 

Assim, os saberes docentes são tidos como: 

 

[...] um conjunto de relações individuais e sociais que os sujeitos 
mantêm com o mundo e consigo mesmos, mediadas pelos 
processos de ensinar e aprender, de saberes que abrangem o que 
os sujeitos percebem, pensam, desejam, sentem e agem numa 
relação objetiva, subjetiva e intersubjetiva... (NASCIMENTO, 2011, p. 
184). 

 

Trata-se de um amplo processo de experiência, que vai sendo tecido ao longo 

da vida, constituindo os saberes docentes, o que acontece de formas diferentes de 

pessoa para pessoa. É complexa essa constituição de saberes tecidos em meio às 

percepções, pensamentos, desejos, sentimentos e ações, como mostra Nascimento 

(2011). Daí o fato de que os saberes nem sempre são relacionados à profissão ou 

às experiências relacionadas à educação, no caso das professoras iniciantes, mas 

abarca outros inúmeros horizontes e possibilidades. 

Já no que se refere aos saberes mobilizados pelas professoras iniciantes não 

são apenas os cognitivos e adquiridos dentro da instituição escola, mas também fora 

desta e com outros sujeitos, que são os “outros contextos de formação” nos quais 

estabelecem relações para produzir significados fundamentais às suas 

aprendizagens, como mostram Garcia; Alves (2012), segundo as quais os contextos 

de formação são espaçostempos abertos, flexíveis e que se entrelaçam na vida do 

indivíduo, articulando-se uns aos outros e apresentando possibilidades de tessituras 

e ligações com outros tantos que possam surgir.  

Os múltiplos saberes aprendidos pelas professoras iniciantes relacionam-se 

com os que aprenderam/aprendem: na formação inicial; nas experiências tidas na 

família na educação de seus filhos, sobrinhos e outros familiares; na igreja, nas 

atividades propostas em que se trabalham os valores, tradições, atitudes, ética, 

crenças e aspectos comportamentais que crianças, jovens e adultos devem 
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aprender; na formação continuada, em eventos na área da educação, nos encontros 

promovidos pela Secretaria de Educação, em cursos de extensão, especialização 

etc., nas conversas com seus outros pares profissionais mostrando o que fazem e 

trocando experiências; em viagens a outros lugares, nas quais passam a conhecer 

culturas diferentes, compará-las e ampliam seu leque de saberes acerca da 

realidade que estão vivenciando; na troca de experiências com outros profissionais 

quando vão até a escola em atividades pedagógicas e educativas propostas. 

Essa gama variada de lugares, sujeitos e experiências acima mencionadas, 

potencializam o que as professoras iniciantes já possuem, e passam a fazer parte do 

seu universo de saberes complexificando-se cada vez mais e permitindo a 

realização de uma prática pedagógica mais plural, híbrida, significativa e com a 

possibilidade de resolver questões que se apresentam de maneiras incertas, 

imprevisíveis e mesmo conflitivas no cotidiano de sua atuação profissional.  

Nascimento (2011) faz entender ainda que, para além do que as professoras 

iniciantes realizam em sua busca por mobilizar o que sabem ou aprender mais com 

relação ao que ainda não sabem, fora dos determinismos institucionais e 

burocráticos da profissão, estabelecem relações consigo mesmas, e com o mundo, 

as quais se entrelaçam com experiências, sujeitos e lugares que permitem a 

ampliação e refinamento dos saberes que aprenderão em tessituras travadas em 

sua realidade existencial. 

Compreendo mobilizar saberes como as táticas que apresenta Certeau 

(2012), e que não são estratégias, que seguem princípios a partir de normas e 

padrões instituídos por um poder, por uma força e hierarquia superior, para apenas 

serem cumpridos e darem continuidade ao que se faz no cotidiano da escola, ou 

seja, o que é considerado supostamente correto e oficializado. As táticas, por outro 

lado, “[...] pelo fato de seu não lugar [...] dependem do tempo, vigiando para ‘captar 

no voo’ possibilidades de ganho. O que ela ganha, não o guarda. Tem [as 

professoras iniciantes] constantemente que jogar com os acontecimentos para os 

transformar em ‘ocasiões’” (CERTEAU, 2012, p. 46).  

Em outras palavras, as táticas são as construções/criações que as 

professoras iniciantes produzem em meio ao que surge no cotidiano, sem que exista 

necessariamente uma imposição ou obrigatoriedade de ser realizado na sua prática 

pedagógica. Vale ressaltar que não se repetem toda vez as mesmas práticas, nas 

mesmas ocasiões e com os mesmos sentidos e resultados, mas, ao contrário, elas 
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são tecidas de acordo com a realidade, amparando-se no que as professoras 

iniciantes percebem que deve ser feito para viabilizar o processo de ensino e 

aprendizagem qualitativamente, considerando suas especificidades, singularidades, 

subjetividades. Assim, entendo que não se trata apenas de um “fazer o que me 

dizem e que para tal o cumprirei ao pé da letra”. Não é dessa forma que as 

professas iniciantes estão fazendo, mas vivendo no próprio cotidiano o acontecer da 

prática, empreendendo esforços que se apresentam cotidianamente como 

necessidades, e que estão para além do instituído hegemonicamente (SANTOS, 

2006; OLIVEIRA, 2012a).  

Como é possível perceber, os saberes mobilizados não são apenas externos 

à pessoalidade, ou seja, não mostram somente necessidades de cumprimento de 

metas e objetivos quantificáveis relacionados ao “o que” e “como fazer” numa 

perspectiva pedagógica, didática e técnica. Na verdade, relacionam-se 

intrinsecamente com os aspectos emocionais das professoras iniciantes ao perceber 

que ensinar exige conhecimento, tolerância e “jogo de cintura” para resolver 

questões que fogem aos aspectos conteudistas e institucionalizados da prática 

docente, como mostraram as interlocutoras desta pesquisa em suas narrativas. Eis, 

portanto, a importância que vejo quando Nascimento (2011) busca estabelecer as 

relações objetiva, subjetiva e intersubjetiva, implicadas na vida cotidiana das 

professoras iniciantes, sobretudo, as que trabalham no Ensino Fundamental em 

múltiplas interações que se processam nesta etapa de ensino. 

Quanto ao termo saberesfazeres, adoto a perspectiva dos estudiosos 

brasileiros do cotidiano escolar a exemplo de Oliveira (2008a; 2012a), Oliveira; 

Sgarbi (2008), Garcia; Alves (2012), Alves (2003), Ferraço (2006; 2007; 2008) e 

outros, que o designam sem a presença do hífen. 

 Por outro lado, mas com o mesmo sentido, encontrei outra designação 

apontada por Pimenta (2009), a qual escreve o termo saberes-fazeres separado por 

hífen, assim como nas produções de Tardif (2012). Informo ainda que das 

investigações que tenho realizado, a maioria dos estudiosos e pesquisadores 

utilizam apenas o termo “saberes”, e saberesfazeres tem sido pouco mencionado, 

com exceção das produções realizadas pelos teóricos mencionados neste parágrafo 

e no anterior e dos demais que pesquisam e comungam com os estudos do 

cotidiano. 
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Assim, no que se refere à Pimenta (2009), os saberes docentes estão 

relacionados à construção da identidade profissional dos professores em formação, 

a ser consolidada em sua futura prática pedagógica que vão se constituindo ao 

longo da profissão, tecendo assim o saberfazer do professor. Assim, no dizer da 

autora, “[...] os saberes-fazeres docentes se constituem [...] a partir das 

necessidades e desafios que o ensino como prática social lhes coloca no cotidiano” 

(PIMENTA, 2009, p. 18), ou seja, os saberesfazeres são tecidos exatamente nos 

entremeados processos que vão estabelecendo, de forma complexa, em múltiplos 

contextos e experiências acadêmicas, profissionais e da própria existência. Ressalto 

que o aprender da profissão tem se mostrado como um dos elementos mais 

desafiantes das pesquisadas.  

Entendo os saberesfazeres como aqueles relacionados com as ações 

desenvolvidas na prática pedagógica no processo ensino e aprendizagem, os quais 

são complexos, híbridos e estabelecem conexões com vários espaçostempos e 

dimensões do conhecimento e da vida. 

Ao mobilizar os saberesfazeres, os quais compreendo como modos de fazer 

da prática cotidiana relacionados com as necessidades e contextos imprevisíveis 

que o tempo revela em situações múltiplas, abertas e flexíveis da profissão docente, 

as professoras iniciantes chegaram muitas vezes a criar estratégias metodológicas 

diante das necessidades que se apresentavam em seu cotidiano, como falta de 

materiais didáticos; realizar aulas para além do contexto da escola e da sala de aula; 

buscar outras possibilidades de aprender para depois mobilizar suas aprendizagens 

no contexto de ensino, entre outras alternativas que buscavam e encontravam. 

 Essas práticas aconteciam vez por outra e se davam de uma forma flexível, 

além de que estavam relacionadas com as imprevisibilidades cotidianas e variavam 

de uma professora para outra, e em espaçostempos diferentes. As que aqui 

mencionei, no entanto, se corporificaram mais presentes durante a investigação que 

realizei junto a elas, no cotidiano de sua prática pedagógica, enfim, são “práticas 

cotidianas que produzem sem capitalizar” (CERTEAU, 2012, p. 47), ou seja, as 

professoras iniciantes produziam sentidos na sua prática cotidiana sem a presença 

impositiva do saber, de forma hierárquica mas construíam múltiplos e diferentes 

saberes tecidos no cotidiano, nos “[...] diferentes espaçostempos de realização de 

negociações, traduções, perfomances e hibridizações” (FERRAÇO, 2008, p. 36). 
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O ser professor(a) tem levado muito em consideração a mobilização dos 

saberes na prática docente. Nessa investigação com professoras iniciantes do 

Ensino Fundamental, suas abordagens mostraram muito a necessidade de mobilizar 

saberes os quais contribuem diretamente para o desenvolvimento da prática 

pedagógica profissional. 

Contudo, para a concretização de toda e qualquer possibilidade de expansão 

dos saberes na escola, as professoras iniciantes transgridem, antes de tudo, seus 

limites, não no sentido da radicalidade extremista e incongruente com a 

racionalidade epistêmica e científica, como propõem Boaventura Santos (2006) e 

Inês Oliveira (2008a; 2012a), mas aguçam sua reflexão crítica, buscando no que 

está posto, transformar a realidade, dar novos significados, valorizar outros 

contextos e situações no campo da emocionalidade e dos sentidos; e driblar 

competentemente o imprevisível e o prescritivo, que impedem a geração de 

mudanças. Assim, constroem saberes democráticos e emancipatórios no cotidiano 

escolar, potencializando o processo ensino e aprendizagem. 

Quanto à estrutura desta dissertação, ela está organizada em cinco capítulos, 

a saber: o primeiro é esta introdução, que intitulei “Pra início de conversa”, na qual 

apresento algumas discussões de como cheguei a me interessar por esta pesquisa, 

o objeto de estudo, o objetivo e a questão de partida, bem como a noção de saberes 

e saberesfazeres que estou concebendo nesta investigação.  

No segundo capítulo, intitulado “O caminho trilhado na construção da 

pesquisa”, discuto acerca das minhas escolhas teórico-político-metodológicas e 

epistemológicas que convergiram desde o início para a produção da dissertação, 

bem como o perfil das professoras pesquisadas e o contexto em que se deu a 

presente investigação.  

No terceiro capítulo, com título “As professoras iniciantes e a tessitura de 

conhecimentos em rede”, mostro os múltiplos contextos de aprendizagem da 

docência e como as professoras iniciantes tecem conhecimentos em rede de 

colaboração em suas experiências/vivências estabelecidas cotidianamente. A partir 

deste é que começa o entrelaçamento com os dados da pesquisa e minhas 

compreensões, interpretações e entendimentos.  

No quarto capítulo esclareço “A prática pedagógica (re)criadora das 

professoras iniciantes”, trazendo suas experiências, reflexões, dificuldades e 

desafios na mobilização de saberes e saberesfazeres em suas práticas criativas e 
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criadoras. Mostro ainda quais os elementos e as contribuições que as fazem 

mobilizar os saberes para tal.  

No quinto e último capítulo, faço as Considerações conclusivas, apresentando 

as compreensões, sínteses e algumas questões ambíguas que a pesquisa me 

trouxe, na tentativa de construção do conhecimento da pesquisa científica. 

Apresento no capítulo a seguir a metodologia da pesquisa, constituída dos 

instrumentos primados para a produção e discussão dos dados. 
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2 O CAMINHO TRILHADO NA CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta seção busca esclarecer a trajetória que fui traçando durante a pesquisa, 

mostrando a construção dos instrumentos e procedimentos diante das incertezas e 

imprevisibilidades que o cotidiano foi me impulsionando e desvelando para 

desenvolver esta dissertação. 

A produção e discussão dos dados da pesquisa foram realizadas em um 

processo de entrelaçamento entre os procedimentos de pesquisa, tomando como 

base os “estudos do cotidiano” e a “epistemologia da complexidade”, os quais serão 

mais bem fundamentados mais a frente. 

A princípio fui à Secretaria Municipal de Educação (SEMEDUC) de Caxias, 

município do interior do Maranhão, no segundo semestre de 2013, e me apresentei 

à secretária, informando sobre o trabalho de pesquisa de Mestrado, que eu tinha a 

intenção de desenvolver com algumas professoras iniciantes naquela rede de 

ensino. Obtive apoio e autorização para adquirir as informações necessárias, com 

relação ao que precisasse. Entreguei, então, uma ficha com as devidas informações 

de que eu precisava e inquiri sobre as escolas em que poderia encontrar 

professoras iniciantes na Rede Municipal de Ensino.  

Como eu estava de férias e intencionava aproveitar esse tempo para iniciar a 

pesquisa, eu mesmo fui fazendo identificações, a partir de conversas com algumas 

professoras da Rede Municipal de Ensino. Eu informava o meu objeto de estudo na 

tentativa de buscar saber em quais escolas poderiam existir essas professoras 

iniciantes, que pudessem e quisessem participar desta investigação. E assim foi que 

acabei escolhendo a escola que fez parte desta pesquisa. Ressalto que, para fazer 

parte da pesquisa, as professoras iniciantes deveriam estar atuantes na profissão há 

no máximo 05 (cinco) anos, considerando o fato de que dentro desse limite são tidas 

como professoras iniciantes, segundo aponta a literatura acerca desta temática 

(MARCELO GARCIA, 1999; TARDIF, 2012; HUBERMAN, 2000). Ultrapassando 

esse limite de tempo, as professoras já são consideradas como na fase de 

estabilização da docência, como mostra Huberman (2000).  

O meu primeiro contato com a escola na qual desenvolvi a pesquisa se deu 

no dia dez de julho de 2013 e aconteceu por meio de uma apresentação breve às 

gestoras e à coordenadora pedagógica, que me receberam muito bem, 

apresentando-me a escola e discutindo sobre os projetos e as atividades que 
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estavam sendo desenvolvidos naquele período. Nos momentos iniciais na escola, fui 

muito bem recepcionado, e as gestoras e coordenadora ficaram muito contentes 

pelo fato de eu ter escolhido aquela instituição, que estava em seu primeiro ano de 

existência, para fazer parte da investigação e já ser foco de atenção de 

pesquisadores educacionais, o que poderia ajudar na melhoraria da qualidade 

educacional da própria escola, e, consequentemente do município, mediante as 

investigações desenvolvidas. 

O fato da escola ser iniciante apresenta diferenças quanto às implicações do 

trabalho das professoras que também são iniciantes, uma vez que como está se 

consolidando aos poucos no cenário local, a instituição e os sujeitos nela atuantes 

vão juntos dando início às suas diversas atividades, construindo e reconstruindo os 

elementos que consideram pertinentes e fazendo uma seleção do que era mais 

adequado, considerando a realidade socioeconômica, política e cultural de que faz 

parte a escola, os alunos, a comunidade e os próprios agentes educacionais.  

Assim, diferentemente de estar inserindo-se numa escola que já possuísse 

todas as suas bases e tivesse anos de existência na rede de ensino local, em que as 

professoras iniciantes iriam se adequar a um contexto já consolidado de educação, 

ensino e aprendizagem, já caracterizado pelas relações políticas, culturais, sociais, 

profissionais estabelecidas, esta escola que também é iniciante, deu oportunidade 

às professoras de participar da construção inicial do Projeto Político Pedagógico e 

dos fundamentos que permitiram o desenvolvimento da instituição e dos demais 

sujeitos do processo de escolarização, bem como da comunidade do entorno da 

escola. Esta oportunidade deu certa flexibilidade ao seu trabalho didático-

pedagógico, contribuindo para firmar e consolidar paulatinamente a sua 

profissionalidade enquanto professoras iniciantes. 

Informo que os nomes utilizados das interlocutoras desta pesquisa conforme 

estão escritos aqui neste texto, são verdadeiros, e não, fictícios. Além do mais, as 

próprias professoras pesquisadas aceitaram expor suas verdadeiras identidades e 

as três assinaram um termo de autorização para o uso de suas narrativas, para que, 

assim, pudéssemos legitimar a produção do conhecimento na pesquisa científica, 

respeitando os aspectos éticos e legais da ciência. 

A escola foi fundada no dia 26 de abril de 2013, e tem como nome U. I. M. 

Prof. Arlindo Fernandes de Oliveira. Tem como gestora geral a profa. Girlane Maria 

Carvalho Camelo (Graduada em Licenciatura em História, com MBA em Gestão 
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Educacional, especialização em Avaliação da Aprendizagem, em Metodologia do 

Ensino Superior e em Educação do Campo). Como gestora adjunta, responde a 

profa. Elizângela Carvalho Pires (Graduada em Licenciatura em Pedagogia, com 

especialização em Formação de Professores e em Supervisão Escolar). A 

coordenadora pedagógica é a professora Antônia Luiza Rios Cavalcante (Graduada 

em Pedagogia). Quanto ao pessoal técnico-administrativo e de serviços diversos a 

escola possui uma secretária escolar, dois auxiliares de secretaria, um auxiliar 

administrativo, quatro vigias, duas merendeiras e oito zeladoras. 

A escola atende a alunos de 1º ao 9º ano, a saber: 490 alunos do 1º ao 5º 

ano, em 18 turmas, das quais 09 no turno matutino e 09 no vespertino. 360 alunos 

estão matriculados do 6º ao 9º ano e cursam em um anexo da escola, localizado em 

outro bairro. A escola também atende a 168 alunos na Educação de Jovens e 

Adultos, no turno noturno. Ao todo, a escola possui 1.018 alunos, divididos nos três 

turnos, da escola sede juntamente com o anexo desta. 

A escola lócus da pesquisa, em seu segundo ano de existência, possui uma 

ótima estrutura e se encontra bem preservada, mantém pinturas, portas, piso, 

móveis, salas forradas em ótimas condições e logística bem organizada.  

Os espaços da escola estão distribuídos da seguinte maneira: 

 

Tabela 01 – Estrutura da escola. 

QUANTIDADE ESPAÇO 

01 Auditório 
01 Biblioteca 
01 Laboratório de Ciências 
01 Diretoria 
01 Secretaria 
01 Sala dos professores 
02 Banheiros (p/ professores) 
01 Cantina com refeitório 
02 Banheiros no pátio (p/ alunos) 
09 Salas de aula 
01 Pátio 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

As salas de aula, bastante arejadas e espaçosas, com boa iluminação e bem 

ventiladas, têm 03 ventiladores de parede distribuídos pela sala, duas largas janelas 

de vidro que ficam abertas durante as atividades pedagógicas. No que se refere aos 
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móveis e objetos de cada sala, além da mesa do professor, há um armário de aço, 

situado no fundo da sala, que guarda os materiais didático-pedagógicos dos 

professores e serve para guardar alguns pertences dos professores e alunos.  

Para os alunos, há mesas e cadeiras em tamanho pequeno, modelo criado 

por Maria Montessori, adequado ao tamanho das crianças. Uma das necessidades 

básicas e emergenciais da escola é a ausência de bebedouro. Os alunos bebem de 

um galão de 5 litros de água disponível em cada sala. Os alunos, portanto, só saem 

para ir ao banheiro, na hora do lanche e no recreio. A escola está sempre limpa, o 

que lhe garante uma boa e agradável aparência.  

As turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental funcionam na escola-sede 

nos turnos matutino e vespertino, distribuídos da seguinte maneira: 

 

Tabela 02 – Quantidade de turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental (Sede). 

Ensino Fundamental Matutino Vespertino 

1º ano 02 02 
2º ano 02 02 
3º ano 03 01 
4º ano 02 01 
5º ano - 03 

 
Fonte: Elaboração autor. 
 

Ressalto ainda que no horário intermediário de 17h:30min. às 19h:30min. 

funciona o Programa Brasil Alfabetizado-PBA, atendendo às pessoas que não 

conseguiram se alfabetizar, em sua maioria os pais, tios, avós, padrastos, enfim, 

parentes dos alunos da escola, mediado por uma professora que não faz parte do 

horário regular da instituição escolar.  

Quanto à localização da escola sede, situa-se em zona periférica da cidade, 

no Residencial Eugênio Coutinho, recentemente construído pela Prefeitura Municipal 

de Caxias em parceria com o Governo Federal (oriundo do Projeto Minha casa, 

Minha vida), com casas populares negociadas pela Caixa Econômica Federal, em 

preços acessíveis e concedidas à população de baixa renda. Como os bairros 

circunvizinhos apresentam grande vulnerabilidade social, a escola atende à 

população oriunda da classe trabalhadora.  

O primeiro contato com as professoras da escola, no segundo semestre de 

2013, foi mediado pela coordenadora pedagógica, ao término de suas aulas, no 



37 
 

turno matutino, quando nos encontramos na sala dos professores. Neste momento, 

a coordenadora me apresentou às professoras presentes, e eu fiz, com uma maior 

profundidade, a minha apresentação. Explicitei o objetivo pelo qual eu me fazia 

presente, e os contributos que a pesquisa poderia trazer tanto pra mim, como 

pesquisador, como para com a escola e elas próprias (professoras iniciantes). 

Expliquei ainda quem poderia ser interlocutora da pesquisa, neste caso, as 

professores iniciantes, com, no máximo, cinco anos de atuação docente, e, portanto, 

quem não se enquadrasse nesse perfil, não poderia fazer parte da pesquisa.  

Foi realizada uma reunião com as professoras atuantes no turno matutino, um 

total de seis, entre as quais identifiquei apenas três professoras iniciantes: duas que 

atuavam há um ano na profissão, e uma professora que, embora se enquadrasse no 

perfil, já estava próximo de cinco anos de experiência como professora. Nesse 

primeiro momento, selecionei apenas as duas primeiras professoras, ambas 

formadas em Pedagogia, uma egressa de uma faculdade privada, e outra de uma 

universidade pública. 

No percurso de meus encontros, fui repensando algumas questões, entre as 

quais a escolha definitiva das interlocutoras da pesquisa. Como uma das 

professoras já tinha mais de quatro anos de experiência na docência, optei por 

escolher outra professora em vez desta, alguém com um tempo de exercício na 

docência semelhante às outras duas participantes já escolhidas. Essa escolha 

aconteceu já no primeiro semestre de 2014, quando encontrei uma professora 

iniciante que eu já conhecia, por termos estudado na mesma instituição de formação 

de professores no curso de Pedagogia. Então permaneci com essas três 

professoras iniciantes, que seguiram até o final da pesquisa estabelecendo contato 

cotidianamente, entre mim e elas na escola e na sala de aula. 

Esta pesquisa contou, portanto, com três professoras iniciantes, todas do 

sexo feminino, das quais duas estão iniciando o segundo ano de experiência 

docente, e uma está no primeiro ano de experiência. A professora Ana Clívia e a 

professora Oziane foram as primeiras com quem tive contato no início da pesquisa. 

A terceira professora, que só passou a fazer parte da pesquisa um semestre depois, 

foi a Ilza. As professoras Ana Clívia e Ilza, eu já as conhecia, pois estudaram na 

mesma faculdade que eu, participávamos de diversas atividades, e terminamos o 

curso no mesmo período. A professora Oziane, passei a conhecê-la durante o 

desenvolvimento desta pesquisa. 
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No que se refere às implicações da minha relação enquanto pesquisador com 

as duas professoras que eu já conhecia Ana Clívia e Ilza, ressalto que facilitou 

minha aproximação com elas e a possibilidade de observar e conversar mais à 

vontade. 

Para isso, o pesquisador precisa deixar bem claro para si e para os/as 

investigados/as, que a produção do conhecimento científico requer certo rigor, 

comprometimento e preocupação com os contributos e instrumentos utilizados 

durante a pesquisa, permitindo tecer conhecimento significativo com ética, prudência 

e consistência, requerendo elementos indispensáveis durante o processo de 

investigação, seja com quem for, em que e para quais circunstâncias. 

No que se refere às histórias formativas das professoras iniciantes, 

apresento-as nas linhas a seguir. 

A professora Ana Clívia dos Santos de Oliveira Gomes possui 33 anos. 

Possui formação em Magistério (1999), graduação em Pedagogia (2012), 

especialização em Supervisão e Gestão Escolar (2013), além de possuir curso em 

Libras (2013). Estudou toda a escolarização na rede pública de ensino. A professora 

Ana Clívia informou que sempre gostou da profissão, sua mãe é professora e suas 

tias também, e sempre que podia as ajudava nas atividades, trabalhos e nas 

questões relacionadas as suas práticas pedagógicas. Quando fez o ensino médio já 

se identificava com a educação, ampliando esse gostar com a realização do curso 

de magistério, passando a criar cada vez mais gosto e prazer, buscando se 

aprofundar, aprimorar e melhorar os saberes relacionadas às práticas educativas. 

Informou que não se vê em outra área a não ser como professora mesmo, pois 

gosta do que faz. Passou a ser professora da escola que atua até hoje, por convite 

de pessoas que conheciam o seu trabalho e permanece atualmente como docente 

da instituição. 

A professora Ilza Raimunda Ribeiro Pereira, tem 24 anos, possui graduação 

em Pedagogia (2012), especialização em Supervisão, gestão e planejamento 

educacional (2014). Cursou toda a escolarização também na rede pública de ensino 

e disse que não sofreu nenhuma dificuldade quando estudava no ensino básico. 

Quanto à escolha da profissão de professora não se deu por influências familiares, 

mas por escolha pessoal mesmo. Iniciou suas atividades como professora na escola 

que se encontra até hoje, por intermédio de convites, já que tinha concluído o curso 

de Pedagogia e não estava atuando na área da educação, portanto, resolveu 
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exercer a docência pelo fato de estar precisando trabalhar, e também por ter 

formação na área.  

A professora Oziane Leitão Reis da Silva possui 26 anos; tem formação em 

Magistério em nível Normal (2010), e encontra-se cursando Pedagogia (7º período) 

numa faculdade privada. Morou em zona rural, onde iniciou seus estudos no Ensino 

Fundamental, não cursando Educação Infantil, por não existir na época e no local 

onde morava. Seu processo de alfabetização se deu através de sua mãe que era 

professora, e que também lhe ensinava na escola. Cursou toda a escolarização na 

rede pública de ensino, chegando a ir para a cidade para continuar seus estudos por 

necessitar de uma melhor aprendizagem já no ensino médio.  

A professora Oziane chegou a assumir o trabalho na sala de aula quando sua 

mãe se ausentava para resolver algumas situações para o sustento de sua família, e 

então ficava desenvolvendo atividades e práticas pedagógicas no processo de 

alfabetização, de acordo com o que tinha observado das experiências de sua mãe 

como educadora. Fazia isso sem ter formação ainda, somente enquanto sua mãe 

concluía determinadas obrigações familiares. Quanto à escolha da profissão de 

professora, não tinha menor interesse, e sim gostava da área de Agronomia e 

Fisioterapia, chegando a passar no vestibular para esta primeira área numa 

instituição em outra cidade distante da que morava, mas por não ter condições 

econômicas para tal, desistiu. Ingressou no curso de magistério por opção, e mesmo 

sem saber e conhecer muito bem, foi criando gosto e prazer pela educação, 

passando a tomar a decisão, de fato, para ser educadora sem pensar em outra 

profissão. No 5º período do curso de Pedagogia, surgiu a oportunidade de trabalhar 

na EJA, chegando a levar toda a documentação para assumir a vaga, mas desistiu, 

e então encontrou no mesmo período uma escola que estava precisando de 

professores, isso a fez apresentar seu currículo, sendo, posteriormente contratada. 

É a escola que permanece até hoje como docente. 

As três professoras iniciaram sua profissão como docentes nesta escola, duas 

delas, a Ana Clívia e a Oziane, junto com o início das atividades da escola. A 

professora Ilza entrou na escola em seu segundo ano de existência, no lugar de 

outra professora, que teve que se afastar para licença-maternidade, e que 

permanece até hoje fora da escola.  

Todas as três professoras iniciantes trabalhavam, antes de serem 

professoras, em outras áreas completamente diferentes da educação. Exerciam 
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atividades no comércio ou em cargos públicos do município. Elas atuam na escola 

no regime de contratos temporários, sujeito à renovação a cada ano letivo, na rede 

municipal de ensino, não possuem outros empregos, nem trabalham em turnos 

dobrados na escola. 

É relevante esclarecer ainda que as professoras Ana Clívia e Ilza tiveram um 

maior envolvimento comigo durante a pesquisa, talvez pela proximidade e tempo de 

amizade, e as narrativas que iam me revelando durante nossas conversas no 

transcurso da pesquisa eram em maior proporção em relação à outra professora, 

que passei a conhecer em decorrência deste estudo e que só aos poucos foi 

permitindo uma maior interação comigo, e suas narrativas também foram relevantes 

e fluíram conforme íamos estabelecendo cada vez mais contatos. 

A preocupação em realizar uma boa aula é uma das peças-chave que 

acompanham estas professoras iniciantes. Principalmente, porque os educandos 

são oriundos de contextos de vulnerabilidade social (filhos de pais trabalhadores 

com pouco poder aquisitivo), e, por conseguinte, não têm muito acesso a atividades 

socioculturais, educacionais e de lazer, e a escola tenta suprir boa parte dessas 

carências. A localização geográfica da escola reforça esse fato, pois fica situada em 

zona periférica da cidade. Diante disso, as professoras preparam suas aulas, 

buscando contribuir para que as crianças possam desenvolver/construir 

aprendizagens significativas e que estejam de acordo com o seu contexto, o que as 

faz se movimentar criando as estratégias, recursos e metodologias compatíveis com 

a faixa etária e o nível sociocultural das crianças, passando a mobilizar os saberes e 

saberesfazeres docentes que elencam como necessários e ideais aos pequeninos. 

O que solicitei às professoras iniciantes foi a descrição de suas práticas 

pedagógicas por escrito. Isso foi pertinente devido à distância entre mim 

(pesquisador) e as professoras iniciantes interlocutoras desta pesquisa. Elas 

puderam me enviar por e-mail, e assim, estabelecemos ligações na produção da 

dissertação, continuamente, no período em que eu estivesse distante da escola e do 

contato com elas. Foi então que descobri que as escritas das professoras iniciantes, 

designavam-se como narrativas, o que aprendi durante as aulas tidas na disciplina 

“Seminário: Histórias de Vida e Formação II”, sob orientação da professora Dra. 

Maria da Conceição Passeggi, cursada no Programa de Pós-graduação em 

Educação da UFRN, no segundo semestre de 2013. 
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Quanto às narrativas produzidas pelas professoras iniciantes, esclareci a elas 

que seriam fruto de suas experiências vivenciadas no cotidiano da sala de aula e 

que deveriam evidenciar o que elas enfrentavam, algumas das quais sobre como 

processavam a avaliação, o planejamento, os saberes mobilizados, a relação 

professor-aluno, relação escola-família, relação entre a gestão da classe e o 

trabalho pedagógico, como se relacionavam com a gestão da escola e com a equipe 

administrativa e outros funcionários, entre outras questões que se mostravam e 

despertavam as professoras nas próprias vivências cotidianas. Essas questões eu 

havia descoberto em algumas investigações realizadas com professoras iniciantes 

(GUARNIERI, 2005; NONO, 2011; MIZUKAMI, 2013) como representantes de 

algumas das dificuldades que elas enfrentavam na sua atuação profissional diária, 

além de elementos de aprendizagem da docência. 

Logo percebi que as narrativas escritas não me deram um retorno frutífero, 

pois apenas uma das professoras me retornou via e-mail, e apenas uma vez, o que 

me fez decidir por tentar, através de outro instrumento, compreender como elas 

mobilizavam os saberes e saberesfazeres no cotidiano de suas respectivas práticas 

pedagógicas. Foi então que resolvi optar por um instrumento que me desse um 

feedback das professoras iniciantes. Amadureci essa ideia durante um semestre por 

meio das discussões, leituras, reflexões e aprofundamentos realizados nas 

disciplinas que eu estava cursando no Mestrado em Natal-RN. 

Com uma maior propriedade e conhecimento acerca do meu objeto de 

estudo, voltei à escola já no primeiro semestre de 2014, fiz uma explanação geral do 

que se tratava a pesquisa com mais informações que fui construindo e 

compreendendo ao longo do processo, e explicitei, ainda que de modo convidativo, 

quem poderia ser interlocutora participante da pesquisa de fato e em quanto tempo 

iríamos travar relações, e solicitei a participação das mesmas, que aceitaram 

livremente participarem.  

Na minha volta a Caxias-MA, informei-lhes de que eu observaria suas práticas 

pedagógicas no cotidiano escolar e em outros contextos, se assim pudesse, e 

depois eu registraria, por meio de gravações em áudio, as conversas que eu tivesse 

com elas, as quais emergiriam as narrativas. Assim, eu obteria as informações 

necessárias para a produção da escrita da dissertação. 

Busquei esclarecer os novos procedimentos que adotaria junto às 

interlocutoras da pesquisa, e, nesse segundo contato as participantes já estavam 
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mais esclarecidas sobre o que iam fazer e já mantinham comigo uma relação de 

maior proximidade, tanto na relação pesquisador-pesquisadas, como pessoalmente, 

o que, de fato, foi salutar e possibilitou uma riqueza de contribuições para todo o 

processo de pesquisa realizado com/no cotidiano escolar. 

Ressalto ainda que, neste primeiro semestre de 2014, quando retornei à 

escola, deparei-me com algumas mudanças, a saber: a escola estava sem 

coordenador pedagógico, momentaneamente; contava com três novas professoras; 

aumentou o quantitativo de alunos e de turmas, entre outras pequenas mudanças. 

Naquele momento, tive também, devido à minha maior permanência na 

escola, uma maior interação com a gestora geral, a professora Girlane Carvalho, 

que me passou muitas informações relevantes e me mostrou alguns espaços aos 

quais ainda não tinha conhecido da escola. Também me apresentou alguns 

documentos que ela construía, visando contribuir para manter a escola organizada. 

A gestora me informou que cada sala de aula, dependendo da série, tem uma 

quantidade padronizada de alunos. Para o primeiro e o segundo ano do Ensino 

Fundamental o limite é 20 alunos; para o terceiro ano, 30 alunos; e do quarto ao 

nono ano, 35 alunos. Ademais, mostrou-me o regimento escolar que ela criou 

juntamente com os(as) professores(as) e com a coordenadora pedagógica; uma lista 

com controle de aulas do ano letivo que fica afixada em um caderno. Cada professor 

assina no dia que ministra a sua aula e, no final do ano, é feita a comprovação do 

seu trabalho realizado, sem a presença de situações conflituosas que pudessem 

surgir ou mesmo interferir quanto a sua presença ou absenteísmos questionados. 

Alguns professores também mudaram as séries que lecionavam, ainda que os 

que atuavam de 1º ao 3º ano só pudessem mudar entre um desses três anos 

escolares, devido ao acompanhamento do Programa Nacional Alfabetização na 

Idade Certa-PNAIC, instituído pelo Governo Federal, que visa equacionar a 

alfabetização das crianças até oito anos de idade e desenvolvimento das habilidades 

de operações matemáticas, contribuindo para melhorar a qualidade da educação. 

Segundo a gestora, a mudança dos(as) professores(as) de uma turma para a outra 

em cada ano letivo se deu a partir da iniciativa dela, justificando que o confronto com 

outros contextos, sujeitos e diferentes singularidades/subjetividades vivenciadas no 

cotidiano de sala de aula fariam as professoras da escola perceberem as múltiplas 

facetas que se desdobram nos diferentes tipos de turmas, caracterizadas por serem 
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heterogêneas e com graus variados de personalidades, níveis diferentes de 

aprendizagens e comportamentos díspares das crianças. 

Quanto às interlocutoras desta pesquisa, duas delas mudaram para o turno 

vespertino. Por isso passei a ir à escola em horários e períodos diferentes, sendo 

um dia destinado a observar e conversar com cada uma das professoras iniciantes, 

de acordo com o turno que cada uma se encontrava atuando. 

Ao todo realizei doze encontros registrados, sem contar os encontros a que 

fui apenas me apresentar, conversar ou estabelecer alguns contatos informativos, 

além de situações de mudanças no cronograma da escola, participação das 

professoras em formações continuadas propostas pela Secretaria Municipal de 

Educação, bem como momentos em que não encontrei as interlocutoras desta 

pesquisa por estarem realizando suas aulas em outros contextos. Por isso, fui 

muitas outras vezes à escola. Nesses doze encontros com as professoras iniciantes, 

fiz observações, registros das práticas pedagógicas no diário de pesquisa que eu 

tinha criado exclusivamente para acompanhá-las, e gravações em áudios das 

conversas que estabelecíamos, além de registros fotográficos tratando dos saberes 

e saberesfazeres mobilizados no cotidiano profissional em que as professoras 

iniciantes desenvolviam suas práticas pedagógicas e que eu estava a observar 

continuamente. 

Conforme a pesquisa foi seguindo e fui estabelecendo mais contato com o 

cotidiano escolar, esta investigação foi me permitindo refletir sobre questões ainda 

não pensadas, geradas pelas minhas observações e pelos próprios relatos e 

narrativas das professoras iniciantes, até da gestora da escola e de outros(as) 

professores(as), os(as) experientes. 

A minha escolha pelos fundamentos metodológicos e epistemológicos desta 

pesquisa não foi nada fácil. Inicialmente foi permeada por inúmeras dúvidas, 

ambiguidades e incertezas, que se apresentavam a mim no princípio e que me 

inquietava para ter soluções imediatas, mas nem sempre as coisas se revelam num 

primeiro momento. Considero que isso faz parte da própria caminhada no 

amadurecimento intelectual, pessoal e existencial na produção do conhecimento e 

da pesquisa científica. 

Procurei, como cientista das Ciências Humanas, assim como me ensina 

Bachelard (1985, p. 15) “[...] uma epistemologia não-cartesiana que nos parece 

sancionar verdadeiramente a novidade do espírito científico contemporâneo”, e 
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como tal, mais essencialmente pesquisador educacional, toda demarcação que 

muito tem sido realizada pelo Positivismo e os esquemas clássicos de pesquisar no 

âmbito da ciência, percebi que não se compatibilizavam com o meu objeto de estudo 

e o contexto que eu passei a vivenciar na construção de uma ciência que me 

parecesse possível e factível, até que descobri uma perspectiva que respondia em 

todas as implicações que minha investigação veio se sustentar, as quais exponho 

mais a frente. 

Nós, seres humanos, vivemos numa permanente incompletude, muitas vezes 

nos deixando sem respostas para os fatos, as coisas, a vida. E é esse interstício 

existencial, isto é, essa brecha ou lacuna de nossa formação que nos mostra a 

capacidade do não saber, que nos faz aventurar no arquipélago de incertezas em 

busca de saberes e fazeres que desconhecemos. Essas sensações eu fui 

vivenciando na pesquisa com as professoras iniciantes, buscando delimitar que 

autores ler, que metodologias escolher, abordagens a direcionar, passos a dar. Mas 

que fui encontrando-os na medida em que fui cada vez mais adentrando no 

cotidiano das interlocutoras da pesquisa, conhecendo seus contextos que revelavam 

as mais múltiplas e diferentes crenças, concepções, sensações, desejos, práticas, 

saberes, os quais constituíam o ser professora em cada momento em que as 

mesmas aprendiam a ensinar e a aprender também. Nesses contatos, fui também 

descobrindo quais os instrumentos, métodos e abordagens se acentuariam com 

mais consistência à pesquisa. 

Na impossibilidade de desenvolver um estudo de tamanha complexidade, 

caracterizado pelo envolvimento com pessoas, informações e conhecimentos na 

produção da própria existência, não poderia primar por uma perspectiva 

fragmentada, estanque e quantificável, pelo contrário, deveria ser a abordagem 

qualitativa, que foi a que fundamentou esta pesquisa. Por essa razão, os processos 

de inteligibilidade me foram permitidos ser tecidos cotidianamente junto com as 

professoras interlocutoras desta pesquisa e, principalmente, quando fui construindo 

os instrumentos e delineando a perspectiva teórico-política e epistemológica, que me 

mostraram com mais propriedade que esta abordagem fundamentaria, 

indubitavelmente esta investigação. 

Nesse sentido, o meu primeiro contato na definição de uma perspectiva que 

encabeçasse este trabalho foram os estudos do cotidiano, nos quais fui buscando 

me aprofundar ainda mais, tendo em vista que não conhecia essa vertente de 
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pesquisa, que já tinha um grupo de pesquisadores brasileiros, já influenciados por 

pesquisadores estrangeiros. Os mais representativos e que passei a me familiarizar 

foram Inês Oliveira (2008a; 2012a; 2013), com contribuições conjunta também com 

Paulo Sgarbi (OLIVEIRA; SGARBI, 2008), e com a leitura de outros 

professores/pesquisadores como Carlos Eduardo Ferraço (2006; 2007; 2008) e 

Nilda Alves (2003). Quanto à perspectiva desenvolvida por teóricos estrangeiros, fui 

me envolvendo com as leituras de Michel de Certeau (2012) e Boaventura Santos 

(2006). 

Já no que se refere à compreensão das narrativas das professoras iniciantes, 

adotei como premissa a epistemologia da complexidade amparada nas 

contribuições de Edgar Morin (2010; 2011; 2013a; 2013b), devido ao fato de que os 

saberes e saberesfazeres não eram aprendidos em apenas um contexto e nem com 

os mesmos sujeitos, mas, como a própria complexidade me ensina, entrelaçavam-se 

com os vários saberes, em diferentes momentos e circunstâncias e ampliavam-se, 

conforme as experiências tecidas na vida pessoal, profissional e existencial. 

Outra dimensão que utilizei na compreensão das narrativas docentes das 

pesquisadas foi a noção de educação rizomática baseada nos princípios 

deleuzianos e fundamentada em Gallo (2013). Segundo este último autor, a 

educação rizomática é aquela que estabelece ligações com uma realidade 

abrangente, sem a compartimentalização e separação do saber, sem a presença de 

modelos e determinismos fechados e impenetráveis, pelo contrário, fazer rizoma 

implica manter abertos os canais e ligações com outras tantas realidades e sujeitos, 

em processo de colaboração e conexões, em vista da aprendizagem e 

ampliação/transformação dos saberes, os quais permitem potencializar o sujeito 

enquanto pessoa e profissional. Assim, a noção de rizoma na perspectiva da 

educação, e mais essencialmente da aprendizagem da docência, pode ser 

relacionadas às falas e as práticas das professoras iniciantes, interlocutoras desta 

pesquisa. 

Como instrumento precípuo para ter acesso às narrativas das professoras 

iniciantes, resolvi criar com elas as conversas do cotidiano. Assim as intitulei, 

porque me permitiram, no próprio contexto de atuação profissional das interlocutoras 

da pesquisa, captar as sutilezas que revelavam os saberes e saberesfazeres que 

por elas iam sendo criados/mobilizados/aprendidos nas múltiplas possibilidades de 

aprendizagem que construíam com os diferentes sujeitos e contextos. 
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Esclareço que para produzir e compreender os saberes e saberesfazeres 

mobilizados pelas interlocutoras desta pesquisa, busquei maiores entendimentos 

acerca das pesquisas nos/dos/com o cotidiano, as quais foram me mostrando como 

se davam as investigações científicas, que me permitiram entender com maior 

clareza conceitos, concepções e implicações dessa corrente teórico-epistemológica. 

Em um segundo momento, quando passei a adentrar a escola, após todo o 

processo de primeiros contatos, conhecimento do local da pesquisa e das 

participantes da investigação, parti para a realização das observações, buscando 

captar os múltiplos sentidos produzidos nas práticas e saberes das professoras 

iniciantes. Nesse processo de observação, fui registrando no meu diário de pesquisa 

o que eu observava, focando o objeto de estudo desta dissertação, além de fazer 

alguns registros fotográficos. 

Após as minhas leituras, reflexões, questionamentos e dúvidas com base no 

material por mim registrado e observado, fui para a realização das conversas, as 

quais foram gravadas num aparelho de áudio, entre eu e cada professora 

pesquisada, em momentos e horários diferentes.  

Foi então que juntei, todas as minhas anotações do diário de pesquisa, das 

falas das professoras iniciantes que foram por mim transcritas em um processo 

detalhado e cuidadoso no computador, ouvindo-as atentamente e criando um quadro 

com as falas representativas de dimensões ou eixos do que pareceu mais evidente 

das falas das pesquisadas. E então, busquei me aprofundar mais ainda com leituras 

de Certeau (2012); Oliveira (2013), na perspectiva dos estudos do cotidiano, Morin 

(2010) com a epistemologia da complexidade, Gallo (2013) com a educação 

rimozática e Alves (2003); Albuquerque (2010) com a noção de conversas do 

cotidiano escolar, buscando fazer os devidos entrelaçamentos na produção da 

escrita e construção do conhecimento científico desta dissertação. 

É sobre essas perspectivas teórico-político-metodológicas e epistemológicas 

e os demais instrumentos criados, que tratarei a seguir com mais profundidade. 

Primeiro abordo acerca dos estudos do cotidiano; logo em seguida explicito acerca 

da epistemologia da complexidade; e depois discuto a respeito das conversas que 

realizei com as professoras iniciantes entrelaçadas com os outros instrumentos 

utilizados na pesquisa. 
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Na seção seguinte inicio minhas discussões com os estudos do cotidiano, que 

foram minha primeira e fundamental perspectiva de aprofundamento para a presente 

pesquisa.  

 

2.1 A perspectiva dos estudos do cotidiano como escolha teórico-política e 

metodológica 

 

O cotidiano se revela de mil maneiras; às vezes inusitado, imprevisível, 

impactante, diferente, instável e até provocante. Esse mesmo cotidiano é o que 

desperta a construção do novo e a consolidação de profícuas e substantivas 

práticas, saberes e a tessitura da própria vida, em meio ao caráter repetitivo e 

rotineiro que a prática docente suscita em sua complexidade. 

Segundo mostra Lacerda (2011, p. 60), “são tantos os movimentos que se 

processam em cotidiano! Conversas, práticas, observações, registros...”. Momentos 

esses, que muitas vezes não são vistos imediatamente, ou não são percebidos 

como situações de construções de aprendizagens, pelas professoras iniciantes em 

seus contextos de atuação. 

Pesquisar com o cotidiano é inventar e construir sentidos na produção do 

conhecimento científico, tão necessários nos dias de hoje, para o desenvolvimento 

da pesquisa, da educação e da formação dos sujeitos que vivenciam e tecem os 

mais diferenciados e múltiplos saberes e fazeres em seus contextos de atuação 

profissional. 

A expressão cotidiana da realidade e suas múltiplas determinações foi o que 

me conquistou e me trouxe um universo ainda não conhecido até então. Esse 

despertar diante da inexistência de pressões, coerções, hierarquias e imposições me 

deixou mais à vontade para desenvolver a pesquisa com as professoras iniciantes. 

Foi então que juntei uns poucos, porém significativos bocados de minhas 

reflexões e saberes aprendidos a partir do contato com as interlocutoras desta 

pesquisa, caracterizados por uma exigência que partiu de mim mesmo, na 

necessidade de ter uma maior profundidade epistemológica e teórica em que eu 

ainda não tinha pensado e que nem tinha construído, até mesmo para poder 

compreender com mais consistência o objeto de estudo que eu estava buscando 

desvelar.  



48 
 

Nesse jogo de múltiplos sentidos, caminhadas e ambiguidades, fui cada vez 

mais aprimorando meu olhar, minha percepção e meu entendimento de que eu 

necessitava de algo a mais. Esse algo a mais foi exatamente os estudos do 

cotidiano, que me mostraram como eu poderia materializar o meu pensamento e 

construir os alicerces desta pesquisa, principalmente quando fui associando minhas 

primeiras experiências no campo da pesquisa, com o que me esclareciam as leituras 

dentro desse percurso.  

Minha maior razão de ter adotado os estudos do cotidiano nesta pesquisa tem 

fundamental relação com o fato de que a busca sem determinismos apriorísticos 

gera a inteligibilidade tecida no próprio contexto em que se passa a realidade, e que, 

certamente, facilitaria o envolvimento, interação e produção dos significados de que 

a pesquisa necessitava. Isso permitiu captar os saberes e saberesfazeres das 

professoras iniciantes, sem que para isso fosse preciso uma imposição, delimitação 

ou regras engessadas, ou então partir para o uso de supostas “categorias”, 

terminologia muito utilizada por uns, mas que prefiro não utilizar, pois soa como um 

imperativo categórico, as quais, eu acredito, não contribuiriam para fluir as 

informações e poderia induzir as professoras iniciantes a revelar apenas o que eu 

estava querendo saber. Isso inviabilizaria o que de fato elas vivenciavam e 

produziam/criavam/construíam de saberes e saberesfazeres, elementos esses que 

se tornariam pra mim muito mais importantes. Por isso, esses acontecimentos do 

cotidiano são frutíferos, tendo em vista que valorizo as situações, experiências e 

vivências “[...] do jeito que acontece, no contexto em que acontece e com as 

pessoas que estão envolvidas no acontecimento” (FERRAÇO, 2006, p. 172), 

conjuntamente entre pesquisador e pesquisadas, investigando as práticas 

pedagógicas realizadas pelas professoras iniciantes no cotidiano escolar, além do 

fato de que essa perspectiva me permitiu desenvolver a investigação com mais 

fluidez.  

Compreendo o cotidiano escolar como as experiências, saberes e práticas 

vivenciadas em diferentes circunstâncias, momentos e espaçostempos de produção 

de sentidos, significados e construção da informação, que se faz e se desfaz em 

meio à presença da supremacia técnica, didática, pedagógica e operativa do 

conhecimento e da prática pedagógica no processo de escolarização. 

Ao tentar estabelecer uma concepção de cotidiano escolar, minhas ideias e 

posições ganham consistência nos ideais cotidianos de Oliveira; Sgarbi (2008, p. 
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72), que apresentam uma perspectiva mais abrangente e contundente. Segundo 

eles o cotidiano é o “[...] espaçotempo da complexidade da vida social, na qual se 

inscreve toda produção de conhecimento e práticas científicas, sociais, grupais, 

individuais”. 

Longe de ocultar o que as professoras produzem em suas práticas diárias, as 

pesquisas com o cotidiano dão outra dimensão de produção do conhecimento, 

tornando-se mesmo que uma ruptura com os esquemas e modelos clássicos da 

ciência, do modo como são desenvolvidas algumas investigações nas ciências 

sociais e humanas. O que propomos e fazemos é a valorização dos saberes e 

saberesfazeres tal como são produzidos/criados/construídos pelos sujeitos 

praticantes do cotidiano, constituindo, assim, tantas e diferentes práticas 

emancipatórias tecidas, valorizando o potencial que se apresenta à realidade, sem 

negar os sentidos, crenças, concepções, ideias, valores, sensações, discursos, 

conversas, enfim, os múltiplos e inúmeros saberes e fazeres fundamentais ao 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem na escola em que vivemos 

atualmente. 

É diante desse contexto da produção de saberes no cotidiano escolar, que 

busco desinvisibilizar as práticas das professoras iniciantes, muitas vezes 

imperceptíveis para elas, e para os outros, como produtoras/criadoras de saberes e 

saberesfazeres potencialmente significativos, e até vivenciado por elas 

inconscientemente em determinadas circunstâncias de suas experiências no 

processo de escolarização. 

Como pesquisador do cotidiano, vejo que “O cotidiano escolar é uma 

realidade de emergências, sem itinerários fixos, que faz do pesquisador um sujeito 

errante, em busca de perguntas e de respostas e sempre distante das verdades 

definitivas” (ESTEBAN, 2003, p. 129). E é sobre essa areia movediça que suscita a 

produção do conhecimento no processo de construção da pesquisa científica na 

perspectiva dos estudos do cotidiano. 

Segundo Oliveira (2012b, p. 215), 

 

[...] O objetivo deste tipo de pesquisa nos/dos/com os cotidianos das 
escolas, é assim, a desinvisibilização, o reconhecimento e a possível 
multiplicação de experiências emancipatórias – promotoras de 
aprendizagens baseadas numa ecologia entre saberes, 
temporalidades, culturas, escalas e modos de produção – 
desenvolvidas nas escolas e em outros espaços educativos, para 
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além dos limites definidos pelas teorias e políticas educacionais 
formalmente apresentadas. 

 

Trata-se, pois, de dar voz e vez às professoras, as quais vivem na 

multiplicidade dos acontecimentos cotidianos na escola, e cujas práticas 

substanciais e qualitativas são ocultadas em detrimento da hegemonia clássica da 

ciência e da segmentação linear do conhecimento. Por isso, investiguei como se dá 

a produção/criação dos saberes e saberesfazeres e sua mobilização na prática 

pedagógica das professoras iniciantes, como possibilidade de contribuir para a 

emancipação social como propõe Oliveira (2008a; 2012a) e Santos (2006), 

permitindo o acesso democrático do saber que leva à transformação. 

Em síntese, pesquisar no cotidiano das professoras iniciantes e com elas foi 

uma experiência diferente e constituída de múltiplos sentidos de aprendizagem, 

amadurecimento e, consequentemente, desenvolvimento da pesquisa científica. 

Reitero ainda que as professoras pesquisadas foram estudadas no seu 

próprio cotidiano de atuação profissional, na qual fui observando, paulatinamente o 

que mobilizavam, ou seja, os saberes e saberesfazeres, e fui travando ao longo da 

pesquisa conversas que me permitiram a construção escrita desta dissertação, 

buscando entrelaçar as compreensões de suas narrativas com as contribuições da 

epistemologia da complexidade, sobre a qual irei tratar a seguir. 

 

2.2 A Epistemologia da Complexidade na compreensão das narrativas 

docentes 

 

Pesquisar com o cotidiano de professoras iniciantes foi um processo de 

construção e tessitura de saberes que me permitiram vivenciar experiências plurais, 

e não lineares, na construção do conhecimento e da produção científica. 

Diante desse universo carregado e constituído de múltiplas possibilidades, 

saberes e práticas, eu não teria como compreender o que se processava no 

cotidiano das interlocutoras desta pesquisa se eu não encontrasse um fundamento 

que interligasse os aspectos socioculturais, biológicos, psicológicos e existenciais 

manifestos entre mim pesquisador e as pesquisadas. Essas questões são fruto das 

sensações, do que as professoras iniciantes me revelavam no âmbito cognitivo e 

também de suas crenças, convicções, desejos, expectativas, enfim, dos saberes e 

saberesfazeres que mobilizavam cotidianamente. 
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Como pesquisador do cotidiano que sou, desafiado e, ao mesmo tempo, 

desafiando dos objetos de estudo e de toda uma conjuntura que vou tecendo 

continuamente na atividade científica, não posso me contentar com investigações 

redutivas, que busquem apenas aspectos de uma realidade fragmentada, sem 

perceber as inúmeras implicações que os sujeitos vivem em seus respectivos 

contextos e os significados atribuídos em suas atividades diárias, por isso “[...] 

precisamos de pontos de vista epistemológicos que revelem os postulados 

metafísicos e até a mitologia escondida no interior da atividade científica” (MORIN, 

2010, p. 130). Por essa razão, encontrei na epistemologia da complexidade, 

fundamentada em Edgar Morin (2010), elementos que pudessem me ajudar na 

compreensão das narrativas produzidas/reveladas pelas professoras iniciantes 

durante as conversas que fomos estabelecendo durante a presente investigação. 

 De posse dos dados produzidos e transcritos, que foram as narrativas 

reveladas durante as conversas do cotidiano com as professoras iniciantes, passei, 

então, a adotar como perspectiva de compreensão a Teoria da Complexidade de 

Edgar Morin (2010), como uma possibilidade de refletir, confrontar e tecer 

conhecimentos desencadeados e produtivos à pesquisa científica, por se enquadrar 

dentro da perspectiva que aqui venho defendendo e produzindo conhecimento, 

buscando dar visibilidade às vozes das interlocutoras desta pesquisa. Por isso achei 

por bem entrelaçar os Estudos do Cotidiano juntamente com a Epistemologia da 

Complexidade. 

Vejo a Epistemologia Complexa como a perspectiva que mais se ajusta aos 

Estudos do Cotidiano, e que durante essa investigação, os saberes e 

saberesfazeres mobilizados pelas professoras iniciantes apresentavam uma 

multiplicidade de reflexões, compreensões, concepções, práticas, e toda uma 

tessitura de saberes construídos em múltiplos contextos de aprendizagem que se 

materializavam em suas práticas pedagógicas cotidianas. 

Como “[...] a aspiração à complexidade tende para o conhecimento 

multidimensional” (MORIN, 2010, p. 177), a pesquisa com o cotidiano das 

professoras iniciantes mostrava-se carregada de riquezas e incertezas, que se 

corporificavam nos seus modos de fazer e de compreender os saberes que 

mobilizavam em atividades desenvolvidas nos vários espaçostempos da prática 

pedagógica.  
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A concepção de Epistemologia da Complexidade, que ora também é 

chamada de Paradigma ou Método da Complexidade, justamente pelo sentido de 

abrangência e flexibilidade na produção do conhecimento, sem que haja uma 

hegemonia ou hierarquia clássica e determinista para produzir ciência, tem como 

concepção um “[...] conjunto de princípios de inteligibilidade que, ligados uns aos 

outros, poderiam determinar as condições de uma visão complexa do universo 

(físico, biológico, antropossocial)” (MORIN, 2010, p. 330). Em outras palavras, o que 

é complexo é o que valoriza a conexão das várias áreas do conhecimento e da vida, 

na produção dos sentidos em cada espaçotempo dos saberes e saberesfazeres 

mobilizados pelos sujeitos no contexto em que se situam e com suas múltiplas 

práticas, experiências e vivências. 

As professoras iniciantes aprendiam inúmeros saberes, em vários contextos 

formativos, com diferentes sujeitos e com variadas intensidades. Então compreender 

estes saberes e saberesfazeres e sua mobilização exigia pensar em que 

método/paradigma/epistemologia eu poderia utilizar, tendo em vista a concretização 

de minhas incompreensões e incompletudes acerca do meu objeto de estudo a ser 

desvelado. Eu não poderia, então, buscar compreender esses mesmos saberes e 

saberesfazeres, tomando apenas o contexto da escola e da sala de aula, em que as 

professoras estavam situadas e atuavam profissionalmente, como determinantes e 

únicos, uma vez que elas não viviam apenas nestes contextos e nem com os 

sujeitos que faziam parte do processo de escolarização, mas extrapolavam esses 

âmbitos e pessoas. 

Como a complexidade abarca uma visibilidade muito mais ampla na 

integração e articulação com os vários saberes e áreas do conhecimento, no sentido 

mesmo de um entrelaçamento sem separar ou reduzir, mas sim entrelaçar e ampliar, 

a pesquisa no cotidiano das professoras iniciantes trouxe elementos que, desde o 

princípio, foi caracterizada por uma complexidade em sua própria essência. As 

próprias interlocutoras desta pesquisa percebiam e revelavam isso em suas 

narrativas, ao admitirem que aprendiam em outros contextos (cursos de 

especialização; formações no PNAIC; planejamentos da escola; aulas 

extraescolares; viagens etc.) e com outros sujeitos (professoras mais experientes; 

família; especialistas da educação; coordenadora pedagógica; amigos e amigas, 

etc.). Todas essas relações tecidas em múltiplos e diferentes contextos e com 

diferentes pessoas motivavam-nas e induziam-nas a aprenderem a ser professoras, 
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demonstrando diante dessas aprendizagens as surpresas e fatores motivadores 

para serem professoras, mesmo que enfrentassem alguns conflitos e impactos que 

vez por outra viessem a causar interferências (momentâneas) nesses sentimentos e 

sensações vivenciados. 

Diante disso, buscando trazer uma maior profundidade acerca da 

complexidade para entender o cotidiano da pesquisa com as professoras iniciantes, 

para sustentar minha escolha por esta perspectiva, vislumbro que: 

 

[...] O método da complexidade pede para pensarmos nos conceitos, 
sem nunca dá-los por concluídos, para quebrarmos as esferas 
fechadas, para restabelecermos as articulações entre o que foi 
separado, para tentarmos compreender a multidimensionalidade, 
para pensarmos na singularidade com a localidade, com a 
temporalidade, para nunca esquecermos as totalidades integradoras 
(MORIN, 2010, p. 192). 

 

Foi, portanto a Epistemologia/Método ou Paradigma da Complexidade que me 

ajudou a compreender o universo da pesquisa e, mais essencialmente, as narrativas 

reveladas pelas professoras iniciantes. Principalmente quando em algumas vezes fui 

à escola me encontrar com as interlocutoras deste estudo, e percebi que elas 

participavam de outras atividades de ensino e aprendizagem da profissão para além 

daquele contexto. Então algumas vezes, passei a acompanhá-las e buscar 

compreender que tipo de saberes e saberesfazeres construíam e mobilizavam 

nesses contextos e como faziam o mesmo quando retornavam à sala de aula, na 

escola onde trabalhavam. 

A complexidade do cotidiano escolar é, portanto, um terreno de incertezas e 

que se constitui de inúmeros objetos e sentidos do aprender a ensinar, o qual foi 

fruto desta pesquisa. As professoras iniciantes não apenas vivem a complexidade 

porque estão aprendendo a serem professoras, mas porque, acredito que as 

descobertas, surpresas e imprevisibilidades estão mostrando outra faceta da prática 

docente; outra forma de educar, ensinar e aprender.  

Entendi que, a partir da Epistemologia da Complexidade, não apenas aprendi 

a compreender com mais propriedade as narrativas das interlocutoras desta 

pesquisa, mas ampliei minhas ideias, concepções, saberes e fazeres que a pesquisa 

científica permite, e que apenas quem a constrói cotidianamente, percebe a 
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grandeza e a complexidade do que é produzir conhecimento, do que é produzir 

ciência. 

Ao buscar compreender as narrativas das professoras pesquisadas a partir da 

Epistemologia Complexa, fui tecendo os saberes necessários à produção desta 

dissertação, entrelaçando vários instrumentos, os quais permitiram captar as 

práticas e saberes ocultos que o próprio acontecer do cotidiano vai expondo. Acerca 

destes instrumentos é que vou discutir na próxima seção. 

 

2.3 Os instrumentos utilizados no cotidiano da pesquisa 

 

A escolha que o pesquisador faz dos instrumentos para utilizar na pesquisa 

com o cotidiano vai depender do objeto de estudo, bem como das possibilidades 

reveladas durante o contato com os sujeitos, o contexto e a viabilidade que se 

mostra tanto para um quanto para o outro. “[...] Com efeito, desde que o objeto se 

apresente como um complexo de relações é preciso apreendê-lo por métodos 

múltiplos” (BACHELARD, 1985, p. 18), que foi exatamente o que fiz durante esta 

investigação. Pois entendo que “[...] não se pode chegar à objetividade senão 

expondo de uma maneira discursiva e detalhada um método de objetivação” (op. cit, 

p. 18), ou seja, produzir ciência é uma construção que defino como fazer pautado 

nas minhas experiências e saberes acerca da pesquisa e dos instrumentos que 

conheço ou mesmo posso criar, porque pesquisar na produção do conhecimento 

científico é também uma arte, uma construção e uma criação que vai sendo tecida e 

produzida quanto mais eu me lançar nas aventuras e desafios da incerteza e do 

universo ainda não conhecido que passarei a conhecer e a me apropriar. 

Pierre Dominicé (2010, p. 203) me ensina também que “[...] Os instrumentos 

usados só têm utilidade em função do objeto de investigação visado” (DOMINICÉ, 

2010, p. 203). Assim, se eu determinar a priori estes instrumentos e perceber na 

vivência cotidiana do processo da pesquisa que eles não se apresentaram 

exequíveis, certamente tenho a opção de ressignificá-los, ou mesmo criar outros 

mecanismos e instrumentos, para que eu possa desenvolver a investigação, 

perspectivando a concretização em toda a sua complexidade do estudo que estou 

investigando. Falo isso, porque ao fazer inicialmente uma solicitação às 

interlocutoras desta pesquisa para que fizessem suas narrativas escritas, percebi 

que não obteria êxitos, uma vez que escrever o que se faz e o que se pensa é um 
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exercício que demandava mais esforços e tempo, como relataram as pesquisadas. 

Passei, então, a tomar outra iniciativa: registrar suas narrativas orais a partir de 

conversas. 

Por isso, como métodos da investigação científica na produção dos dados, 

priorizei as conversas (em algumas vezes cheguei a fazer rodas de conversas); a 

observação, na qual utilizei como recursos de registro o diário de pesquisa, o 

gravador de áudio e fotografias, em que busquei captar as sutilezas do cotidiano 

vivenciado pelas professoras iniciantes da escola pública que desenvolviam suas 

práticas pedagógicas na etapa de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental (embora 

todas as pesquisadas façam parte apenas do 2º ano do Ensino Fundamental), 

reveladas através de suas narrativas. 

Os primeiros encontros foram caracterizados por observações no cotidiano da 

sala de aula das três professoras iniciantes, que eu intercalava entre uma sala de 

aula e outra, buscando observar como desenvolviam sua prática pedagógica, 

focalizando os saberes e saberesfazeres mobilizados. Mediante minhas 

observações, eu ia registrando no meu diário de pesquisa todos os detalhes 

observados, analogamente com registros fotográficos pra poder sustentar minhas 

escritas (no caso das fotografias eu priorizava somente algumas experiências), 

tendo em vista que eu corria o risco de depois não lembrar o que foi visto. Assim, eu 

não perderia preciosas informações e conhecimentos produtivos à ciência, por isso 

eu anotava um pouco de cada coisa e tirava fotos do que me apresentava mais 

marcante, para depois selecionar o que realmente me servia e estava em 

consonância com as questões, objetivos e objeto de estudo desta investigação. 

A partir de outros encontros, depois de eu me ter familiarizado com a cultura 

escolar, conhecido melhor a escola, os profissionais nela atuantes e as professoras 

iniciantes, interlocutoras desta pesquisa, por meio da observação, de minha 

apresentação e algumas conversas aproximativas e ainda não registradas, tudo isso 

permitiu dar maior consistência à investigação, o que compreendo como algo de 

extrema importância e necessidade em um trabalho dessa complexidade. 

Os encontros foram estabelecidos no período diurno. Então eu me encontrava 

com as professoras iniciantes, em períodos diferentes, embora algumas vezes tenha 

realizado rodas de conversas com duas delas no turno vespertino. Com a outra, os 

encontros se davam exclusivamente entre mim e ela, sem a presença das demais 

devido à indisponibilidade de horários. No início da pesquisa, quando tive o primeiro 
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contato com a escola, no ano de 2013, todas as interlocutoras desta pesquisa 

trabalhavam em um mesmo turno (matutino), porém, no ano seguinte (2014), a 

escola passou por alterações, e duas das pesquisadas mudaram para o turno 

vespertino, por isso tive que acompanhá-las, nos seus respectivos turnos durante 

esta investigação. 

Como eu já havia mencionado nos parágrafos anteriores, somente depois de 

ter estabelecido alguns primeiros contatos com toda a cultura da escola e seus 

profissionais nela atuantes, foi que passei a registrar nossas conversas (entre eu e 

as interlocutoras desta pesquisa) dando primazia ao que eu tinha observado em 

suas aulas anteriormente por meio do contato que tive com elas no cotidiano de 

suas práticas pedagógicas, quanto aos saberes e saberesfazeres mobilizados, 

buscando interpelá-las para que eu pudesse compreender como estes são 

mobilizados no cotidiano da prática pedagógica das pesquisadas. 

No que se refere às conversas, entendo que a palavra dita tem uma 

significação bastante singular e diferencia-se de quaisquer outros modos de 

expressão do discurso no âmbito das relações humanas. Primeiramente digo que as 

conversas, que denomino como “conversas do cotidiano”, foram o instrumento 

utilizado para ter acesso às narrativas das professoras iniciantes, interlocutoras 

desta pesquisa. Entendo que conversar com alguém é uma situação bastante 

particular, no sentido de que deve existir uma confiança, aproximação e certo 

desprendimento para que aconteça o processo comunicativo entre as pessoas que 

iniciam uma conversa. 

Foi com Nilda Alves (2003) que aprendi que o termo “conversa” é utilizado 

pelos estudiosos do cotidiano, porque soa melhor e retira a ideia de uma supremacia 

pregada pela ciência positivista-cartesiana. Uma vez que conversar com os outros é 

estabelecer e compartilhar múltiplas experiências e saberes horizontalmente, sem 

impor ou hierarquizar o teor da conversa, mas que tanto eu quanto o outro 

permitimos igual aprendizagem, entrelaçando os fios dos entendimentos, saberes, 

concepções, crenças, desejos, incertezas e pontos de vista. 

Adoto a concepção de González-Rey (2005) acerca das conversas. O autor 

denomina de conversação e que tem o mesmo sentido para o que estou tratando 

nesta pesquisa. A acepção proposta de conversa é a de que esta: 
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[...] é um processo cujo objetivo é conduzir a pessoa estudada a 
campos significativos de sua experiência pessoal, os quais são 
capazes de envolvê-la no sentido subjetivo dos diferentes espaços 
delimitadores de sua subjetividade individual (GONZÁLEZ-REY, 
2005, p. 126).  

 

Assim, é uma forma de acessar universos em que estão sendo produzidos 

sentidos subjetivos nas práticas pedagógicas cotidianas das professoras iniciantes, 

e que, por esse meio, posso desvelar contextos não revelados por outros 

mecanismos, muitas vezes fechados e lineares. Dessa forma, “A conversa surge 

como uma experiência que vivemos e que vai nos constituindo, pois nos desafia a 

pensar com o outro sobre o mundo que vivemos e fazemos” (ALBUQUERQUE, 

2010, p. 17). 

Numa perspectiva mais específica e, a meu ver, bem delimitada de 

conversas, trago outra concepção do termo, e que tem fundamental relação com o 

que aqui estou discutindo, que encontrei numa investigação desenvolvida no 

processo de formação inicial no curso de Geografia do Campus Avançado Maria 

Elisa de Albuquerque Maia-CAMEAM da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte-UERN. Segundo os professores propositores desse instrumento, que também 

chamam de método, consiste na: 

 

[...] participação coletiva de debates acerca de uma temática, através 
da criação de espaços de diálogo, nos quais os sujeitos podem se 
expressar e, sobretudo, escutar os outros e a si mesmos. Tem como 
principal objetivo motivar a construção da autonomia dos sujeitos por 
meio da problematização, da socialização de saberes e da reflexão 
voltada para a ação. Envolve, portanto, um conjunto de trocas de 
experiências, conversas, discussão e divulgação de conhecimentos 
entre os envolvidos nesta metodologia (NASCIMENTO & SILVA, 
2009, p. 1). 

 

Assim, a conversa, diferentemente de qualquer outro instrumento utilizado na 

pesquisa científica, promove uma maior interação entre os sujeitos participantes do 

processo comunicativo, pois nem um, nem o outro tomam a palavra como sua e a 

impõem ao interlocutor. Pelo contrário, são estabelecidos momentos não 

segmentados e nem lineares, e sim, recíprocos e flexíveis, em que ou eu ou o outro 

lembramos de alguma coisa, experiência ou fato já vivenciado, por meio do que 

estou expressando na conversa, como também pode concordar ou discordar do que 

está sendo conversado. 
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As conversas já foram utilizadas enquanto método científico em outras 

investigações no âmbito educacional, como na tese de Doutorado em Educação de 

Andrea Albuquerque (2010), defendida no Programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Federal Fluminense-UFF, e na dissertação de Mestrado 

em Educação de Fabíola Girard (2012), defendida no Programa de Pós-graduação 

em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN. 

A compreensão subjacente das conversas que empreendo aqui diz respeito a 

um processo de interação entre duas ou mais pessoas, na qual exista a 

compreensão dos enunciados proferidos na comunicação discursiva entre ambas, 

sem a determinação ou mesmo imposição de regras, hierarquias e modelos pré-

estabelecidos do que possa ser conversado. Nessas situações também são 

socializados dispositivos os mais diferenciados e relacionados com a profissão, a 

vida, o senso comum e todas as questões que possam ser reveladas oriundas das 

experiências e vivências dos sujeitos durante o processo comunicativo/discursivo. 

Essa acepção está em consonância com Andrea Serpa Albuquerque (2010). 

Segundo essa autora, “Para que uma conversa exista, é preciso muito mais do que 

duas pessoas que falem. É fundamental duas pessoas que realmente se ouçam. 

Duas pessoas que realmente se importem com o que é dito” (ALBUQUERQUE, 

2010, p. 14). 

Em se tratando desta investigação, enfatizo que, no processo de conversa 

estabelecido com as interlocutoras desta pesquisa, emergiram suas narrativas, 

gravadas por mim em um aparelho gravador de áudio, posteriormente transcritas e 

passadas por um processo delicado, minucioso e envolvente para permitir 

entendimentos.  

Meu primeiro contato com as interlocutoras desta pesquisa foi um 

esclarecimento de que a investigação se daria por meio de processos 

comunicativos, colocando como perspectiva as conversas, importantes meios para 

produzir os conhecimentos relativos à produção desta dissertação. Embora eu não 

tenha mencionado de fato a terminologia “conversa”, como um instrumento de 

investigação no primeiro momento, eu as fiz entender (sem saber que o seria 

depois), que as conversas são o método ideal e que se acentuaria com mais 

flexibilidade e potencialidade na investigação com as interlocutoras desta pesquisa. 

Como preferi não utilizar qualquer outro termo ou elemento que viesse a deixar as 

professoras iniciantes inibidas para me revelarem suas experiências em suas falas, 
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fui me envolvendo, conversando com elas, e essa interação permitiu suas 

participações e a socialização de suas narrativas sem que eu precisasse me 

posicionar ou tomar iniciativas, perguntando-lhes sempre, como que de uma forma 

pressionadora ou querendo saber somente o que me revelaria de relevante para a 

pesquisa. Pelo contrário, íamos conversando e ampliando cada vez mais nossos 

saberes e não-saberes acerca do que nossas conversas poderiam suscitar. 

Estabelecer uma conversa com o outro é um processo que estamos cultural e 

historicamente construindo ao longo de nossa existência. O próprio ser humano para 

se desenvolver, precisa contar com a contribuição de outros, uma vez que somos 

por natureza seres socializadores; socializamos o que temos, o que conhecemos e o 

que encontramos no nosso caminho e, da mesma forma, existem as pessoas que 

fazem o mesmo para conosco. Nesse processo usamos do diálogo e da conversa 

pra conhecermos e nos aventurarmos por universos ainda não conhecidos e 

habitados. Por isso, a conversa é uma necessidade humana, e como tal, é 

fundamentalmente a ferramenta que nos impulsiona às mudanças, a ser outra 

pessoa em cada espaçotempo da vida, e a crescer paulatinamente durante nossa 

existência. Induz-nos ao progresso, a uma construção civilizatória de nós no mundo, 

pela interação com os outros. 

Chego a lembrar nesse momento que os próprios gregos, na pessoa de 

muitos filósofos como Sócrates, há séculos utilizava de uma prática interessante 

para fazer os seus discípulos aprenderem e compreenderem o que estava sendo 

questionado a eles. Isso acontecia por meio da chamada maiêutica socrática, para 

interpelar os mais jovens por meio da conversa e, então, entender as questões 

discutidas e problematizadas pelo então filósofo grego e tantos outros que se 

utilizaram desta prática também, como Platão, e mais contemporaneamente 

Wittgenstein, ainda que com suas diferenças e peculiaridades para a utilização deste 

método, como me esclarece Cristiane Gottschalk (2010). Ainda de acordo com essa 

autora, passo a depreender que a maiêutica socrática não se ajusta em todas as 

suas bases e princípios no âmbito da conversa na pesquisa com o cotidiano, tendo 

em vista que ela busca objetividade e verdades absolutas, e a conversa entendo ser 

uma prática que traz elementos mais leves, flexíveis e complexos, de acordo com as 

circunstâncias e questões que possam ser discutidas sem serem impostas ou 

hierarquicamente estabelecidas. Trata-se acerca de “[...] questões da vida cotidiana 
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e reflexões sobre a própria vida, em uma perspectiva de micro e macroambiente 

praticado, vivido, sonhado e realizado” (GIRARDI, 2012, p. 34). 

Considero as conversas um instrumento de grande potencial para 

aprendermos e compreendermos o mundo, sobretudo, pra tentarmos descobrir 

questões sempre recorrentes e atemporais como “de onde viemos”, “qual a nossa 

função social” e “para onde vamos”. Essas questões são fruto do nosso próprio 

cotidiano existencial, vivenciadas em processos de conversas. Conversando com os 

outros, refiro-me neste caso às pessoas mais experientes, mais vividas e que 

possuem um universo mais amplo e complexo de saberes, podemos entender (ou 

não) essas e outras tantas questões que vamos criando, encontrando e buscando 

descobrir durante a nossa vida. O importante é que sempre descobrimos mais 

perguntas durante as nossas conversas, as quais vão gerando respostas, dentro das 

quais aparecem outras mais perguntas e continuamos num ciclo ininterrupto de 

conhecer o mundo, as pessoas, as coisas e que as conversas nos ajudam nesse 

processo de descoberta de tudo isso. 

Outro exemplo que considero bastante pertinente é como se dá a conversa no 

âmbito das relações amorosas. Gosto de estabelecer a conversa sempre, 

principalmente quando as coisas não estão se encaminhando positivamente, ou 

quando existem alguns percalços que venham a atrapalhar a relação que tenho com 

a outra pessoa. Proponho a conversa porque é com ela que eu, juntamente com 

quem me relaciono, podemos resolver o conflito, que dará lugar aos entendimentos 

e as compreensões, chegando assim, a reatar os laços harmoniosos e com sua 

devida consistência para fortalecer positivamente a relação. A conversa é o que dá 

vigor e continuidade na relação. É o remédio para a dor que por vezes pode estar 

martirizando o que ainda não entendi e que sem conversar, não entenderei o que 

estou vivendo em determinadas circunstâncias e momentos da relação. A conversa 

na relação pode também se tornar um alívio, pois o desabafo que faço é como um 

descarrego de um peso que está sobre minhas costas e que chego a não mais 

aguentar caminhando com esse fardo que a cada dia pesa mais. Enquanto não 

ocorre a conversa, as coisas vão se complexificando para pior, e as saídas ou 

resoluções da crise se tornam muito mais amplas e difíceis. Eis, portanto, que a 

conversa tem uma significativa e importante contribuição em qualquer que seja a 

relação. Expressei no âmbito amoroso por me situar mais implicado com a conversa 

que a utilizo sempre em múltiplas situações que enfrento na minha vida relacional, 
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mas a conversa se configura relevante também na relação familiar, de amizade, no 

emprego, nos estudos (seja na escola, na faculdade ou qualquer outro ambiente). O 

importante é que com a conversa, as coisas ganham outros significados, outros 

enfoques e caracterizações bem melhores do que seria sem ela. 

Na pesquisa científica, a conversa tem a finalidade de colocar o pesquisador 

frente ao objeto de estudo e os sujeitos que estão participando da investigação, no 

sentido de desvelar as contribuições que são (ou serão) reveladas por meio dos 

saberes e fazeres investigados, na busca da compreensão e desenvolvimento da 

pesquisa em toda a sua complexidade, como me fizeram entender as investigações 

realizadas por Fabíola Girardi (2012) e Andrea Albuquerque (2010). 

No que diz respeito mais especificamente à pesquisa científica no cotidiano 

escolar, conversar com os sujeitos que investigamos é criar pontes de saberes que 

muitas vezes eu posso não saber, bem como aprender outros saberes coletivamente 

que a própria prática da conversa possa nos propiciar sem que muitas vezes 

saibamos e possamos esperar. Nas palavras de Boufleuer (2001, p. 50) “Importa 

esclarecer que um ato de fala só pode ser compreendido e fazer sentido num certo 

contexto, ou seja, a situação em que ele é enunciado, sob o pano de fundo dos 

saberes que constituem o mundo da vida”. 

Durante o percurso da pesquisa que trilhei e já com todas as conversas 

transcritas e parcialmente produzidas, senti necessidade de obter algumas 

informações que não foram reveladas pelas professoras iniciantes, justamente 

porque fui encontrando outras pistas e vias de reflexão e conhecimento e eu 

precisava me munir de mais informações. Então, tive que retornar à escola para 

poder estabelecer outras conversas com as interlocutoras da pesquisa e, assim, 

sanar lacunas que me apresentavam, a partir do que eu havia descortinado e que eu 

não consegui perceber durante os contatos estabelecidos, até mesmo fruto de 

minhas inquietações e de retorno dos dados até então produzidos naquele momento 

que me impulsionou a voltar na escola. Além do fato também de ter me aprofundado 

em outras leituras que eu ainda não tinha conhecido e nem lido, pra poder 

fundamentar e sustentar minhas discussões. 

Uma palavra daqui, uma pausa para pensar dali, ou mesmo um suspiro, 

ideias que nos vêm repentinamente, dúvidas, concordâncias, desacordos, uma 

trama que é tecida a partir do processo de conversação que estabeleço com outro 

alguém, seja uma, duas ou mais pessoas. Essa interação passa a dar significado 
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aos assuntos, às questões levantadas e ao enredo que ganha contornos ainda 

incertos, mas que vão ganhando um desfecho à medida que vão surgindo mais e 

mais elementos para a conversa, que vai se ampliando deliberadamente e 

apresentando um começo, um meio, mas nunca um fim, pois fico matizando várias 

ideias que muitas vezes em apenas uma conversa não me é possível ter, e que em 

outras ocasiões e momentos passo a lembrar, relembrar e criar outras vias de 

saídas, ou mesmo outros enfoques que poderiam ser dados para a conversa que 

outrora fora iniciada em um determinado passado não muito distante. 

Uma conversa não é simplesmente um momento trivial e destituído de 

importância. Pelo contrário, estabelecer uma conversa é se envolver e compartilhar 

com outra(s) pessoa(s) as nossas ideias, pensamentos, convicções, crenças, 

desejos, angústias, saberes, experiências, enfim, é um espaçotempo da vida onde 

se fabricam conhecimentos e sentidos de nossa existência e que torna as pessoas 

diferentes de outros momentos anteriores à conversa e à pessoa com quem 

estamos conversando. 

Numa conversa muitas vezes o que estou discutindo pode servir como âncora 

e/ou lembrança para sustentar o discurso do outro. Isso muitas vezes aconteceu 

entre mim e as interlocutoras desta pesquisa, durante nossas conversas. 

O que move uma conversa ou outra é o interesse do que está sendo 

conversado. Logo eu não vou conversar com alguém que eu não queira ou de quem 

eu não goste, como também não teria motivação para conversar acerca de questões 

que pouco me interessam ou quando minhas ideias, crenças, posicionamentos, 

ideologias eu não saiba defender. Assim, só pode existir a conversa quando as 

pessoas se envolvem e desejam conversar. É uma relação entre desejo, curiosidade 

e compreensão, que pode favorecer o desenvolvimento ou não de uma conversa. 

Vejo que a utilização das conversas durante esta pesquisa enriqueceu o meu 

olhar sobre o contexto pesquisado e se configurou como uma prática permeada de 

múltiplos sentidos que iam sendo construídos por mim e, acredito, também com as 

professoras pesquisadas. 

A conversa é, portanto, um momento privilegiado para produzir saberes, 

quando também consigo captar as sensações, percepções e características 

singulares que cada sujeito apresenta durante o processo de conversação. Isso, 

com qualquer outro instrumento, não teria os mesmos resultados e desdobramentos. 

Mas encontrei na conversa um dispositivo de potencializar esta investigação, que 
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teve uma importantíssima contribuição, senão uma das mais significativas para a 

produção desta dissertação.  

As conversas foram gravadas em um aparelho de áudio, no próprio contexto 

da sala de aula, em momentos em que os alunos não estivessem presentes para 

não atrapalhar as informações fornecidas pelas professoras iniciantes. Isso mostra 

também o grau de comprometimento, aceitação, responsabilidade e cuidado que as 

interlocutoras desta investigação tiveram para compartilhar seus saberes com uma 

pessoa de fora, no caso eu, como pesquisador, além de ser em momentos e 

horários diferentes dos que estavam previstos e dos que seguiam em sua rotina de 

trabalho, cotidianamente. Isso também me faz lembrar a confiança segundo a qual: 

“[...] torna-se um projeto a ser ‘trabalhado’ pelas partes envolvidas, e requer a 

abertura do indivíduo para o outro. Onde ela não pode ser controlada por códigos 

normativos fixos, a confiança tem que ser ganha, e o meio de fazê-lo consiste em 

abertura e cordialidade demonstráveis” (GIDDENS, 1991, p. 134. Grifos do autor). 

Essa perspectiva sociológica, apontada por Anthony Giddens, fez-me agir com as 

professoras iniciantes com certo desprendimento, mostrando-me o tempo todo 

acessível e esclarecedor acerca do que eu ia realizar durante a pesquisa. Isso 

permitiu uma receptividade flexível e abertura para socializarem suas experiências e 

vivências durante nossos encontros e conversas. 

Depois de registradas todas as conversas, fiz a transferência dos dados para 

o computador e passei a transcrevê-las, ouvindo-as cuidadosamente repetidas 

vezes, para que não passasse em branco quaisquer que fossem as informações, 

bem como eu não pudesse incorrer em falhas durante a escuta e transcrição. 

Como uma possibilidade de compreender melhor as narrativas das 

professoras iniciantes participantes da pesquisa, antes que eu passasse a vivenciar 

a experiência cotidiana de pesquisar o meu objeto de estudo, e com as respectivas 

pesquisadas, resolvi criar um diário de pesquisa pessoal, no qual passei a registrar 

as minhas experiências como professor iniciante, e que extrapolou a perspectiva 

profissional, abarcando as vivências de diferentes contextos sociais e profissionais, 

e com diferentes pessoas. Assim, para que eu pudesse compreender as narrativas 

das professoras pesquisadas, criei o hábito de narrar o meu próprio percurso 

existencial. Delory-Momberguer (2008) refere que essa perspectiva de buscar 

compreender as narrativas do outro é chamada de heterobiografia, porque se dá um 

processo de incursão pelas falas, enunciações ou discursos de outra pessoa e que 
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passamos a nos debruçar sobre o que fora dito e/ou escrito em outros momentos e 

ocasiões e que está registrado de alguma forma. Com isso passei a entender melhor 

esse processo juntamente com a realidade que eu ia vivenciando na trajetória da 

pesquisa. 

Além de ter criado esse diário de pesquisa pessoal, voltado ao meu cotidiano 

de vivências e experiências pessoais acerca da minha vida sócio-profissional, 

acadêmica, pessoal e cultural, criei também o próprio diário de pesquisa direcionado 

exclusivamente ao registro das experiências que eu ia observando com as 

professoras iniciantes no transcurso da pesquisa. 

Foi com o diário de pesquisa, que pude materializar muitas das ideias que 

aqui estão contidas, pois fui acessando continuamente na produção de minha 

escrita, o que eu havia registrado por meio das observações no cotidiano da prática 

pedagógica das professoras iniciantes. 

A observação com registro na pesquisa científica configura-se como um 

instrumento substancial para a produção do conhecimento. Ao registrar o que 

vemos, passamos a expressar a experiência do olhar, levando consigo nossas 

concepções, interpretações, crenças, entendimentos e reflexões que se corporificam 

em poderosos elementos e fontes para produzir ideias e saberes, fundamentais à 

pesquisa científica.   

Somente após ter realizado a pesquisa, utilizando-me de todos os 

instrumentos mencionados, busquei uma perspectiva que pudesse ser 

potencialmente significativa para esta investigação, tendo em vista que, para 

pesquisar no/com o cotidiano de professoras iniciantes, deveriam ser 

compreendidos os dados a posteriori, considerando as múltiplas vivências, saberes 

e práticas que por mim iam sendo observados e materializados durante as inúmeras 

vezes, e com os diferentes enfoques com que se dava. Encontrei, portanto, a 

Epistemologia da Complexidade, a qual me mostrou diante do universo plural e 

híbrido da construção da pesquisa, e da própria experiência com que as 

pesquisadas enfrentavam cotidianamente, me seria possível passar a compreender 

suas narrativas e todo o processo trilhado.  

Em suma, todos os instrumentos de pesquisa utilizados foram entrelaçados 

para a compreensão do objeto de estudo desta pesquisa. Por meio das conversas 

com as interlocutoras desta pesquisa, nas quais surgiram suas falas, organizadas 

em um quadro, para posteriormente realizar algumas leituras e interpretações do 
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que disseram as professoras, o que me levou a selecionar os elementos mais 

pertinentes para compreender como se davam suas aprendizagens e sua 

mobilização de saberes na prática pedagógica. São esses elementos que se 

tornaram os dois capítulos que explano a seguir. 
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3 AS PROFESSORAS INICIANTES E A TESSITURA DE CONHECIMENTOS EM 

REDE 

 

O presente capítulo tem como objetivo mostrar como se dá o processo de 

tessitura de conhecimentos em rede construído pelas professoras interlocutoras 

desta investigação, da forma com eu o percebi durante a convivência com as 

mesmas. 

Faço algumas discussões tomando como referências autores como: Oliveira 

(2008a; 2012a), Oliveira; Sgarbi (2008), Garcia e Alves (2012), Ferraço (2006; 2007; 

2008), entre outros, na tentativa de elucidar os contextos vividos pelas professoras 

iniciantes, na perspectiva da tessitura de conhecimentos em rede. 

Para tanto, estou entendendo aqui essa tessitura de conhecimentos em rede, 

como uma construção tecida em inúmeros espaços sócio-profissionais, acadêmicos, 

existenciais e culturais, em que as professoras iniciantes passam a criar e recriar 

saberes e saberesfazeres, possibilitando ainda a troca recíproca de outros saberes 

com os sujeitos com os quais estabelecem relações, permitindo, assim, potencializar 

o que possuem no cotidiano de sua prática pedagógica. 

Ao compreender por este prisma, reporto-me a Inês Oliveira (2012a), com 

quem de fato passei a aprender acerca desta noção e a desenvolver outros 

processos também tecidos em redes de conhecimentos e sujeitos no cotidiano de 

minha produção de saberes, na formação continuada, como professor e 

pesquisador. Assim: 

 

A noção de tessitura de conhecimento em rede pressupõe, ao 
contrário, que as informações às quais são submetidos os sujeitos 
sociais só passam a constituir conhecimento quando se enredam a 
outros fios já presentes nas redes de cada um, ganhando, nesse 
processo, um sentido próprio, não necessariamente aquele que o 
transmissor da informação pressupõe. Os conhecimentos são tecidos 
pelos sujeitos a cada momento, por meio de processos de criação e 
transformação permanentes, sendo, portanto, sempre novos, 
diferentes dos anteriores e, sobretudo, provisórios. Na perspectiva da 
tessitura do conhecimento em redes, dizer algo a alguém apenas 
provoca aprendizagem e (re)criação de conhecimentos quando 
aquilo que foi dito se conecta às redes já existentes e com tudo o que 
as compõem – valores, experiências, conhecimentos formais, 
crenças, convicções, emoções, sensações, sentimentos – e passa a 
integrá-la, modificando-a (OLIVEIRA, 2012a, p.69). 
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Portanto, tecer conhecimentos em rede é conectar-se a outros universos 

presentes em várias esferas da vida, e essas conexões são instáveis, não lineares e 

nem tampouco repetitivas e previsíveis as experiências vivenciadas, pelo contrário, 

são múltiplas realidades e situações que, justamente, por assim acontecerem, 

permitem a construção e conexão de outros tantos fios e redes que se entrelaçam 

na vida dos indivíduos. 

Ao se envolverem com outros grupos e sujeitos, as professoras iniciantes 

passam a ampliar os horizontes de saberes, recriando, numa perspectiva singular, o 

que entendem e compreendem, passando a mobilizar seus saberes e 

saberesfazeres tomando como ponto de partida as experiências vivenciadas nos 

múltiplos contextos formativos as quais se enredam. Ou seja, tecer conhecimento 

em rede é fazer relações (conexões) entre seus conhecimentos, referências, 

experiências e aquilo com o que se toma contato (redes já existentes), modificando 

as redes já existentes, e modificando-se como sujeito. 

Cada vez que estabeleciam conexões com outros contextos, as professoras 

iniciantes, interlocutoras desta pesquisa, iam (re)construindo suas práticas, dando 

outros tantos significados, rememorando o que viveram anteriormente, mas 

desenvolvendo suas práticas pedagógicas cotidianas com caracterizações 

específicas, diferentes das anteriores, e de acordo com as possibilidades que se 

apresentavam a sua realidade. Passavam, inclusive a tecer criações, recriações e 

transformações dos saberes e saberesfazeres7 através do que aprenderam nas 

redes entrelaçadas em suas experiências, e que mobilizavam a complexidade de 

saberes existentes no contexto de sala de aula. E esses acontecimentos se davam 

também comigo como pesquisador, no processo de produção e (re)criação do 

conhecimento científico mediado pelas reflexões, críticas, compreensões, surpresas, 

ambiguidades, dúvidas e outras dimensões que eu ia tecendo e desenvolvendo 

cotidianamente. 

No processo de pesquisa que fui estabelecendo, paulatinamente com as 

professoras iniciantes, pude vivenciar momentos de construção de saberes e 

saberesfazeres em redes de cooperação que as mesmas iam tecendo em que eu 

estava presente acompanhando, como também identifiquei pelas suas narrativas, 

que também se coadunava com o clima em que a sala de aula e a escola como um 

                                                           
7 Dimensões essas que discutirei com maior profundidade no quarto capítulo desta dissertação a 
partir da página 104. 
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todo demonstravam, quando desenvolviam qualquer tipo de atividade diferente das 

habituais. 

Um exemplo que esclarece essa discussão é o caso relatado pela professora 

Ilza, numa atividade extraescolar que desenvolveu com seus alunos (que também 

foram desenvolvidas por outras professoras da escola, mas cada uma desenvolveu 

suas estratégias metodológicas de acordo com o que consideravam essencial e que 

conheciam, partindo de suas singularidades) a partir da seguinte experiência: 

 

Joelson: Tu falaste sobre o fato de irem [os alunos juntamente com 
a professora] pra Veneza8. 
Ilza: Ah, sim! 
Joelson: Isso aí foi o que? Uma iniciativa de quem? 
Ilza: Foi nossa mesmo. 
Joelson: Dos professores? 
Ilza: Isso. 
Joelson: Pra dar aula? 
Ilza: [Concordou fazendo sinal de positivo balançando a cabeça]. Aí 
o que que aconteceu: a metodologia foi de cada professor, no caso a 
gente – como essa semana é do meio ambiente – lá a gente falou da 
importância do meio ambiente, eu dei minha aula fora, entendeu? da 
sala de aula, uma aula extraescolar, e aí, assim eu fui explicando a 
importância, enfim, o que tá relacionado ao meio ambiente, e a gente 
foi passear, aproveitar o momento deles e é isso. (Conversa com 
professora Ilza – 05/06/14). 

 

Trata-se, então de um contexto formativo para professoras(es) e alunos, esse 

do Balneário Veneza citado pela professora Ilza, que é fora da escola, no qual 

puderam ser tecidos conhecimentos em rede, ou melhor, foram sendo produzidos 

saberes e saberesfazeres de acordo com o que a professora Ilza compreende e 

busca desenvolver na perspectiva da realização do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Com essa dinamicidade com que acontece as aulas, de acordo com a fala 

acima proferida pela professora Ilza, as professoras iniciantes acabam mobilizando 

saberes e saberesfazeres de suas experiências concretas, baseadas na realidade 

vivida, ou seja, ao levar seus alunos para um outro contexto, contam/narram a 

história do lugar, os aspectos culturais, como: as formas de lazer que podem ser 

                                                           
8 O Balneário Veneza é um complexo espaço de lazer, constituído de piscinas naturais, lugares para 
a prática de esportes, quiosques que oferecem comidas típicas (e bebidas) da cidade de Caxias-MA, 
e que também acontecem algumas festividades, além de receberem constantemente turistas, e servir 
de local para atividades recreativas, de lazer e pedagógicas que muitos profissionais e escolas 
realizam. É um lugar agradável e que mantém as pessoas em contato com a natureza, através de 
belas e encantadoras paisagens. É um dos lugares mais frequentados pelos caxienses e turistas. 
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realizadas naquele lugar; a culinária existente; as festividades que acontecem; o 

clima e vegetação típico do lugar, enfim, uma série de fatores que deixam suas 

aulas mais animadas e fogem dos padrões de uma aula apenas numa sala entre 

quatro paredes. Eis, portanto, outro contexto de tessituras de conhecimentos em 

rede que as professoras vivenciam, como apontada pela professora Ilza, em que 

considerou marcante essa experiência, principalmente, quando enfatiza que: “[...] eu 

dei minha aula fora, entendeu? da sala de aula, uma aula extraescolar, e aí, assim 

eu fui explicando a importância, enfim, o que tá relacionado ao meio ambiente, e a 

gente foi passear, aproveitar o momento deles”. Essa fala mostra o quanto a prática 

pedagógica pode ser diferenciada, prazerosa, e contagiante e pode ser realizada em 

outros contextos, bem como a aprendizagem pode acontecer em qualquer lugar, não 

somente na escola. Assim, tecer conhecimentos em rede se dá em múltiplos 

contextos, nos quais se constroem, se renovam e se multiplicam os saberes 

existentes, agregando-se outros, e permitindo a consolidação desses saberes nas 

práticas cotidianas das professoras iniciantes, quando da mobilização dos seus 

saberesfazeres.  

A experiência pedagógica no contexto extraescolar que a professora Ilza 

desenvolveu foi no espaço apresentado pela figura abaixo: 

 

Figura 1 – Balneário Veneza (Caxias-MA). 

 

Fonte: <http://www.rotasturisticas.com/fotos_32080_caxias_balneario_veneza_ 
caxias.html>. Acesso em: 13/03/2015. 

http://www.rotasturisticas.com/fotos_32080_caxias_balneario_veneza_caxias.html
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A experiência vivenciada pela professora Ilza, me faz pensar ainda, como 

mencionei através de Inês Oliveira (2012a), no início deste capítulo, que a 

professora se vale do que já existe, para produzir suas aulas, inventando, 

explorando e mesmo elaborando suas estratégias metodológicas e aprendendo 

outros saberes que podem ser tecidos através dos contextos existentes (no caso do 

Balneário Veneza), criando pedagogicamente suas aulas. E é acerca deste múltiplos 

contextos de tessituras de saberes e fazeres que discutirei na seção abaixo. 

 

3.1 Os contextos de formação e suas múltiplas contribuições à prática 

pedagógica 

 

Primeiramente quero dizer que esta seção tem como objetivo apresentar os 

contextos de formação que as professoras iniciantes têm vivenciado durante suas 

múltiplas experiências tecidas no cotidiano sócio-profissional, acadêmico, pessoal, 

cultural e existencial. 

A ideia de contextos de formação se faz presente, devido ao fato de que é 

nestes contextos que as professoras iniciantes fazem as tessituras de 

conhecimentos em rede. Portanto, buscando esclarecer melhor os contextos de 

formação, estes são vários, e em cada um as praticantes do cotidiano aprendem e 

tecem outros tantos saberes e significados, entrelaçando-se em múltiplos fios que se 

materializam em suas práticas de sala de aula e extraescolar, potencializando 

assim, o processo de ensino e aprendizagem. 

Utilizo o termo “contextos de formação” tomando emprestado de Regina Leite 

Garcia e Nilda Alves (2012). Primeiro porque considero a expressão bonita e me 

remete à pluralidade, a muitos, a vários, a múltiplos bem como retrata a realidade 

que vivi juntamente com as interlocutoras deste estudo. Segundo porque, ao buscar 

entender o que são esses contextos, percebi que seu significado retrata também o 

que experiencio em minha realidade existencial, pessoal, acadêmica, cultural e 

sócio-profissional. Assim, ao dizer que “[...] esses contextos não são espaçostempos 

fechados em si, mas estão, de modos diversos, articulados uns aos outros...” 

(GARCIA; ALVES, 2012, p. 492), me reporta ao que estou propondo no título deste 

capítulo, que é exatamente a tessitura de conhecimentos em rede que as 
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professoras iniciantes estão tecendo em seu cotidiano e assim aprendendo a sua 

profissão. 

As pesquisadas vivenciam inúmeros contextos de interações sócio-

profissionais que constituem a sua identidade profissional enquanto educadoras, 

potencializando suas práticas pedagógicas e contribuindo para a efetivação de um 

ensino e aprendizagem qualitativo. Isso acontece, quando sentem necessidade de 

melhorar suas práticas ou mesmo buscar outros elementos para fazer com que as 

crianças possam aprender de outras maneiras, quando as que estão sendo 

realizadas não alcançam êxito. 

Por isso a perspectiva tematizada neste capítulo se adéqua ao contexto em 

que desenvolvi esta pesquisa e com as respectivas professoras iniciantes, devido ao 

fato de que: 

 

A concepção de tessitura dos conhecimentos e das subjetividades 
em redes recupera a indissociabilidade entre os saberes – 
considerados no pensamento ocidental moderno não apenas 
diferentes, mas, sobretudo, desiguais, revalorizando a pluralidade de 
saberesfazeres possíveis e desejáveis (OLIVEIRA; SGARBI, 2008, p. 
80). 

 

Isto, no meu entendimento é o que vivem exatamente as professoras 

iniciantes desta pesquisa, que constroem novos saberes e saberesfazeres a partir 

do entrelaçamento de experiências estabelecidas em vários contextos (escola, sala 

de aula, família, igreja, encontros do PNAIC, etc.) e com diferentes sujeitos (alunos, 

outras professoras, familiares, gestores, amigos entre outros.). 

Diante das vivências trilhadas pelas professoras iniciantes, fui acompanhando 

vários momentos em que as mesmas iam tecendo uma gama variada de saberes e 

saberesfazeres nos seus múltiplos contextos formativos, e que extrapolavam os 

aspectos pedagógicos. Essa interação acabava possibilitando potencializar a sua 

atividade profissional, pois mobilizavam estes saberes em sua prática cotidiana de 

sala de aula, viabilizando o processo de ensino e aprendizagem. Demonstro 

ousadamente, por meio de um esquema os múltiplos contextos percebidos por mim 

e vividos pelas interlocutoras desta pesquisa e o esclareço logo em seguida: 
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Figura 2 – Contextos formativos trilhados pelas professoras iniciantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

De acordo com o esquema acima, dentre os inúmeros contextos em que 

estão inseridas, as professoras iniciantes se apropriam, socializam, discutem, tecem 

e refletem os saberes relativos ao momento e lugar em que estão presentes, como 

oriundos dos seus contextos de: formação continuada (planejamentos e reuniões da 

escola, mas também conversas informais com os colegas; eventos educacionais; 

reuniões e formações da secretaria municipal de educação; etc.); formação inicial 

(em que aprendem novos e diferentes saberes nos cursos de formação de 

professores que cursaram na universidade/faculdade); vida pessoal (na interação 

com seus familiares e amigos, bem como dos relacionamentos amorosos, etc.); da 

participação de grupos religiosos, movimentos da classe docente e outros; da 

realização de passeios, viagens e visitas a outros diferentes espaços, etc. E toda 

essa complexa rede de relações que se tecem cotidianamente, condicionam a 
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mobilização dos seus saberesfazeres, que se projetam na educação escolar. “[...] 

Em suma, um professor nunca define sozinho e em si mesmo o seu próprio saber 

profissional. Ao contrário, esse saber é produzido socialmente, resulta de uma 

negociação entre diversos grupos” (TARDIF, 2012, p. 12-13). Portanto, as 

professoras pesquisadas não são apenas sujeitos cognitivos, mas culturais, 

emocionais, sociais, biológicos etc., que pulsam, respiram, pensam e fazem 

acontecer suas práticas pedagógicas amalgamadas de experiências vivenciadas nos 

mais diversos espaçostempos que a sociedade propicia e que constituem a 

personalidade pessoal e profissional de cada uma. 

Como se pode perceber pelo exposto acima, as interlocutoras desta pesquisa 

participam de encontros e eventos promovidos pela secretaria de educação, que 

estimulam e financiam algumas atividades de formação continuada para a melhoria 

do processo de ensino e aprendizagem, sobretudo, quando os indicadores 

educacionais estão baixos ou que se buscam atingir as metas estabelecidas pelos 

organismos avaliativos (principalmente em decorrência do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB, mas amplia-se para outras dimensões, 

não se prendendo a esta somente); combinam viagens nas férias para serem 

realizadas nos feriados, férias ou recessos que possuem; se utilizam dos valores 

religiosos que participam e aprendem nos encontros nas igrejas, empreendendo-os 

no contexto de sala de aula; refletem e lembram o que aprenderam no curso de 

formação inicial, para criar ou desenvolver suas práticas com as crianças; mobilizam 

saberes e saberesfazeres relativos à convivência que tem em família com seus 

filhos, sobrinhos e demais sujeitos, passando a adotar esses modelos de atuação na 

sala de aula, com as crianças. Enfim, uma série de experiências que vivem fora e 

que passam a se materializar em ações cotidianas na sua atuação profissional, 

principalmente, quando as experiências vividas foram positivas. 

O esquema acima (Figura 2) não é fechado e fixo no sentido de que existem 

apenas esses contextos vivenciados pelas professoras iniciantes e que são somente 

estas relações que elas estabelecem. Pelo contrário, foram os grupos e/ou 

elementos que encontrei durante a pesquisa, considerando o tempo em que 

vivenciei com as mesmas quando das suas interações comigo. Acredito existir 

muitos outros que vão surgindo de acordo com a vivência de cada uma, muitas 

vezes até em situações que eu não tenha acompanhado.  
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Conforme vão avançando e ampliando-se suas vivências, experiências e 

tempo de docência, obviamente vão agregando-se outros grupos, lugares, sujeitos e 

aspectos que contribuem para a criação e recriação de seus saberes e 

saberesfazeres que desembocam em sua prática pedagógica cotidiana, 

potencializando, assim, os processos de aprender e ensinar. 

Trata-se de um ciclo que não tem começo e nem fim, mas que vai sendo, nas 

palavras de Azevedo (2004) “tecido, retecido e destecido”, levando-se em conta os 

contextos formativos propiciados em vários momentos das vidas das professoras 

iniciantes. 

A partir daqui, entrarei numa discussão detalhando um pouco alguns dos 

contextos de formação percebidos por mim em que as professoras iniciantes tecem 

conhecimentos, e que foram demonstrados na figura 2. 

O Programa Nacional Alfabetização na Idade Certa-PNAIC9 tem representado 

para as professoras iniciantes um dos contextos mais profícuos para tecer 

conhecimentos em rede, desde o princípio de suas experiências enquanto docentes. 

Nestes encontros, além de terem o momento pedagógico, tem algumas pausas 

(intervalos), as quais se mostram positivas para as mesmas, em que são tecidos 

outros saberes para além dos acadêmicos, configurando-se como processos 

interativos de relevância para a construção dos saberes da prática pedagógica. 

 Os encontros são realizados por polos, assim, das escolas que pertencem a 

regiões próximas, apenas uma sedia o encontro, e quando se reúnem é que as 

professoras mostram o que desenvolveram, relacionado ao que tinham planejado 

nos encontros anteriores, e são discutidas outras possibilidades quando, por 

exemplo, não tenham por ventura alcançado o que tinham proposto no planejamento 

quanto às práticas que não foram atingidas, e assim são tecidas discussões 

buscando averiguar as diferenças, ambiguidades e perspectivas de uma realidade 

para outra. Acontecem mensalmente os encontros, e nestes, as atividades são 

desenvolvidas em interação com professores e professoras de diferentes escolas, 

considerando apenas a etapa de ensino que se encontram. Como as professoras 

pesquisadas todas atuam no 2º ano do Ensino Fundamental, as atividades são 

elaboradas com as(os) professoras/es que atuam nesta etapa, e se reúnem em 

                                                           
9 Faço discussões mais complexas e esclarecedoras acerca deste programa na seção 4.5 neste 
trabalho a partir da página 150, mostrando seus princípios e contributos para a prática pedagógica 
das professoras iniciantes. 
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grupos, passando a discutir o que fora proposto pela coordenadora do programa, 

levando em consideração os propósitos do PNAIC como também do currículo 

escolar. Assim, as professoras aprendem novos saberes que passarão a ser 

mobilizados através dos saberesfazeres quando retornam à sala de aula em busca 

da efetivação do que discutiram e criaram anteriormente para ser colocado em 

prática. Elas me diziam que as aprendizagens tidas através dos encontros do PNAIC 

eram conduzidas levando-se em consideração o contexto de sala de aula, 

concernente ao nível cognitivo, linguístico, comportamental e cultural dos alunos, 

bem como, mostravam cada uma das professoras, que tinha um modo peculiar de 

desenvolver suas estratégias metodológicas, utilizando o que sabiam e o que tinham 

enquanto recursos, ou mesmo o que criavam para desenvolver junto a seus alunos, 

que cheguei também a presenciar suas aulas utilizando os recursos didáticos (como 

mencionarei experiências desse tipo no próximo capítulo), na prática pedagógica 

(re)criadora das professoras iniciantes. 

Além do mais, enfatizo as contribuições do PNAIC, pois acompanhei um 

encontro, e que as professoras desta pesquisa discutiam juntamente com as(os) 

outras(os) professoras e professores quais as abordagens a serem realizadas, em 

que momento da aula, que tipo de avaliação a ser realizada, as possíveis 

dificuldades que poderiam surgir, enfim, o como desenvolver as aulas, de acordo 

com as propostas elencadas durante os encontros do programa e que elas iam 

fazendo os desdobramentos. Explicito abaixo o registro que fiz no meu diário de 

pesquisa, acerca de um dos encontros do PNAIC que eu estava presente: 

 

Quando me direcionei à escola para observar o cotidiano de uma das 
professoras que faz parte da pesquisa não a encontrei na escola, 
pois estava, juntamente com as outras (que lecionam do 1º ao 3º ano 
do Ensino Fundamental) em outra escola fazendo parte do encontro 
de formação do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa-PNAIC. Neste, os/as professores/as se reúnem 
quinzenalmente para trabalharem juntos na realização do 
planejamento que se consubstancia no cotidiano de sua prática 
durante duas semanas, voltadas para as atividades de alfabetização, 
focando a leitura e a escrita e o domínio de operações básicas de 
matemática, em que o planejamento prima pela interdisciplinaridade. 
Percebi que neste encontro, em que há a interação com diversos 
professores/as, de várias escolas e anos escolares do Ensino 
Fundamental (1º ao 3º ano), existe uma tessitura de conhecimentos 
em rede (OLIVEIRA, 2008) que está sendo construída, 
potencializando o seu processo formativo, numa perspectiva 
continuada, e que certamente, contribui para o desenvolvimento de 
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uma prática pedagógica plural e significativa no cotidiano escolar 
(Diário de Pesquisa – 14/03/2014). 

 

Nesse processo de observação, fui interpelando as professoras e buscando 

alguns entendimentos no próprio contexto sobre como se dava a aprendizagem da 

docência com seus outros pares, em que estavam presentes professores/as 

iniciantes e experientes, além de gêneros misturados, isto é, professores homens e 

mulheres. 

Os intervalos para lanche, que considero como um momento de formação e 

de tecer conhecimentos, que aconteciam no dia de realização do encontro, além das 

atividades didáticas e pedagógicas, mostravam-se como um contexto de 

aprendizagem no qual eram discutidas várias questões mesmo do senso comum, e 

da realidade existencial de cada docente que ali se encontrava. Isso permitia às 

professoras tecer outros saberes nas redes de conversações que estabeleciam com 

os seus pares. 

E o mais interessante dos encontros do programa PNAIC é a dinamicidade 

com que acontece, como eu pude presenciar juntamente com as professoras 

iniciantes em um dos encontros, que se caracteriza da seguinte maneira: uma hora a 

coordenadora faz as exposições de motivos do que vai desenvolver, colocando as 

justificativas, práticas metodológicas e teóricas a serem construídas/desenvolvidas e 

depois socializadas pelos(as) professores(as) (uma vez que participam tanto 

docentes homens como mulheres, porém a maioria do público é feminino); outra 

hora tem o momento dos(das) professores(as) se reunirem, lerem, discutirem e 

colocarem no papel o que vão fazer, realizando as apresentações em público diante 

de uma sala em que se fazem presentes professores(as) de diferentes escolas e 

diferentes etapas de ensino (somente aqueles(as) que atuam do 1º ao 3º ano do 

Ensino Fundamental, que são as etapas atendidas pelo programa para a efetivação 

do processo de alfabetização e domínio das operações matemáticas). São, portanto, 

aprendizagens plurais que passam a ser tecidas pelas professoras pesquisadas, que 

são promovidas nos processos de socialização e construção de saberes e 

saberesfazeres propostas pelo PNAIC. 

Numa das conversas que travei com a professora Ana Clívia, a mesma tem 

mostrado as contribuições que o PNAIC vem propiciando à sua prática pedagógica, 

porque tem servido como outro contexto de formação, além de ter contatos com 
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vários(as) outros(as) professores(as) e coordenadoras do programa. Assim se 

posicionou a professora me esclarecendo o que tem alcançado com o PNAIC e 

desenvolvido em sua prática cotidiana no processo de ensino e aprendizagem: 

 

Ana Clívia: O encontro do PNAIC é por ano. Então, os primeiros 
anos [os professores que trabalham no 1º ano do ens. fundamental] 
se encontram e fazem suas atividades juntos, suas rotinas, seus 
planos, se planejam juntos. E os segundos anos também a mesma 
coisa, entendeu? Independente de trabalhar de manhã ou a tarde, 
turnos diferentes, é justamente por isso que eles [do PNAIC] colocam 
[o encontro] num dia que dá pra todo mundo, no sábado. 
Joelson: O que acontece nas atividades? Vocês discutem com as 
professoras da escola e de outras escolas também? 
Ana Clívia: Sim. Com a coordenadora e com várias professoras de 
outros polos, não só daqui do polo que nós trabalhamos. 
Joelson: Nos nossos estudos a gente trata sobre a tessitura de 
conhecimentos em rede, em que o professor passa a aprender em 
vários contextos, que permitem a construção de conhecimentos, e 
isso não se dá somente dentro da escola e da sala, por exemplo. 
Ana Clívia: Com certeza! 
Joelson: Aí eu considerei esse [espaço dos encontros do PNAIC] 
como um dos contextos, mas existem outros não é, que vocês 
aprendem? 
Ana Clívia: Com certeza! A gente sempre está se reunindo. Sempre! 
Joelson: Tem esse planejamento do PNAIC, mas existe outro? 
Ana Clívia: Tem sim. Todo mês tem o planejamento aqui na escola 
com a coordenadora da escola, e a do PNAIC [a coordenadora do 
Programa], e com os outros professores de outros polos. 
Joelson: Outros contextos, por exemplo, que tu consideras 
importante que adquiriu [saberes] e trouxe para a escola, além 
desses dois: a escola e o PNAIC? 
Ana Clívia: Tem sim! A gente tá em constante aprendizagem; a 
gente costuma trocar ideias com pessoas mais experientes 
(Conversa com a professora Ana Clívia – 05/06/14). 

 

Como se pode perceber na conversa acima, a professora Ana Clívia enfatiza 

que o programa PNAIC tem realizado grandes feitos em sua prática pedagógica, 

principalmente porque tem acompanhado a mesma desde o início na profissão como 

professora (que se encontra no 2º ano de experiência). Assim, ao me explicar que a 

construção de seus saberes e saberesfazeres tem se dado nos múltiplos contextos 

de interações que este programa tem possibilitado, a professora mostra ainda que 

dentro da própria escola, consegue construir novos saberes, através da interação 

com seus pares, o que ficou claro quando disse que “Todo mês tem o planejamento 

aqui na escola com a coordenadora da escola, e a do PNAIC [a coordenadora do 

Programa], e com os outros professores de outros polos”. Assim, são inúmeras 
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possibilidades de negociação de saberes como aponta Ferraço (2008) as quais 

permitem a construção de novos saberes e fazeres. Ou como o próprio autor mostra: 

 

[...] os diferentes tipos de interesses, as condições mutantes dos 
sujeitos e suas relações de enunciações da cultura, tecidas em 
redes, possibilitam nas escolas a criação de ambientes movediços, 
entre-lugares culturais, proporcionando a esses praticantes 
diferentes espaçostempos de realização de negociação, traduções, 
performances e hibridizações (FERRAÇO, 2008, p. 36). 

 

Por meio desta exposição acima, entendo que as professoras iniciantes 

realizam esses processos intercambiáveis de saberes e saberesfazeres, a partir do 

momento que passam a vivenciar outras tantas experiências fora de sala de aula, 

mas que retornam em situações operacionalizadoras da prática pedagógica 

cotidiana, revelando contributos essenciais e potencialmente significativos no 

processo de aprender e ensinar. 

O que me chamou também a atenção, com relação à fala anterior da 

professora Ana Clívia é que mostrou que seus pares mais experientes também 

possibilitam fazê-la aprender outros saberes e que permite a consolidação de seus 

saberesfazeres no cotidiano de sua prática. Aspecto esse que também vivenciei 

como professor iniciante, e foi o que mais me despertava a atenção para buscar 

outras fontes, meios e estratégias pedagógicas e metodológicas, trocando 

experiências e discutindo novas possibilidades. Ao dizer que “[...] A gente tá em 

constante aprendizagem; a gente costuma trocar ideias com pessoas mais 

experientes”, Ana Clívia demonstra o quanto seus outros pares, podem trazer 

significados importantes acerca do que faz ou poderá fazer se tornando, então, 

como uma troca de experiências e mesmo saberes outros que talvez possa ainda 

não possuir ou mesmo ter tido as reflexões que podem ser tecidas reciprocamente. 

Daí a tessitura de novos saberes e fazeres que são tecidos neste outro contexto de 

formação: o contato com as outras professoras, quer sejam da própria escola, quer 

sejam companheiras do PNAIC com quem estabelece relações de aprendizagem, 

ampliando suas compreensões, e até mesmo passando a recriá-las e/ou abandonar 

determinados saberes dando lugar a outros novos significativos para sua atuação 

profissional. 

Numa ocasião em que estivemos conversando, a professora Ana Clívia 

chegou a mostrar outro momento que também conseguiu vivenciar ao longo de sua 
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profissão, enquanto professora iniciante. Dessa vez, voltando-se sobre a sua própria 

prática cotidiana de sala de aula, na interrelação da produção de saberes e 

saberesfazeres que o contexto de sala de aula propiciara. Assim me falou: 

 

Eu aprendo no dia a dia com meus alunos, na medida em que eu 
estou ensinando estou aprendendo (Conversa com a professora Ana 
Clívia –16/10/14). 

 

O contato diário com seus alunos, portanto, configura-se como outro contexto 

de formação em que existe uma interação entre sujeitos mediadores de tessituras de 

saberes e saberesfazeres à medida que cada vez mais situações momentâneas vão 

sendo construídas mutuamente. 

A fala de Ana ressalta sua relação e aprendizagem com os alunos. Já na fala 

de Ilza, outra interlocutora deste estudo, ela ressalta suas aprendizagens com os 

colegas, outros(as) professores(as), que é outro grupo com o qual aprende, como 

expresso em sua narrativa abaixo: 

 

[...] Com relação à vivência na parte externa, fora da escola, eu vejo 
que os colegas que são professores, eles vão vivendo as 
experiências deles e aí eu vou observando o que dá pra eu 
acrescentar na minha prática eu acrescento, o que não dá... além de 
eu estar estudando e pesquisando também, de acordo com as 
necessidades da minha sala de aula... (Conversa com a professora 
Ilza –14/10/14). 

 

Diante dos posicionamentos das professoras Ana Clívia e Ilza acima 

expressos entendo que uma das formas que tem maior proporção e ênfase de 

aprendizagem da profissão são os próprios momentos que o lócus de 

desenvolvimento profissional possibilita tecer conhecimentos, como no caso da sala 

de aula e da escola, ou seja, o contexto da escola e sobretudo, da sala de aula, 

estimulam e propiciam as professoras iniciantes a construírem sua profissão, a 

aprenderem a ser professoras no fazer, no contato com a realidade que se processa 

cotidianamente com seus múltiplos desdobramentos, criações e transformações. 

Portanto, estes dois grupos com o qual aprendem (alunos e professores) estão na 

escola, que é um contexto de formação privilegiado; aprendizagens estas que 

também passei a vivenciar quando estava iniciando a carreira de professor. A partir 

dessa perspectiva, percebo como Garcia; Alves (2012, p. 506) que “[...] nesse 

processo instigante de troca de saberes, todos aprendemensinam, nos tantos 
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momentos e processos de trocas, curriculares e de outros tipos de 

conteúdosformas”. 

Quando as professoras iniciantes desenvolviam outras práticas pedagógicas, 

por exemplo, levando algum especialista de uma área diferente do conhecimento ou 

mesmo outro profissional da área da educação, para palestrarem ou desenvolverem 

algumas atividades com as crianças, de acordo com o que propõem, elas acabam 

aprendendo também novos saberes que possibilitarão serem desenvolvidos em 

oportunidades cotidianas que se apresentarem em sua vida sócio-profissional, o que 

também se configura como um contexto de formação, permitindo a tessitura de 

novos saberes e saberesfazeres. 

Junto a esse contexto (de encontros de formação no PNAIC, troca de saberes 

com professoras iniciantes e experientes, com os alunos etc.), existe também a sala 

de professores que representa outro contexto de formação em que ocorrem 

interações e socializações que se somam à rede de cooperação de saberes e 

saberesfazeres que são tecidos no cotidiano escolar. Nesta, o que acontece 

diariamente é expresso por cada uma, dependendo das experiências marcantes que 

se sucedem cotidianamente, porém, nem sempre as conversas tidas entre os pares 

tratam acerca do que mobilizam em sua prática pedagógica, e sim de inúmeras 

experiências que são reveladas pelas mesmas, oriundas de acontecimentos tidos 

fora, ou mesmo de reflexões, pontos de vistas, discussões e entendimentos que se 

travam ali mesmo por questões surgidas nas interações discursivas que se 

estabelecem. Eram conversas relacionadas: a uma festividade da escola; a datas do 

calendário escolar; à realização de projetos coletivos; a experiências que algumas 

professoras socializam de práticas e saberes mobilizados em outros espaços de 

atuação, e até mesmo de outra escola que atuam; à política educacional e política 

partidária; do que vivenciam com a família e com seus relacionamentos pessoais; a 

combinações para fazerem outras coisas, para além de profissionais, ou seja, de um 

passeio e diversão com seus pares; à problematização de questões que passam 

numa reportagem televisiva ou outros meios de comunicação de massa. Enfim, são 

tantas e tantas conversas que se processam no cotidiano, que seria impossível de 

mencionar todas, pois a todo o tempo aparecem novas questões, e com uma 

imprecisão de fatos e determinações que saltam a uma perspectiva linear e 

programada, ou como diz Ferraço (2006, p. 172) “produzem danças e deslizamentos 

de significados impossíveis de serem previstos e controlados”, mas acontecem de 
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acordo com o que cada sujeito considera oportuno em cada momento em que se 

encontram no pequeno espaço de tempo que existe do intervalo da escola e que se 

torna importante para a ampliação dos saberes e saberesfazeres que alicerçam sua 

prática pedagógica cotidiana. 

Outra forma de cooperação em rede de conhecimentos são as interações 

momentâneas que as professoras iniciantes criam com a equipe de gestão da 

escola, quando tem algum projeto em vista, querendo desenvolvê-lo ou mesmo 

quando encontram possibilidades de desenvolver alguma prática pedagógica que 

seja diferente, inclusive em outro espaço além da escola, conforme já mencionado 

neste capítulo. 

As professoras, por sua vez, sentem a necessidade de discutir, seja com a 

coordenadora pedagógica, como com as gestoras, algumas questões relacionadas 

com o que fazem ou querem fazer (como nas experiências relatadas acima com as 

professoras), como uma forma de atenuar e mesmo resolver o que desejam e essa 

forma de interação é mais positiva, quando encontram respaldo e retorno 

satisfatório, deixando-as tranquilizadas, ou pelo menos tendo o apoio para tomar 

decisões e criar algumas significações em suas práticas. 

Além dos contextos os quais mencionei acima, as pesquisadas vivenciam 

também experiências no cotidiano escolar, em que surgem outras possibilidades 

além da sala de aula, para complexificar os saberes que possuem, em processos de 

interações com outros sujeitos. Assim, quando os pais vão buscar seus filhos na 

escola, as professoras aproveitam este momento para conversar com eles tanto 

dentro da sala de aula, como fora, buscando entender o porquê as crianças 

apresentam determinados comportamentos, ou mesmo para dizer como estas se 

comportam e se desenvolvem durante as atividades propostas no processo de 

ensino e aprendizagem. Esta interação configura-se como outra perspectiva de 

entendimento do que ainda não sabem ou não conseguem entender de imediato 

sobre seus alunos, passando a buscar questionamentos e sujeitos para, 

coletivamente, entender o porquê de determinadas situações enfrentadas em sua 

prática pedagógica. 

A professora Oziane relatou que viveu algumas situações conflituosas com 

seus alunos. Diante delas, numa das experiências a professora tentou aproveitar o 

momento em que um dos pais da criança foi buscá-lo na escola para conversar e 

para tentar entender o que estava acontecendo com a criança e mesmo obter um 
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feedback do pai, no sentido de juntos poderem resolver aspectos do comportamento 

e da aprendizagem do pequenino. Por isso, chegou a conversar com esse pai que 

foi até a escola e me informou em nossas conversas, a experiência vivida: 

 

[...] Aí, o que foi que aconteceu, chamei o pai, aí eu esperei e disse: 
‘Olha hoje eu vou conversar com teu pai’ [falando para a criança, pra 
ver se ela se comportava melhor], aí ele disse: Não, porque não, não, 
não... Ai eu disse vou, porque não tem mais jeito não, esperei, 
porque eu já conversei muito com você, então eu vou ter que me 
dirigir a ele. Esperei, terminou a aula [e quando] chegou 11:15h, 
quando o pai veio pegar o aluno eu estava esperando, eu ia pra sala 
dos professores, mas de onze [horas, mas preferiu esperá-lo dentro 
da própria sala de aula, juntamente com o aluno]. (Conversa com a 
professora Oziane – 29/05/14). 

 

Essa revelação mostra o quanto a professora tenta resolver as situações 

enfrentadas em seu cotidiano, não deixando as coisas pra depois, mas buscando 

mesmo, com os elementos que dispõe sanar quaisquer dificuldades que venham a 

interferir na sua prática pedagógica. Inclusive, a própria professora Oziane, vai 

criando a sua realidade, de acordo com o que se apresenta, digo, se adapta a outros 

horários e tem outros comportamentos, não abusando do autoritarismo, mas 

utilizando a autoridade que a professora precisa ter para gerir as relações de sala de 

aula. Fato este presente na ênfase do horário que deu ao descrever que: “[...] 

Esperei, terminou a aula [e quando] chegou 11:15h, quando o pai veio pegar o aluno 

eu estava esperando, eu ia pra sala dos professores, mas de onze [horas]”. Nesse 

dia, resolveu permanecer na sala de aula, justamente pra conseguir a oportunidade 

de ter um momento de conversa com o pai da criança.  

O que a experiência relatada acima tem a ver com a tessitura de 

conhecimentos em rede, é o fato que a família é outro contexto de formação com 

que se tecem conhecimentos relacionados aos comportamentos e mesmo 

compreensões acerca da cultura de que fazem parte as crianças, a partir da 

convivência que tem em suas casas e que mostram-se fundamentais para que as 

professoras entendam determinadas situações de aprendizagem, comportamento e 

valores que as mesmas empreendem no cotidiano da sala de aula e na escola. 

Nesse sentido, conversar com as famílias é uma forma de negociação, construção e 

modificação de saberes que são tecidos juntamente com estes sujeitos. 

Considerando o exposto, e clarificando as ideias aqui expressas a partir da 

epistemologia da complexidade a qual me ensina Edgar Morin (2010), em que vejo a 
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educação escolar como um contexto de instabilidades, com sinuosidades, rupturas, 

ordens e desordens e não somente caracterizadas por dimensões agradáveis, 

corretas e previsíveis, encontro uma contradição relacionada à fala expressa pela 

professora Oziane (anteriormente) com o que realmente está desejando dizer/fazer. 

Primeiro, porque entendo que as contradições são inerentes a todos nós seres 

humanos, principalmente nós que estamos a realizar uma prática pedagógica 

diferente da hegemônica. Somos filhos da modernidade, apreendemos seus 

princípios e queremos superá-los, colocar outros princípios em ação. Isso provoca 

conflito e ambiguidades. Assim, a professora Oziane, embora algumas vezes queira 

aproximar a família à escola, no seu enunciado fica mais claro que a abordagem 

feita foi canalizada de uma maneira não produtiva, pois acabou mais denunciando 

os maus comportamentos da criança, como uma forma de exercer controle e 

disciplinamento, do que ouvindo mesmo o pai, para buscarem, juntos, uma 

possibilidade de superar a dificuldade enfrentada. No entanto, não quero com isso 

generalizar, atribuindo a todos os momentos que a professora estabelece contato 

com os pais que seja dessa maneira, mas em algumas vezes acontece mesmo um 

processo de conversação e entendimentos, com trocas e negociação de saberes, 

mas que em outros momentos, como foi revelado pela própria professora Oziane em 

sua fala, acontecem aspectos destoantes, ou seja, situações imprevisíveis, não 

programadas e que surpreendem a professora em relação à condução do processo 

de ensino e aprendizagem e na própria relação com as crianças, aspectos estes que 

acabam sendo encaminhados pela intervenção dada por ela junto à família. 

É válido ressaltar que todas as professoras interlocutoras desta pesquisa 

buscam estabelecer aproximações com a família, mesmo que os pais procurem em 

menor proporção o acompanhamento de seus filhos, netos, sobrinhos ou qualquer 

nível de parentesco que as crianças da escola possam ter. 

A professora Ilza também enfrenta dificuldades na gestão da sala de aula, em 

relação ao comportamento e disciplinamento dos alunos. Situações essas que 

cheguei muitas vezes a observar as relações estabelecidas entre a professora e as 

crianças. Numa das observações que registrei no meu diário de pesquisa, foi 

bastante marcante para mim e para a professora Ilza também e que expresso a 

seguir: 
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Neste dia a professora deixou seis alunos dentro da sala de aula, 
sem usufruírem do recreio e permaneceu com estes alunos 
realizando uma atividade escrita no quadro, enquanto as outras 
crianças foram liberadas para o recreio. Tal fato se deu por conta de 
que os alunos eram os mais agitados da sala e muitas vezes não 
faziam as atividades que eram solicitadas pela professora. 
Em um certo momento, a professora veio em minha direção e 
manifestou seu descontentamento com relação ao comportamento 
dos alunos, dizendo que no planejamento da escola os professores 
resolveram criar um projeto buscando aproximar a família da escola, 
isso porque segundo ela “a gente não dá mais conta sozinho...”, por 
isso serão envolvidos outros sujeitos de fora da escola para ajudar 
no processo de educação e comportamento, como pessoas do: 
Conselho Tutelar do Município, do GEAPE (Grupo Especial de Apoio 
às Escolas) da Polícia Militar, Assistente Social, Psicopedagogos, e 
demais especialistas, etc. 
A professora enfrenta muitas dificuldades em gerir a turma. Alguns 
dos alunos acabam sendo muito transgressores e desafiam a 
autoridade da professora, deixando-a algumas vezes desanimada, 
desconcertada e até mesmo impotente, diante das situações 
enfrentadas em sala de aula, afetando emocionalmente o seu 
trabalho e o fato de mobilizar-se para alguma coisa (Diário de 
Pesquisa – 06/05/2014). 

 

Ainda que seja dessa forma, esses acontecimentos enfrentados pela 

professora Oziane e Ilza, me levam a pensar que contribuem para a construção de 

saberes que se somarão aos já existentes das docentes, os quais servirão para 

serem mobilizados nos saberesfazeres quando assim for preciso.  

As necessidades e conflitos acabam configurando-se como uma 

aprendizagem da profissão impulsionando as professoras iniciantes a mobilizarem 

os saberes e saberesfazeres necessários ao ensino, como relatou a professora Ilza 

acima ao iniciar junto com os/as outros/as professores/as a criação de um projeto 

pedagógico para aproximar a família da escola. É, portanto, um contexto de 

formação e de aprendizagem que se dá em colaboração com outros tecendo 

conhecimentos em rede. 

A complexidade marca o trabalho docente porque ele é permeado de 

múltiplos sentidos e acontecimentos. Como as interlocutoras desta investigação são 

professoras iniciantes, as mesmas estão vivenciando inúmeros aspectos do 

aprender a ser professoras, situações essas que vão contribuindo para a 

consolidação da profissão e o entendimento acerca da educação escolar, as práticas 

pedagógicas, as relações entre professor e aluno, enfim a cultura da instituição 

escolar e as tomadas de decisões mediante os conflitos que vivem, buscando agir 

na incerteza e na busca da superação do que se apresenta divergente com o que 
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não gostariam que acontecesse, como expresso nas experiências das professoras 

Oziane e Ilza acima. 

Mediante as discussões realizadas nos parágrafos acima vejo os contextos 

apresentados até agora como partes de um contexto muito relevante de formação 

das professoras que é a escola. 

E quando acontece esse “choque de realidade” que segundo Huberman 

(2000), é a surpresa e impacto com que se defrontam os(as) professores(as) que 

nunca tiveram contato ou viveram uma realidade de sala de aula, com todas as suas 

peculiaridades sinuosas e destoantes que apresenta, em que muitos(as) 

professores(as) enfrentam quando iniciam profissionalmente, aos poucos estes 

sujeitos vão aprendendo, o que Nóvoa (2009) alerta quanto ao fato do que é ser 

professor. Isto é, por meio de deslizamentos, tateamentos, e espaçostempos 

movediços da cultura escolar: 

 

Ser professor é compreender os sentidos da instituição escolar, 
integrar-se numa profissão, aprender com os colegas mais 
experientes. É na escola e no diálogo com os outros professores que 
se aprende a profissão. O registro das práticas, a reflexão sobre o 
trabalho e o exercício da avaliação são elementos centrais para o 
aperfeiçoamento e a inovação. São estas rotinas que fazem avançar 
a profissão (NÓVOA, 2009, p. 30). 

 

Esse imbricamento com que a profissão docente se revela acima, no 

desenvolvimento da profissionalização construída na escola, por meio das diversas 

e diferentes atividades de ensino e aprendizagem, como de interações com os 

atores escolares, é como se realiza a tessitura de conhecimentos em rede, que vai 

lapidando os saberes e saberesfazeres dos quais as professoras iniciantes dispõem, 

bem como a construção de novos saberes que potencializam sua atividade 

profissional. 

É por meio destas experiências que o autor acima mostra, que situo as 

professoras iniciantes, interlocutoras desta pesquisa como descobridoras do prazer 

de ensinar, mas também dos encantamentos, surpresas, incertezas e emoções 

positivas e negativas, enfim... as inúmeras táticas que o cotidiano revela para ser 

tecida, (re)criada e construída em um processo nada fácil e nem muito menos 

suave, mas constituidor de uma profissão pela experiência que realizam. 
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Diante das discussões que venho empreendendo nesta seção, encontrei 

estudos de pesquisadoras mexicanas que se aproximam do que estou pontuando, e 

que se relacionam com as interlocutoras desta pesquisa. O fato de que as crenças 

de professores(as) em início de carreira, o que pensam, refletem e mobilizam de 

saberes, são frutos das interações estabelecidas nos vários contextos de formação, 

que vão ganhando visibilidade na prática pedagógica, no cotidiano da educação 

escolar. Estas autoras me informam que: 

 

As experiências de iniciação constituem um referente identitário 
fundamental na constituição da identidade profissional. Ao iniciar seu 
trabalho, os docentes atualizam crenças sobre o que significa ser 
professor e vão implantando modos de identificação profissional a 
partir da sua incorporação na cultura escolar e da implementação de 
um currículo que antecipa conhecimentos, estratégias e sentidos da 
prática docente (SALGADO & ANTEZANA, 2013, p. 28. Tradução 
minha). 

 

Esta citação me faz pensar que as identidades docentes das professoras 

iniciantes vão se constituindo muito marcadamente por suas primeiras experiências 

na cultura escolar e que vão configurando o modo de ser professora, pelas 

aprendizagens que se mostram e que vão sendo desveladas com os mais múltiplos 

e variados sentidos, enfoques e intensidades. 

O lugar da prática cotidiana das professoras iniciantes mostrou-se carregado 

de incertezas e dúvidas, vontades e superações, confrontações e adaptações, 

enfim, permitiu diante dessas instabilidades do ser professora, construir elementos 

essenciais que, embora não tenham abandonado o que aprenderam ou aprendem, 

acabam que por isso mesmo, mobilizando os mais diversos e diferentes saberes e 

saberesfazeres em suas práticas, mesmo que muitas vezes não tenham consciência 

plenamente disso. Como manifestavam essas características, então? Através das 

discussões que tinham com seus outros pares; das situações conflitivas enfrentadas 

em sala de aula buscando desenvolver o processo de ensino e aprendizagem; da 

participação em cursos e capacitações buscando aprimorar os conhecimentos 

adquirindo outros saberes e experiências; na iniciativa voltada para a construção de 

projetos educativos buscando contribuir para a melhoria de sua prática pedagógica; 

na realização de aulas, para além da escola (em outros contextos) sendo instigadas 

a mobilizarem outros tantos saberes relacionados com a realidade e o entorno no 

qual estavam imersas juntamente com as crianças, enfim, uma série de experiências 
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vividas em vários contextos de formação, que as impulsionavam a mobilizar saberes 

e saberesfazeres de diversas procedências e com diferentes intensidades, o que foi 

aos poucos, se transformando em surpresas, que se manifestavam com diferentes 

estados de espírito, conforme mencionei no início deste parágrafo, e que é 

corroborado pelas experiências que aqui trouxe nas palavras das pesquisadoras 

mexicanas. 

Salgado e Antezana (2013) me fazem lembrar também o que narrou a 

professora Ana Clívia (que me volto à fala dela mais adiante), acerca dos conflitos 

envolvidos no processo de alfabetização, que na sua experiência inicial de ser 

professora, em que as situações vividas, que somente podem ser enfrentadas na 

cultura escolar estão mostrando a ela como é o ofício docente, com suas múltiplas 

facetas. E mediante os conflitos da prática alfabetizadora, encontra por meio dos 

encontros de formação no PNAIC; na sua busca em outros meios (revistas, livros, 

internet etc.); nos cursos de capacitação e de especialização; na troca de ideias com 

suas outras colegas de trabalho (também professoras); na pessoa da coordenadora 

pedagógica da escola; e com outros sujeitos e em vários contextos, inclusive para 

além da escola que acaba se voltando para esta a posteriori, outras tantas 

possibilidades de buscar resolver estes mesmos conflitos e assim viabilizar o 

processo de aprendizagem e ensino que assim preocupa a professora, para efetivá-

lo qualitativamente. 

A escola, portanto, vai moldando as professoras iniciantes com o que vai 

surgindo em seu cotidiano, isso de acordo como esse cotidiano se revela e se 

mostra às mesmas. Dessa forma, reforçando com Salgado e Antezana (2013), o 

currículo construído pelas professoras através da mobilização de saberes e 

saberesfazeres acaba mesmo antecipando “conhecimentos, estratégias e sentidos 

da prática docente”, como a própria professora Ana Clívia revela em sua narrativa 

(descrito abaixo), ao perceber os conflitos em sua prática alfabetizadora e ao buscar 

mecanismos para a solução destes conflitos, como mostrei o processo desta busca 

no parágrafo acima. 

É nesse cotidiano escolar e da sala de aula, que vamos tecendo nossas 

identidades profissionais, colocando em evidência os saberes e saberesfazeres que 

aprendemos em vários contextos formativos, mas que na escola ganham 

significados e potencialidades, com os nossos alunos e com os demais atores 

escolares que fazem parte desta instituição.  



88 
 

O relato da professora Ana Clívia que menciono abaixo, chegou a mostrar 

que se surpreende com o próprio contexto de sala de aula, quando identifica o 

desenvolvimento de seus alunos, ou melhor, quando percebe as modificações que 

são vividas pelas crianças ao empreenderem esforços para aprenderem o que está 

sendo ensinado. A professora me disse que: 

 

Tem hora que eu me surpreendo com eles [alunos]. Tem assim uma 
briga na cabeça deles, um conflito com relação às letras [referindo-se 
ao processo da alfabetização que as crianças estavam vivendo]. 
(Conversa com a professora Ana Clívia –16/10/14). 

 

Acredito que o conflito relatado pela professora Ana Clívia não se refere à 

constituição de suas identidades, mas sim a um conflito cognitivo bastante comum 

no processo de alfabetização para a compreensão do sistema alfabético. Entendo, 

então, que esta professora percebe o conflito e tenta mobilizar seus saberes para 

ajudar seus alunos a superar esse momento, e é isso que contribui para a formação 

de suas identidades, como professora, modificando e construindo estratégias 

metodológicas nos processos de aprender a ensinar, e a ser professora, deixando 

se modificar por estes saberes e fazeres. O inquietar-se com o que está vivendo 

repercute no trabalho cotidiano desenvolvido, que se converte em preocupações da 

professora para buscar entender como cada um dos pequeninos conseguem 

aprender determinados saberes, em ritmos diferentes uns dos outros, uma vez que a 

sala de aula é heterogênea, apresentando um universo pluricultural que estimula a 

professora Ana Clívia a buscar outros saberes e compreensões para os fenômenos 

educacionais que enfrenta cotidianamente. Daí, também uma tessitura de 

conhecimentos que constituem suas identidades como professora diante da 

realidade vivida, quando a professora Ana Clívia passa a usar de sua preocupação 

para buscar outros elementos, outros contextos e diferentes saberes que venham a 

se consolidar em práticas significativas ao aprender e ensinar com seus alunos no 

cotidiano escolar. 

Na fala acima, noto ainda, que quando Ana Clívia enfatiza no início “Tem hora 

que eu me surpreendo com eles”, a surpresa a que a professora se refere, entendo 

estar relacionada com os saberes alfabetizadores que mobiliza no contexto de sala 

de aula, e que vem aprendendo durante as vivências em outros contextos de 

formação, sobretudo, com as experiências vividas no PNAIC que tem sido 
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marcantes e mostrado instrumentos e estratégias pedagógicas e metodológicas no 

processo de ensino e aprendizagem, bem como oriundo da própria busca da 

professora nas pesquisas que realiza para aprimorar sua prática pedagógica, e 

também relacionadas com as teorias estudadas nas redes de colaboração que tem 

conseguido se relacionar, entre outras situações enfrentadas.  

A professora Ana Clívia acaba produzindo sentidos na sua prática 

pedagógica. E essa produção de sentidos mostra aspectos emocionais, que variam, 

conforme as circunstâncias. São as “novas descobertas da subjetividade e 

identidade” (SCOZ, 2011, p. 107), que estão potencializando o ser professora que se 

nutre de saberes e saberesfazeres para realizar sua prática cotidiana no processo 

de aprender e ensinar. Como ela expressou uma surpresa (como relatado na sua 

fala acima), esse despertar se configura como uma curiosidade, um algo a mais que 

a impulsiona a buscar mais elementos essenciais para contribuir com o processo de 

aprender e ensinar no cotidiano de sua prática pedagógica. Entendo que a 

sensibilidade é fundamental para o exercício qualitativo da profissão docente, e por 

isso, acredito que a valorização das dimensões estéticas no exercício da docência 

traz avanços e outras características potencialmente significativas, que muitas vezes 

tem ficado invisibilizadas em detrimento do cognitivo, do conhecimento.  

O cotidiano escolar é o espaço onde as professoras iniciantes materializam 

suas identidades que se forjam conjuntamente com os outros contextos de 

formação, mas que ganham ação e consistência mais especificamente na escola, 

passando a exprimi-la com os sujeitos aprendentes na escolarização: os alunos. 

Suas narrativas permitem revelar os saberes e saberesfazeres, com suas diversas 

facetas no cotidiano da instituição em que trabalham, revelando situações entre o 

vivido e o pensado, entre o projetado e o permitido... 

E é acerca dessa transitoriamente entre os múltiplos contextos de 

aprendizagem da docência, que compreendo que a tessitura de conhecimentos em 

rede se complexifica na vida das professoras iniciantes, buscando saberes em 

inúmeras fontes, contextos e com diferentes sujeitos para mobilizar seus 

saberesfazeres na prática pedagógica, tecendo assim suas identidades 

profissionais, quando percebem os desdobramentos que os contextos em que vivem 

se revelam, e assim buscam tomar iniciativas, reflexões e posicionamentos para 

resolver as questões que se mostram intrigantes ou mesmo como entraves ao 

desenvolvimento profissional.  
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Percebi durante o processo de pesquisa que a minha interação com as 

professoras pesquisadas se configurou também como uma tessitura de 

conhecimentos em rede, uma vez que eu, enquanto professor/pesquisador, fui aos 

poucos observando, conversando e refletindo com as pesquisadas acerca do que 

mobilizavam em sua prática pedagógica, e as questões abordadas entre nós não 

eram apenas relacionadas à sua prática pedagógica, mas: à profissão; ao que 

pensavam dos seus educandos; às oportunidades que iam surgindo durante o 

processo de constituição de sua identidade pessoal e profissional; às práticas 

pedagógicas de suas outras colegas professoras; às ações mobilizadas pela gestão 

escolar; às oportunidades de emprego e de cursos na área da educação; à saúde; à 

concursos e seletivos na nossa área, etc.  

Nossas conversas também giravam em torno do que aprenderam da 

formação inicial e da continuada em que estão desenvolvendo e faziam articulações 

com o que estavam mobilizando no cotidiano do seu saberfazer. E essa cooperação 

estabelecida entre eu e as professoras pesquisadas também acontecia com as 

outras professoras e com a equipe gestora da escola, que, vez por outra, em 

espaços criados inesperadamente, íamos trocando miúdos em conversas das mais 

variadas proporções e relacionadas a diferentes questões que se mostravam no dia 

a dia da escola. Essa perspectiva interacional estabelecida comigo, foi permitindo 

outros modos de reflexões e práticas das professoras, servindo de suporte tanto 

para mim enquanto professor/pesquisador, quanto para/com as pesquisadas. 

Lembrei-me no que se refere às ideias expressas acima, de uma questão que 

tem se mostrado frequentemente durante a investigação: O lugar da formação das 

praticantes do cotidiano na vivência do aprender a serem professoras, e que 

considero os espaçostempos de formação inicial e continuada como contextos de 

formação também. Embora eu já tenha abordado algumas questões a esse respeito 

acima, vou tecê-las com maior profundidade nas linhas que se seguem adiante. 

Assim, quanto à formação das professoras iniciantes, as mesmas vivenciam 

(vivenciaram) a formação inicial (em que uma das interlocutoras ainda está vivendo 

este processo), como a formação continuada (em que duas delas já realizaram – 

especializações, por exemplo – e que a outra que também se encontra na formação 

inicial também entrelaça esta à continuada simultaneamente). Porém todas estão 

em um percurso de formação continuada. 
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Tento nas linhas a seguir, elucidar algumas implicações da formação das 

professoras iniciantes no processo de desenvolvimento profissional tecido no 

cotidiano de suas práticas pedagógicas. Mais precisamente situar até que ponto as 

formações que fizeram(fazem) impactam em sua prática de ensino, atualmente. Ao 

fazer algumas discussões colocando o lugar da formação na prática pedagógica das 

pesquisadas, entendo estar ampliando as ideias acerca da formação que tiveram 

(tem), que configura-se como outro contexto de formação no qual se tece 

conhecimentos em rede, isto é, constroem saberes e saberesfazeres que são 

mobilizados na ação cotidiana das mesmas.  

Uma das professoras pesquisadas ainda está cursando Pedagogia, no sétimo 

período (como também já possui formação em Magistério em nível médio), e suas 

revelações também estão relacionadas com outros saberes que vão sendo tecidos 

nessa trajetória de formação, que impacta na sua prática pedagógica. Consegue 

inclusive relacionar a teoria com a prática, passando a separar as duas também em 

alguns casos, uma vez que percebe, simultaneamente o que está acontecendo no 

seu cotidiano, e por outro lado, o que acontece(eu) na formação inicial por meio das 

discussões e reflexões que as teorias possibilitam(aram) durante as atividades 

desenvolvidas pelos professores especialistas no curso de formação inicial de 

professores que realiza. Estou falando da professora Oziane que me disse o 

seguinte: 

 

[...] Então você trabalhar numa faculdade, os conteúdos que você vê, 
assim, é bom, mas quando você vem pra realidade, você vê 
totalmente diferente (Conversa com a professora Oziane – 29/05/14). 

 

Embora eu utilize esta fala no próximo capítulo, trouxe apenas um pequeno 

fragmento pra clarificar o que aqui estou discutindo numa outra perspectiva. O que 

estou querendo mostrar é que, por mais que a formação de professores 

(licenciaturas) se dê num espaço curto de tempo, uma vez que a maior parte das 

vivências com os fenômenos educacionais se darão quando a pessoa estiver 

atuando profissionalmente, chego muitas vezes a me perguntar, também enquanto 

professor universitário (iniciante) que estou sendo no momento: Qual o lugar da 

formação na prática pedagógica cotidiana das professoras iniciantes? Como articular 

o que aprendi na formação inicial, com o que desenvolvo na minha prática 

profissional? Será que o que aprendi, por meio de processos construídos na 
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academia e por meio dos diversos aspectos que se sucederam consubstanciados 

com essa formação, estou sabendo ou buscando desenvolver algumas dessas 

aprendizagens na minha prática de sala de aula, enquanto professor iniciante? 

Boa parte dessas questões surgiram através da minha atuação como 

professor substituto na Universidade Estadual do Maranhão-UEMA no 

Departamento de Educação do Centro de Estudos Superiores de Caxias-CESC (que 

ainda estou sendo no momento) nos cursos de formação de professores(as) nas 

licenciaturas em Pedagogia, Letras, Ciências Biológicas, História e Química, com as 

disciplinas Didática, Psicologia da Aprendizagem, Sociologia e Política Educacional 

Brasileira, em que algumas das metodologias e atividades avaliativas que utilizei (e 

continuo utilizando) com os meus alunos tratando acerca dos saberes e 

saberesfazeres necessários ao ensino, me fizeram pensar inúmeras implicações da 

prática pedagógica, inclusive com relação ao entrelaçamento que fiz quando iniciei 

na docência na educação infantil, com relação às interlocutoras desta pesquisa, e ao 

próprio processo de formação inicial de professores(as) que estou envolvido como 

docente. 

Não quero responder a todas as questões que estou pontuando acima, mas 

apenas situar, sob um ponto de vista crítico e reflexivo, elementos que me façam, 

juntamente com o(a) leitor(a) desta dissertação, pensar o papel que a universidade e 

as instituições de formação de professores estão se encaminhando como contextos 

de formação, ao mesmo tempo colocando a fala da professora Oziane como uma 

enunciação que precisa ser problematizada e refletida acerca da ação que mobiliza, 

por meio dos saberes e saberesfazeres que são tecidos em seus inúmeros 

espaçostempos do cotidiano, e de suas próprias reflexões do que vive em sua 

experiência. E é sob esse ponto de vista que entendo que: “Uma parte da 

aprendizagem da profissão docente só ocorre e só se inicia em exercício. Em outras 

palavras, o exercício da profissão é condição para consolidar o processo de tornar-

se professor” (GUARNIERI, 2005, p. 9). 

Quando a professora Oziane faz a comparação do que viveu na faculdade 

com relação à sua prática diária de sala de aula, percebe, em suma, que muitas 

coisas não se aplicam e não tomam as proporções que muitas vezes foram 

idealizadas. Mas é preciso, entender, que, aprender a ser professor(a) acontece 

também para além da formação inicial e da universidade, no contato com a 

realidade, no fazer e saber que vai sendo tecido, criado e recriado através dos 
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contextos de formação e desenvolvimento profissional, e em outros âmbitos para 

além do profissional que propicia a tessitura de conhecimentos em rede. Eis, 

portanto, que muitas vezes a gente chega na sala de aula com expectativas muito 

amplas e até utópicas, nos fazendo perceber, a cada dia, que o que se revela no 

nosso cotidiano, é uma outra possibilidade de desenvolver e construir a nossa 

profissão, enquanto professor(a), mas que a formação inicial nos dá elementos para 

pensarmos o que fazer, como e de que forma. E por isso, passamos a construir a 

nossa didática, o nosso eu professor e pessoa na medida em que interagimos com 

vários sujeitos e teorias, e em inúmeros contextos, sejam eles acadêmicos, culturais, 

como experienciais, sociais, formativos, etc., possibilitando-nos mobilizar os 

múltiplos saberes que aprendemos no entrelaçamento com esses grupos, 

materializando-se assim, em nossas práticas pedagógicas.  

Enfatizo de uma forma mais clara e com elementos explícitos, o que a autora 

acima pontua, com relação à formação inicial de professores. Ou seja, não querendo 

esquecer o que a literatura já há décadas vem apontando, em várias realidades e 

contextos quanto à formação de professores é que: 

 

O tipo de formação inicial que os professores costumam receber não 
oferece preparo suficiente para aplicar uma nova metodologia, nem 
para aplicar métodos desenvolvidos teoricamente na prática de sala 
de aula. Além disso, não se tem a menor informação sobre como 
desenvolver, implantar e avaliar processos de mudança. E essa 
formação inicial é muito importante já que é o início da 
profissionalização, um período em que as virtudes, os vícios, as 
rotinas etc. são assumidos como processos usuais da profissão 
(IMBERNÓN, 2010, p. 43). 

 

Embora, as professoras iniciantes tenham reconhecido algumas distâncias da 

formação inicial com a prática pedagógica cotidiana, mesmo assim não se reduziram 

a buscar receitas ou a se prenderem a metodologias reprodutivistas e repetitivas no 

processo de ensino e aprendizagem. Pelo contrário, foram construindo a sua própria 

prática na vivência de um processo que ia se tecendo de acordo com a cultura e 

realidade da escola, da sala de aula, e dos seus alunos, estabelecendo conexões 

também com outros contextos formativos, atribuindo, assim sentidos de aprender e 

ensinar nas tessituras que vão sendo propiciadas com grupos e sujeitos diferentes, 

plurais e híbridos. Por isso, reflito, como Marisa Sampaio que “[...] a prática é a 

expressão do sujeito interagindo com um conjunto de relações (outros sujeitos, 
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contexto) do qual as teorias fazem parte” (SAMPAIO, 2008, p. 132). É tanto que as 

professoras iniciantes criavam projetos para aproximar a família da escola; 

construíam estratégias metodológicas e materiais concretos para serem trabalhados 

nas aulas; realizavam suas atividades pedagógicas em outros contextos (fora da 

escola), enfim, viviam (e vivem) em várias redes de conhecimentos, mas por meio 

delas criam suas próprias formas de ensinar e aprender, somando-se aos saberes 

que possuem, como também modificando-os, ampliando-os, ressignificando-os etc. 

As professoras iniciantes acabam criando teoria na sua própria prática, 

mesmo inconscientemente, sem saberem, uma vez que teoria e prática não se 

separam, por mais que as professoras tenham esta sensação. A prática que elas 

desenvolvem está permeada de teorias (pedagógicas, de aprendizagem, filosóficas, 

históricas, psicológicas etc.) e estas teorias nascem das práticas. Além do mais, 

cada professora vai teorizando sua prática nos processos contínuos de 

desenvolvimento viabilizado pela mobilização de saberes e saberesfazeres 

imprimindo sua subjetividade em situações singulares da prática pedagógica, 

cotidianamente. Ou melhor, “As teorias compõem as práticas e vão sendo colocadas 

em ação (em prática) em interação com a subjetividade, vão sendo apropriadas 

pelos sujeitos, também ao compartilharem práticas, já marcadas pela subjetividade 

de quem as compartilha” (SAMPAIO, 2008, p. 132). E esse compartilhamento 

mencionado pela autora, estou relacionando com os contextos de formação 

experienciados pelas interlocutoras deste estudo, que tecem saberes das mais 

variadas proporções onde se engajam e interagem sociocultural, pedagógica, 

religiosa e pessoalmente com inúmeros sujeitos, sejam eles próximos da sua 

realidade profissional ou não.   

O que falta às professoras entenderem, principalmente à professora que 

enunciou esse discurso dicotômico, a Oziane, é que “[...] a prática não pode ser 

inventada pela teoria, a prática é inventada pelos práticos. O problema é saber o 

papel que cumpre a teoria na invenção da prática” (GIMENO SACRISTÁN, 2010, p. 

83), razão pela qual o discernimento dessas dimensões implica em distanciá-las 

como se fossem atividades uma do lado avesso da outra, quando na realidade, 

suprem-se mutuamente, em um processo que não é perceptível de imediato, pois, 

ao mobilizar determinados saberes nas práticas pedagógicas, a professora pensa 

estar inventando ou mesmo, criando uma realidade que poderia não ter sido 

inventada por outros, sem ter a noção de que sua criação é possível em função 
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também das teorias que aprendeu que se materializa no processo de mobilização 

dos saberes que possuem, através das suas atividades discursivas e na própria 

produção dos significados que é tecido cotidianamente. Muitas vezes até 

desconsiderando as redes de interações que se tornaram e tornam-se 

preponderantes para tecer saberes e que vem ganhando contornos fundamentais 

nas atividades didáticas e pedagógicas na prática de sala de aula, utilizando-se das 

teorias aprendidas em outros momentos anteriores ao que realiza no presente. 

O lugar da formação inicial na prática das professoras iniciantes, então, 

manifesta um universo complexo e repleto de múltiplos significados, que se 

ampliam, se modificam, dão lugar a outros saberes e mesmo saberesfazeres 

mobilizados nas atividades que se apresentam em meio às imprevisibilidades, 

(des)continuidades, conflitos, rupturas, transgressões, como apontei nas discussões 

acima em vista da relação com a família; dos encontros do PNAIC, momentos do 

lanche durante as reuniões deste programa; visitas a outros contextos fora da escola 

para realizar aulas; relação teoria/prática; interações com outras professoras; com os 

alunos, etc., enfim, um ciclo sem começo, nem fim, mas que se concretiza, na 

medida em que encontram elementos para desenvolverem o seu trabalho cotidiano, 

enquanto professoras que estão aprendendo a se tornarem.  

Ainda que seja uma relação de incerteza acerca do que poderão fazer, suas 

práticas não deixam de se utilizar das teorias, que se nutrem delas na atividade 

cotidiana perpassando o processo de ensino e aprendizagem, e complexificando-se 

nos entrelaçamentos tecidos entre as redes de cooperação que potencializam os 

saberes e saberesfazeres que se corporificam na educação escolar. 

Por isso, concordo com as ideias de Catani (et al, 2003, p. 36) ao afirmarem 

que “[...] é preciso admitir que os conhecimentos que dizem respeito à prática 

pedagógica não se acham contidos exclusivamente na teoria educacional mas 

procedem, também, da experiência  pessoal e social que tem lugar dentro e fora da 

escola”. É desta forma que estou entendendo as tessituras de conhecimentos em 

rede que as professoras iniciantes realizam em seus vários contextos de formação, 

vividos dentro e fora da escola. 

Ainda em relação à dicotomia expressa na fala anterior da professora Oziane, 

compreendo como Garcia; Alves (2012, p. 491) “[...] ser a prática, a teoria em 

movimento e a teoria, o resultado da reflexão sobre a prática”. Assim teoria e prática 

se entrelaçam e não, pelo contrário, se separam, mas constituem campos de 
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possibilidades substanciais para o desenvolvimento de saberes e saberesfazeres na 

prática pedagógica das professoras iniciantes quando são compreendidas e vividas 

por este prisma. E o que expressa a adoção por uma forma de ensinar no lugar de 

outra, por uma prática e não outra, bem como as estratégias metodológicas e 

processos avaliativos priorizados em determinados momentos, diferentes uns dos 

outros, cada vez que se toma como ponto de partida suas ações no cotidiano de 

sala de aula, em todos esses fazeres estão em movimento uma ou outra teoria 

educacional no processo de ensino e aprendizagem. 

As outras duas professoras interlocutoras da pesquisa, também mostraram 

diferenciações de saberes da formação com os da prática, só que estas estão 

inseridas em cursos de especialização (outro contexto de formação), ou seja, numa 

formação continuada lato sensu que as mesmas buscaram assim que terminaram a 

formação inicial, uma vez que sentiram a necessidade de aperfeiçoar e mesmo 

construir outros saberes para serem efetivados no cotidiano de sua atuação 

profissional. Como numa certa vez estive com a professora Ilza e que surgiram 

reflexões sobre o que aprendeu com o curso que realizou, e assim passei a 

interpelá-la durante nossas conversas acerca do curso de especialização, que foi 

pontuando em sua fala: 

 

Ilza: Terminei [o curso de especialização], mas a minha pós é em 
Gestão e Supervisão Escolar. 
Joelson: Outra possibilidade de tu teres aprendido outros saberes? 
Ilza: Ah, também tem essa questão, mas só que o foco da 
especialização é mais essa parte mesmo [de gestão e supervisão 
escolar], não tem essa questão da prática dentro [de sala de aula]. 
Joelson: [Complemento a fala da profa. antes dela terminar seu 
pensamento] ...de sala de aula. 
Ilza: Isso. Mas tem... a gente desenvolve a questão do planejamento 
que a gente pode está articulando, vejo o que que pode ser feito. 
Joelson: O planejamento na verdade é outra forma de vocês 
melhorarem a formação de vocês? 
Ilza: Isso, isso! (Conversa com a professora Ilza – 14/10/14). 

 

A professora Ilza, então, pode não estar atuando como gestora ou 

supervisora escolar, mas não deixa de perceber que o curso realizado permitiu a 

construção de saberes e saberesfazeres que acabam sendo utilizados no seu 

cotidiano. Pode ser que não tenha lhe dado tantas respostas para o que acontece na 

sala de aula, mas pode articular o que aprendeu neste contexto de formação 
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continuada, adaptando a sua realidade, como a gestão da sala de aula, e as tantas 

outras características que o fenômeno educativo possibilita desvelar.  

Apesar de perceber que muitos dos saberes que são necessários para serem 

mobilizados na sala de aula encontram respaldo no planejamento, como uma forma 

de poder tecer contribuições positivas que o curso possa ter oferecido, ou como a 

própria professora reconhece: “[...] a gente desenvolve a questão do planejamento 

que a gente pode está articulando, vejo o que que pode ser feito”. E o planejamento, 

como uma prática necessária, indispensável e indissociável do trabalho docente, é 

uma das dimensões da prática pedagógica, na qual se tece conhecimentos em rede, 

pois se dá numa interação coletiva com outros sujeitos, e se materializa na prática 

docente tanto quanto o que o(a) gestor(a) ou coordenador(a) pedagógico(a) realiza, 

e ainda mais quando isso acontece numa perspectiva triádica entre os três agentes 

educativos na escola: professor(a), gestor(a) e coordenador(a) pedagógico(a). 

Digo ainda mais que, sem estabelecer uma ligação daquilo que se faz com 

uma reflexão constante sobre a prática, se torna difícil construir as bases de uma 

profissão docente, primeiro porque qualquer dificuldade ou conflito não pode 

significar o fim do túnel, mas sim que as crises representam uma possibilidade de 

mudança, e essas crises de que falo, são as inúmeras dificuldades, incertezas e 

imprevistos que atravessam a profissão sem que as professoras iniciantes possam 

perceber ou mesmo controlar, e coloco como ponto de partida o que as professoras 

Oziane, Ana Clívia e Ilza viveram, (expresso em suas falas acima) que foi uma 

diferença percebida por elas e que encontraram nas suas práticas cotidianas com 

relação à formação que tinham (tem) vivenciado. E que mesmo assim, não 

abortaram suas ações, mas ao contrário, buscaram a concretização do processo 

ensino e aprendizagem, através da mobilização dos saberes e saberesfazeres. 

Uma das experiências que percebi com relação à complexidade da prática 

docente das professoras iniciantes, e neste caso aconteceu com a professora Ilza, 

foi uma situação inusitada e repentina de violência entre duas alunas suas e que a 

professora agiu no momento buscando a resolução do problema e a continuidade do 

processo ensino e aprendizagem. Retrato esse acontecimento com base no registro 

que fiz no meu diário de pesquisa e o expresso abaixo: 

 

Houve uma situação delicada na sala de aula. A professora Ilza 
repreendeu suas alunas que estavam chorando porque tinham 
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brigado. A mesma chegou muito chateada e agiu com sabedoria e 
perspicácia junto às crianças. Disse para cada uma delas que 
levantassem da carteira onde estavam sentadas e ficarem em pé, 
uma criança de frente para a outra. Começou a professora a 
interpelar as duas crianças para saber o que tinha acontecido e foi 
instigando-as a refletirem sobre o que era “certo” e ou “errado” diante 
do que fizeram. Apontou as falhas de cada uma e depois foi 
buscando fazer com que as mesmas percebessem em que 
erraram/falharam. Solicitou que pedissem desculpas uma para a 
outra e que se abrasassem. Percebi certo alívio das alunas, que se 
acalmaram logo depois. E quando as duas crianças se abraçaram, 
todas a outras da sala de aula começaram a bater palmas e a 
ovacionarem expressando felicidades e emoção (Diário de Pesquisa 
– 05/06/2014). 

 

Como se pode perceber, a professora Ilza se utilizou dos saberes que 

possuía e foi resolvendo as situações práticas que surgiram repentinamente na 

própria complexidade que o ser professora vai mostrando cotidianamente, como no 

caso acima mencionado de uma violência escolar entre seus educandos. Questão 

essa que até mesmo ela depois se surpreendeu por ter alcançado um feedback 

positivo não apenas dos alunos, mas de todos, inclusive, eu me senti tocado 

bastante pela situação, me trazendo emoções. 

O que está em jogo no processo de ensino e aprendizagem, são as 

contribuições que posso dar ao outro ser que anseia por mudança, que está em um 

processo de constituição da sua identidade pessoal e profissional, assim, como nós 

professores iniciantes, daí o necessário comprometimento com a complexidade da 

ação docente, com suas múltiplas possibilidades de tessituras de saberes e 

saberesfazeres que eu, você e qualquer professor(a) iniciante possa empreender 

através dos contextos de formação que possamos conectar às nossas vivências e 

experiências cotidianas que vão nos aperfeiçoando e aprimorando o que já sabemos 

ou o que poderemos saber. 

Ao trazer a discussão acerca de tessituras de conhecimentos em rede numa 

perspectiva do cotidiano com base em Oliveira (2008a; 2012a), Oliveira; Sgarbi 

(2008), Garcia; Alves (2012) e Ferraço (2006; 2007; 2008), busco relacionar com os 

contributos de Certeau (2012) expressando as dimensões das artes de fazer das 

praticantes do cotidiano que são as professoras iniciantes, e não poderia deixar de 

fazer também uma relação com o que propõe Gallo (2013) numa perspectiva 

deleuziana, em que me ensina, através dos conceitos de educação rizomática, que 

leva a multiplicidades à construção/criação e recriação de saberes e saberesfazeres 
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que as interlocutoras desta pesquisa vão paulatinamente tecendo em suas 

experiências e com diferentes sujeitos, possibilitando formas de aprendizagem e 

ensino plurais e diferentes, dinâmicos e flexíveis, abertos e ininterruptos. Nesse 

sentido, entram em cena também as contribuições de Morin (2010; 2011; 2013a; 

2013b), que me faz pensar por meio do pensamento complexo, possibilidades de 

metamorfose, que seriam as modificações/transformações que as professoras 

iniciantes vivem, e se manifestam nas várias dimensões: humana, existencial, 

antropológica, sociológica, psicológica, biológica, etc., que o ser está inserido no 

mundo. Ou seja, trata-se de religar os saberes que estão dispersos, e estando 

dispersos não nos permite compreender a realidade circundante, e dessa forma, 

impossibilita a intervenção que possamos empreender em nossos contextos de 

atuação sócio-profissional. 

Ouso retratar meu pensamento, a partir destes autores citados acima, com 

base na criação de um esquema que possa clarificar as ideias que proponho, e que 

busco adentrar um pouco mais nesta discussão, após a figura abaixo: 

 

Figura 3 – Dimensões da construção de saberes e saberesfazeres por meio da 

tessitura de conhecimentos em rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Buscando exemplificar de uma maneira mais clara a figura acima, entendo 

que nos processos de tessitura de conhecimentos em rede, que as professoras 

estabelecem nos seus inúmeros espaços de experiências e com diferentes sujeitos, 

elas passam a criar sua realidade de acordo com os contextos propiciados, sem 

prever, determinar ou mesmo hierarquizar ações, saberes ou fazeres de acordo com 

cada situação, daí, as artes de fazer das praticantes do cotidiano, que se 

desenvolvem sem imposições. Nessas artes e fazeres que são tecidos no cotidiano 

que as professoras iniciantes acionam seus próprios mecanismos que existem para 

realizar suas práticas, inventando e criando o que conseguem e possuem, acabam 

criando uma educação rizomática, entendida como um emaranhado de saberes que 

“[...] se entrelaçam e se engalfinham formando um conjunto complexo no qual os 

elementos remetem necessariamente uns aos outros e mesmo para fora do próprio 

conjunto” (GALLO, 2013, p. 76). Esses saberes construídos numa educação 

rizomática não se prendem apenas ao contexto de sala de aula, mas extrapolam-na, 

ampliando-se em vários espaçostempos que surgem nas vidas das professoras 

iniciantes, o que implica multiplicidades, ou seja, múltiplos contextos de vivências, 

experiências e práticas construídas, permitindo a construção de significados através 

de reflexões, conversas e práticas as mais diversas, que passam a se materializar 

em saberes e saberesfazeres que são tecidos, criados, recriados e socializados em 

suas práticas pedagógicas cotidianas. E tudo isso, acontece numa perspectiva 

complexa e mutável, ou melhor, por meio do pensamento complexo, numa rede de 

interações e entrelaçamentos de teorias, pessoas, lugares, experiências e situações 

inimagináveis, imprevisíveis e potencialmente significativas. 

É possível tecer conhecimentos em rede, a partir do momento que eu 

concebo minha realidade sem pressões ou mesmo dependências exclusivistas às 

teorias, práticas e situações que me são colocadas, mas que, diante dessas 

condições estabelecidas eu crie a própria realidade da prática cotidiana que me 

possa ser útil. 

Dessa forma, as artes de fazer, seguindo os princípios de Certeau (2012), são 

as práticas cotidianas que extrapolam os horizontes das práticas oficiais, 

manifestando criações, invenções e novas tessituras importantes para a própria 

prática dos sujeitos que são realizadas nos seus contextos vividos. Por isso, nesta 

pesquisa, entendo como este provocativo autor que, diante das narrativas das 

professoras iniciantes, interlocutoras desta pesquisa “[...] os relatos cotidianos 
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contam aquilo que, apesar de tudo, se pode aí fabricar e fazer. São feituras de 

espaço” (CERTEAU, 2012, p. 78). São outros saberes e saberesfazeres que 

potencializam o contexto formativo e sempre ininterrupto da qual vivem, 

possibilitando experiências emancipatórias no cotidiano escolar, consequentemente. 

Ao praticar essas artes cotidianamente, que são as construções de saberes e 

saberesfazeres em meio às práticas das professoras iniciantes, as mesmas vão 

tecendo cada vez mais conhecimentos. Porém, para designar esses conhecimentos 

tecidos considero o termo saberes mais adequado (pois entendo que estes não se 

tecem apenas numa dimensão pedagógica, mas em várias linhas de frente, ou seja, 

várias áreas do saber no âmbito sociocultural, acadêmico e profissional, etc., como 

já falei anteriormente), em que as professoras vão vivenciando uma educação 

rizomática, pois partilham do que sabem e mesmo do que não sabem, em vários 

contextos de formação, que estão atrelados ao âmbito de sua vida profissional, mas 

que vai além desta, complexificando seus entendimentos, e permitindo outras 

compreensões acerca das múltiplas realidades que enfrentam. Em vista disso: 

 

[...] a imagem do rizoma não se presta nem a uma hierarquização 
nem a ser tomada como paradigma, pois nunca há um rizoma, mas 
rizomas; na mesma medida em que o paradigma, fechado, paralisa o 
pensamento, o rizoma, sempre aberto, faz proliferar pensamentos 
(GALLO, 2013, p. 76. Grifos do autor). 

 

Não há, portanto, como aprender apenas na escola. É inconcebível não 

reconhecer que na sociedade, existem inúmeras maneiras e formas de partilhar 

experiências, saberes, conversas e quaisquer outras situações que propiciam 

tessituras de saberes e saberesfazeres. São os contextos de formação presentes 

em vários espaçostempos que projetam as ações e reflexões das praticantes do 

cotidiano. E é por meio desse processo inacabado e permanente de caminhar 

continuamente sem saber o que poderá vir de oportunidades para tecer novos e 

diferentes saberes nesses múltiplos contextos, que a atividade docente ganha 

consistência. As professoras iniciantes, então, não têm como saber, de fato, em que 

contextos poderão interagir no amanhã, se o que acontece hoje determinará suas 

interações no futuro, além do mais, isso acontece repentinamente e até de acordo 

com as necessidades da vida cotidiana. O que fazem diante de suas conexões com 

os vários contextos formativos que estabelecem é produzir significados, muitas 

vezes novos, diferentes, discrepantes com os já existentes, alguns não aceitáveis, 
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outros difíceis de serem compreendidos no primeiro momento (ou até fáceis), enfim, 

numa atividade incerta e oscilante, considerando todas as vivências e experiências 

que já tiveram e que determinam que tipo e como os saberes e saberesfazeres 

poderão se manifestar/se materializar. 

É por meio das trocas de saberes através de negociações, 

(des)entendimentos e instabilidades, tomando como mola propulsora a 

complexidade educacional, fundamentada em Edgar Morin (2010; 2013a; 2013b), 

que vejo a tessitura de conhecimentos em rede como um processo de significação 

da prática pedagógica das professoras iniciantes, ao estabelecerem conexões com 

as teias do rizoma interconectada em várias áreas do saber, passando assim, a 

criar, recriar e socializar saberes e saberesfazeres (como expressei na figura 3 

acima) fundamentais ao exercício profissional, e que potencializa sua prática 

pedagógica, tornando-se uma prática emancipatória no cotidiano escolar, prática 

essa que se traduz numa modificação da realidade existencial e de si própria, 

valorizando os saberes dos outros, e contribuindo com o processo de ensino e 

aprendizagem das crianças, educando-as para a cidadania, e dando primazia 

também aos saberes destas, que re relevam fontes de aprendizagem da docência. 

Em síntese, viver a aventura da partilha com o outro, representa a 

possibilidade de ser um sujeito melhor, mais conhecedor e integrado a um meio que 

a todo o tempo apresenta instabilidades, é rememorado e se modifica, e que esses 

processos interativos em meio aos contextos de formação que as professoras 

iniciantes têm galgado vêm configurando-se como uma alternativa de melhoria e 

aperfeiçoamento dos saberes que vão construindo e tecendo ao longo das 

experiências, de formas potencialmente significativas, permitindo ainda a 

constituição de um universo peculiar na sua profissionalização que as emancipa 

através de criações, recriações e socialização de tantos outros saberes e 

saberesfazeres no contexto de atuação profissional, que dão também condições 

para que seus alunos consigam essa proeza. Todos esses entrelaçamentos 

recíprocos vividos em vários grupos e com diferentes sujeitos, também tem 

despertado-as para refletirem e potencializarem sua prática cotidiana, além de 

estabelecerem ligações com a formação que outrora já realizaram e as que estão 

sendo realizadas no presente momento. Além disso, uma das mais importantes 

ênfases que considero, é que está em jogo o aprender a ser professora, que cada 

uma vem constituindo na sua trajetória existencial. E é esse constituir-se como 
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pessoa e profissional tecido nos vários contextos formativos, que vai se constituindo 

também a identidade profissional de cada uma em processos de metamorfose.  
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4 A PRÁTICA PEDAGÓGICA (RE)CRIADORA DAS PROFESSORAS INICIANTES 

 

 

A criação e recriação pedagógica foram alguns dos elementos que identifiquei 

durante as investigações nos processos de aprendizagem e ensino na prática 

pedagógica das professoras iniciantes. Percebi que estas práticas, originadas em 

momentos imprevisíveis e pelas necessidades que se impuseram, permitiam 

descobertas importantes, e caracterizavam o ser professora, em meio a tantas 

outras situações que enfrentavam no cotidiano escolar. 

Buscando me reportar à questão de partida desta dissertação, que é a 

mobilização dos saberes e fazeres pelas professoras iniciantes no cotidiano escolar, 

apresento neste capítulo elementos pautados na complexidade de saberesfazeres 

tecidos por elas em suas experiências e vivências.  

O presente capítulo traz uma maior especificidade acerca das práticas 

pedagógicas criadoras e recriadoras tecidas pelas professoras interlocutoras desta 

pesquisa, que acionam suas táticas para mobilizarem os saberes e saberesfazeres 

com criatividade que aprendem/aprenderam nos inúmeros contextos de formação 

dos quais tratei no capítulo anterior. Assim, este capítulo vem depois porque se trata 

da materialização de suas aprendizagens no contexto da escola e da sala de aula, 

fruto de suas interrelações e entrelaçamentos tecidos em outros tantos contextos de 

aprendizagem da docência, os quais foram percebidos por mim durante o processo 

de pesquisa, sobretudo, pode meio das conversas e processos de observação no 

cotidiano das pesquisadas. 

O presente capítulo está dividido em cinco seções, a saber: a primeira 

tematizada como “descortinando as práticas (re)criadoras das professoras 

iniciantes”; na segunda abordo a “criatividade no trabalho pedagógico: múltiplas 

maneiras de aprender e ensinar; na terceira apresento discussões trazendo “as 

dificuldades da prática pedagógica revelando possibilidades de mobilização de 

saberes e fazeres”; a quarta intitulo “a criação curricular no cotidiano das 

professoras: outras facetas do vivido”; e a quinta discorre sobre os “elementos que 

contribuem para a criação das professoras pesquisadas: formação no PNAIC e 

pesquisa”. 
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4.1 Descortinando as práticas (re)criadoras das professoras iniciantes 

 

Nesta parte do texto, faço algumas discussões acerca da (re)criação como 

uma das dimensões da prática pedagógica das professoras iniciantes no cotidiano 

escolar, partindo da minha própria prática como professor iniciante, e assim, ouso 

tecer algumas compreensões do que seja criação e recriação, bem como suas 

determinações desencadeadas no trabalho das interlocutoras deste estudo. 

Empreendo algumas discussões acerca da prática pedagógica (re)criadora 

das professoras iniciantes à luz de Certeau (2012), Gallo (2013) numa perspectiva 

deleuziana, Oliveira (2012a), complementando com outros referenciais que me 

ajudam a clarificar as ideias contidas aqui.  

Como “[...] a compreensão dos enunciados não se faz sem mobilizar 

significações passadas (OLIVEIRA; GERALDI, 2010, p. 17)”, não poderia deixar de 

me reportar inicialmente neste texto, a lembranças de quando eu atuava na 

educação infantil, em que as crianças, por serem demais criativas, me 

impulsionavam também a desenvolver a minha criatividade, e então, passava a criar 

e a recriar pedagogicamente para que as atividades não fossem maçantes, pelo 

contrário, que pudessem motivá-las, razão pela qual eu me preocupava 

constantemente, e ia em busca de mobilizar os saberes e saberesfazeres 

necessários e adequados às crianças, o que acabava se tornando também uma 

aprendizagem continuada da minha prática, contribuindo para a minha 

autoformação, consequentemente. E esse aspecto eu tenho percebido acontecer de 

maneira semelhante com as professoras pesquisadas, só que no ensino 

fundamental, em que o processo de alfabetização, subjacente ao desenvolvimento 

de aprendizagens pedagógicas de leitura e escrita e outras, está mais fortemente 

sendo conduzido na escolarização. 

Como a minha prática pedagógica no início da profissão me permitiu criar 

outras possibilidades de educação e processos de aprender e ensinar, ou seja, 

saberes e saberesfazeres diante da necessidade de desenvolver o meu trabalho 

para eu permanecer atuando profissionalmente, passei a criar estratégias 

metodológicas, partindo das aprendizagens da minha formação inicial e de algumas 

poucas experiências profissionais no campo da docência, e assim, utilizava algumas 

práticas comuns passando a explorá-las, e a criar outras em cima das já existentes. 

Desse modo eu passava não apenas a criar, mas a recriar no processo de ensino e 
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aprendizagem, fruto de saberes que eu tinha construído em outros tantos contextos 

em que eu me interagia, bem como das necessidades que foram se impondo ou 

surgindo para eu desenvolver o meu trabalho enquanto professor iniciante. Nesse 

sentido, muitas vezes acabamos modificando ou construindo instrumentos 

didáticos/pedagógicos, como práticas e metodologias de acordo com a nossa 

subjetividade, com o que dispomos no plano material, e do que pensamos, 

imaginamos, sabemos e compreendemos. Daí o fato de ser uma prática também 

recriadora e é sob essa perspectiva que estou compreendendo a prática recriadora 

neste texto. 

As práticas de criação e recriação, me chamaram a atenção durante a 

pesquisa com as professoras iniciantes, tendo em vista o fato de elas também 

mobilizarem sua criatividade, considerando suas especificidades. E então, passei a 

explorar nesta investigação suas práticas pedagógicas criadoras e recriadoras no 

cotidiano. 

Nesse sentido, como forma de compreender como surgiu a (re)criação na 

prática das professoras pesquisadas, empreendo algumas discussões sobre o 

princípio da criação em que foram tecidas múltiplas práticas de saberes e 

saberesfazeres no processo de escolarização, e que são mostradas mais 

claramente a seguir.  

O ato de criar é uma prática que contagia, encanta e fascina, pois fazer 

emergir o novo diante da casualidade, da repetição e do habitual no cotidiano, no 

mínimo traz uma sensação de desprendimento e motivação para quem o faz (no 

caso das professoras iniciantes), e mais ainda para quem se beneficia do ato criativo 

(no caso dos educandos) que sentem prazer em vivenciar as criações e recriações 

desenvolvidas pelas docentes e exploradas pelos pequeninos. Assim, a (re)criação 

pedagógica das professoras iniciantes, estou compreendendo como Certeau (2012) 

em que os sujeitos são os usuários praticantes do cotidiano que criam e recriam 

táticas de sobrevivência nas condições desfavoráveis do trabalho docente. Trata-se, 

segundo o autor, de uma invenção tecida na “[...] sua formalidade e sua 

inventividade próprias e que organizam em surdina o trabalho de formigas do 

consumo” (CERTEAU, 2012, p. 87-88), ou seja, esse trabalho que muitas vezes é 

invisibilizado por se tratar de ultrapassar os horizontes do instituído em que 

considera apenas o que é colocado como regra a priori para o desenvolvimento da 
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prática pedagógica docente, caracterizando-se com determinismos ideologicamente 

postos pelo sistema educacional, ganha outros contornos. 

Dessa forma, compreendo a criação cotidiana de saberes como 

construções/criações híbridas produzidas no cotidiano existencial/experiencial, e que 

potencializa teórico, político-epistemológico, metodológico e existencial os saberes 

que as professoras iniciantes possuem e que são tecidos em variados contextos e 

experiências travadas no âmbito social, cultural, profissional, acadêmico, pessoal, 

familiar, religioso, etc., contribuindo para o processo de profissionalização e que 

subsidia a prática docente das interlocutoras desta pesquisa. 

E como a criação muitas vezes não é desvinculada da recriação, entendo 

esta última como a tessitura de novos saberes e fazeres em meio aos já existentes, 

porém, com uma especificidade e singularidade de quem o faz, que acaba 

modelando/tecendo/construindo de acordo com a sua subjetividade, dando outros 

significados e adequações, diante do contexto para o qual se está recriando 

determinada prática, considerando os objetivos e finalidades do ato de recriação 

empreendido que será mobilizado no processo de ensino e aprendizagem, seja de 

um instrumento didático/pedagógico, como de uma estratégia metodológica etc., 

como pude perceber com as professoras interlocutoras desta pesquisa. 

Enquanto que a criação cotidiana de saberesfazeres a entendo como 

tessituras relacionadas com as artes de fazer, as quais as professoras iniciantes 

praticantes do cotidiano (CERTEAU, 2012; OLIVEIRA, 2012a) mobilizam, ou seja, 

fazem e utilizam os saberes relacionados com o processo ensino e aprendizagem e 

que são determinadas pelas necessidades, imprevisibilidades e táticas acionadas 

em contextos da sua prática pedagógica ganhando operacionalização; se 

manifestam nas ações, na prática, no fazer, mediado pelo saber que possuem. 

Estas (re)criações cotidianas tecidas no cotidiano da prática pedagógica 

nascem das mobilizações de saberes conforme relacionei na figura 3 no capítulo 

anterior. 

O mobilizar saberes na prática pedagógica das professoras iniciantes em 

relação à criação e recriação no cotidiano escolar, tem levado em consideração suas 

experiências, bem como os dispositivos de formação continuada que possuem, 

porque a escola durante a pesquisa ainda não tinha o Projeto Pedagógico 

construído, e as relações de poder se davam pelos planejamentos tecidos dentro do 

próprio cotidiano escolar, entre coordenadora pedagógica, a gestora e as 



108 
 

professoras, bem como as contribuições do PNAIC, que as faziam inventar, criar e 

recriar, em busca da efetivação do processo ensino e aprendizagem.  

O importante que deveria ser concretizado no trabalho das professoras 

iniciantes era fazer com que seus alunos conseguissem obter êxito do ponto de vista 

de suas aprendizagens, que eram os elementos que as mesmas buscavam realizar, 

e para isso mobilizavam seus saberes e saberesfazeres utilizando a criação e 

recriação como alternativas de potencializar e mesmo propiciar essas qualidades, 

também reforçadas pelos planejamentos no âmbito da constituição do currículo 

escolar na instituição em que trabalham, em consonância com os ideais e princípios 

do Ministério da Educação-MEC, através do PNAIC sendo desenvolvido este 

programa a cargo da Secretaria Municipal de Educação de Caxias-MA. 

Vou concordar com o que propõem Oliveira; Sgarbi (2008) acerca da criação 

cotidiana, como uma forma de ressituar o prestígio social das práticas pedagógicas 

docentes, que tem ficado invisibilizadas pela hegemonia dominante, como se não 

existissem outras possibilidades e que estas mesmas não pudessem, por exemplo, 

contribuir para o estabelecimento de novas aprendizagens, plurais e significativas na 

educação escolar. Citando esses autores, acredito que: 

 

[...] precisamos, não apenas reconhecer processos de criação 
cotidiana de conhecimentos e de luta emancipatória, mas buscar 
compreendê-los em suas especificidades em relação aos processos 
reconhecidos pelo pensamento hegemônico, cuja lógica é 
considerada a única possível, bem como as interfaces e 
indissociabilidade entre eles (OLIVEIRA; SGARBI, 2008, p. 69). 

 

Trata-se, pois de valorizar o que as professoras realizam em seus cotidianos 

e que representa perspectivas outras de fazer educação e ensino, saltando as 

prerrogativas institucionais, mas não as deixando se sobreporem às suas práticas 

criadoras e recriadoras, as quais muitas delas se tecem democraticamente em 

busca da emancipação social. 

Diante do exposto, pude perceber com as professoras iniciantes que suas 

(re)criações, fazeres e saberes mobilizados saltam os instituídos oficialmente, e se 

caracterizam potencialmente significativos à medida que trazem outras 

possibilidades de educação, ensino e aprendizagem diante do que é imposto pelo 

sistema educacional. Nesse sentido, as interlocutoras deste estudo inventam 

práticas cotidianas com base em sua própria realidade existencial (no contexto de 
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sua prática pedagógica), fazendo emergir o novo, que é a criação, a recriação e a 

invenção que foge de esquemas clássicos de ensino repetitivo e dessa forma, 

acabam desenvolvendo processos criativos.  

Ao tratar acerca da criação na prática pedagógica das professoras iniciantes, 

me faz pensar que são desenvolvidas habilidades criativas, as quais de desdobram 

em múltiplas perspectivas, considerando o que pode ser mobilizado por cada uma, 

tendo em vista a melhoria de sua prática. Dessa forma, compreendo, como Oliveira 

(2012a, p. 53-54), que: 

 

[...] cotidianamente, são criados conhecimentos e tecidas relações 
entre eles e seus objetivos, relevantes não só para a vida cotidiana, 
mas para o desenvolvimento de novas práticas sociais de 
conhecimento e que podem contribuir com a tessitura cotidiana da 
emancipação social. 

 

A criatividade, de certo modo, impulsionava a busca de saberes e 

saberesfazeres que pudessem se consolidar de uma maneira qualitativa na prática 

profissional, na qual estavam imersas as professoras iniciantes, por isso, o espírito 

inovador inquieta-as constantemente, passando a pensar o que melhor poderia se 

efetivar no processo ensino e aprendizagem que concebiam. 

A criação cotidiana no âmbito escolar a entendo também como Oliveira 

(2012a, p. 53), ou seja, “[...] como espaçotempo rico de criações, reinvenções e 

ações, de tessitura de relações sociais e de redes de conhecimentos e valores”, 

fugindo das prerrogativas oficiais pregadas pela ciência clássica e invisibilizadas 

como desprezíveis e pouco substanciais.  

Mesmo que Gilles Deleuze não tenha desenvolvido nenhuma discussão 

exclusivamente na perspectiva da educação escolar, trago alguns elementos que me 

fazem pensar o processo de criação pedagógica das professoras iniciantes, como o 

fez Deleuze se referindo ao filósofo visto por ele como criador de conceitos, através 

da multiplicidade de outros conceitos já formulados, e que passam a ser 

ressignificados na aventura amalgamada de experiências, imprimindo características 

específicas e singularidades de cada sujeito ao criar determinado conceito.  

Diante do exposto acima, busco fazer uma analogia com o que diz Gallo 

(2013) na obra Deleuze e a Educação, em que entendo que as professoras 

iniciantes criam não somente conceitos, mas metodologias e instrumentos 

pedagógicos que passam a ser fundamentados em suas práticas pedagógicas, e 
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assim as professoras criam a partir do que já existe e que conhecem, se 

consolidando em processos de mobilização de saberes e fazeres na prática 

pedagógica cotidiana, mobilizando também a recriação. Cada professora iniciante, 

portanto, assim como Gallo atribui ao filósofo: 

 

É um pensador, um criador de conceitos que dão consistência a 
acontecimentos no campo educacional, sem perder a infinitude do 
caos no qual mergulha, já que é nesse infinito o que permite a 
criatividade, que permite que conceitos sempre novos possam brotar 
no plano na imanência (GALLO, 2013, p. 58). 

 

O conceito no âmbito das práticas do filósofo, entendo analogamente como as 

práticas pedagógicas das professoras iniciantes, que tecem criações cotidianas 

através de saberes e saberesfazeres criativos passando a mobilizá-los no processo 

de ensino e aprendizagem. 

Como construções que são tecidas no cotidiano da prática pedagógica, assim 

como Gallo (2013) discute a perspectiva de Deleuze, como uma filosofia enquanto 

criação de conceitos, a educação não pode se situar em um polo externo ao 

processo criativo, e então, se configura como dimensão criativa, criadora e 

recriadora de saberes, fazeres e saberesfazeres que são mobilizados pelas astúcias 

dos praticantes que são esses sujeitos, potencialmente produtivos em meio às 

continuidades e descontinuidades do tempo e do que se apresentam com premissas 

destinadas ao seu trabalho. Assim, as professoras iniciantes são construtoras de 

suas práticas cotidianas, de sua profissão.   

Gallo (2013), me ajuda a entender, que, além das professoras iniciantes 

construírem práticas pedagógicas em seus entremeados processos de 

profissionalização, fazem tessituras de novos saberes e saberesfazeres, como 

múltiplos, ou seja, conceitos e práticas são (re)criados e colocados em expansão, 

nos vários contextos em que se defrontam, implicando numa educação rizomática, 

em saberes e fazeres que se confrontam com os de outros sujeitos, em outros 

lugares e que se manifestam no seu trabalho cotidiano.  

Por isso, “Importa fazer rizoma. Viabilizar conexões e conexões; conexões 

sempre novas. Fazer rizomas com projetos de outros professores. Manter projetos 

abertos...” (GALLO, 2013, p. 68), e esse rizoma significa o estabelecimento de 

relações abertas e flexíveis, com outras possibilidades de educação, ensino e 

aprendizagem, que são tecidas nas práticas cotidianas das professoras iniciantes, 
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pela mobilização de saberes e fazeres em outros múltiplos contextos socioculturais, 

e, quando surgem enquanto necessidades da profissão, passam a ser construídas 

práticas, e se consolidam novos projetos em busca de legitimar suas (re)criações, 

emergidas no processo de subjetivação de suas práticas cotidianas. Isso acontecia 

nas interações das professoras em outros lugares e com outros sujeitos, como: nas 

reuniões e encontros do PNAIC; nas discussões, reflexões e troca de 

conhecimentos e experiências com seus outros pares da escola (quando da 

construção de projetos e ideias para se concretizar voltadas para os seus alunos) e 

na interação com professores(as) de outras escolas e âmbitos também; em cursos 

de especialização que estavam fazendo para aperfeiçoar e melhorar sua prática 

pedagógica; enfim, buscavam elementos que se configuram como rizomáticos e 

ampliavam o que sabiam, agregando-se outros saberes e fazeres que 

potencializavam o seu trabalho cotidiano.   

Nesse sentido, melhor clarificando, o exposto acima: 

 

[...] Uma educação rizomática, por sua vez, abre-se para a 
multiplicidade, para uma realidade fragmentada e múltipla, sem a 
necessidade mítica de recuperar uma ligação, uma unidade perdida. 
Os campos de saberes são tomados como absolutamente abertos; 
com, horizontes, mas sem fronteiras, permitindo trânsitos inusitados 
e insuspeitados (GALLO, 2013, p. 80). 

 

De certo modo, a (re)criação pedagógica de saberes e saberesfazeres das 

professoras iniciantes, acaba significando uma educação rizomática, pois passa a 

não determinar horizontes e marcos regulatórios do trabalho cotidiano que é 

desenvolvido por cada uma à medida que consideram, na sua individualidade, a 

(re)criação dos respectivos saberes e fazeres que elencam necessários e relativos 

às respostas repentinas, imprevisíveis e não cogitadas de sua prática pedagógica. É 

diante dessa questão que eu situo as contribuições de Certeau (2013), no sentido de 

entender que o trabalho de formigas de consumo, que são os produzidos/tecidos 

pelas professoras iniciantes e de que fala o autor, é um trabalho que constrói 

significados importantes e determinantes para potencializar suas práticas, enquanto 

estão se constituindo como profissionais, ultrapassando assim fronteiras e quaisquer 

delimitações no âmbito do processo de escolarização, não se configurando, 

portanto, como saberes impostos para as professoras fazerem, e sim com estas 

sujeitas. O “com” nesse caso refere-se aos saberes e saberesfazeres que são 
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horizontais nas relações escolares, e são produzidos coletivamente, tecidos em 

redes de colaboração e em diferentes contextos, conforme discuti no capítulo 

anterior, tanto no cotidiano escolar, como fora dele, e não somente por um sujeito, e 

apenas em um lugar, nem tampouco de forma impositiva e fechada. 

Ou seja, quando as professoras se utilizavam do que lhes era colocado para 

ser feito na educação escolar, iam para além do imposto, a saber: inventavam 

materiais concretos para se trabalhar os conteúdos escolares (o que se tornava mais 

participativo, flexível e permitia obter mais desprendimento em suas aulas); 

passavam a modificar a forma como conduzia suas aulas, quando percebiam que o 

que estavam fazendo não estava despertando os seus alunos para aprender 

(levavam uma música; um filme; uma pessoa especialista num determinado assunto 

para palestrar; criavam instrumentos didáticos/pedagógicos com as crianças; faziam 

aulas-passeio, etc.); enfim, todas as possibilidades que surgiam diante dos 

contextos planejados e imprevisíveis se não estavam alcançando êxito nos 

processos de aprender e ensinar, moviam as professoras a processos de 

ressignificação de suas práticas, e assim iam sendo desenvolvidos pelas mesmas. 

E, mesmo que as práticas aqui citadas possam parecer comuns e acessíveis, muitos 

não o fazem, e as professoras iniciantes se utilizavam destas práticas para trabalhar 

os conteúdos escolares, ultrapassando o método de aulas expositivas e dialogadas. 

Ao que aqui estou discutindo nas linhas acima na perspectiva de Certeau 

(2012), no sentido metafórico de que as professoras são formigas de consumo 

fazendo e empreendendo muitos saberes e fazeres diferentes no processo de 

escolarização, confronto com muitas das práticas de escolarização as quais boa 

parte de nós fomos formados, que eram mais tradicionais e programadas do que 

criativas e diferentes, ou seja, ao que nos fora repassado como meros receptáculos 

do saber, impedem de desenvolver a nossa criatividade e por isso cada vez que 

observo no cotidiano escolar maneiras outras de fazer educação e processos de 

aprendizagem e ensino, me surpreendo e me sinto um aprendente, assim como os 

educandos com os quais vivo a tarefa humanizadora de mediatizar o saber, me 

fazendo refletir acerca das práticas pedagógicas que vivencio em situações de 

aprendizagem e ensino, como também através das pesquisas que realizo com 

professores/as nos seus respectivos espaçostempos do cotidiano. 

Dessa forma o conceito de táticas no/do cotidiano de Certeau (2012) me faz 

pensar que o trabalho cotidiano das professoras iniciantes com suas inúmeras 
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possibilidades, indeterminações e imprevisões relaciona-se com o que Gallo (2013) 

diz ao atribuir criações em meio ao fortuito e não determinado que se manifesta na 

prática pedagógica cotidiana das interlocutoras deste estudo, manifestando também 

suas práticas criadoras. Por isso, esses dois provocativos autores, me fazem pensar 

a experiência que tenho vivenciado com as professoras iniciantes, as quais criam, 

recriam, inventam, desenvolvem e mobilizam saberes, fazeres e estratégias 

metodológicas nos entremeados processos de aprender e ensinar cotidianamente. 

Assim o fazem as professoras iniciantes, primeiro porque a escola não disponibiliza 

materiais didáticos/pedagógicos como apoio às suas práticas, segundo porque 

precisam “dar conta” do processo ensino e aprendizagem eficazmente, em 

detrimento das relações de poder do currículo ainda em criação da escola, e do que 

está sendo proposto pela secretaria do município de educação, bem como das 

diretrizes pregadas pelo programa PNAIC, e terceiro, penso ser em decorrência do 

fato de que como estão no início da carreira e ainda são profissionais temporárias, a 

realização de um bom trabalho permite a sua permanência no emprego que 

possuem. 

De acordo com estas discussões, é notório entender que a (re)criação foi 

parte integrante do trabalho das professoras iniciantes, e que foi de fundamental 

importância para o aprender da profissão e a constituição de sua profissionalização, 

enquanto professoras no início de carreira. Questões essas que se manifestaram 

diante das necessidades, desafios e múltiplos contextos que a prática cotidiana se 

mostrava.  

Foi com a professora Oziane que identifiquei primeiro a perspectiva da 

criação pedagógica, quando estava numa aula trabalhando os órgãos dos sentidos. 

Cheguei inclusive a perguntá-la quais as contribuições da sua invenção, uma vez 

que tinha criado um instrumento para exemplificar o que os conteúdos escolares 

dizem, porém, fazendo com que as crianças pudessem comparar na realidade como 

se dava o que a professora estava apresentando no plano discursivo. Durante a 

nossa conversa abordando acerca das contribuições de sua(s) prática(s) criadora(s), 

ela assim me respondeu: 

 

Eu nem sei te dizer assim...(risos), eu percebi, por mim mesma... eu 
tenho criança em casa, aí eu percebi quando eu vou ensinar meu 
filho, ele tem 4 anos, mas quando...principalmente conta, quando eu 
falo dois mais dois, aí ele fica pensando, mas se eu pegar dois 
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objetos e mostrar, “ô a mãe tem esse e colocando ele”...Achei mais 
fácil, assim eu resolvi trabalhar com minha turma, eu vi que seria 
mais rápido pra eles pegarem o conhecimento e venho trabalhando 
dessa forma que eu acho que... de vez em quando a gente tem umas 
ideias assim...que as vezes dá certo, e tem ideias que não dá, mas 
dessa vez eu acho que a ideia deu certo ! muito bom (Conversa com 
a professora Oziane – 29/05/14). 

 

Como é possível perceber, a criação da professora neste caso surgiu da sua 

realidade em casa com seu filho, e que acabou levando para o contexto de sala de 

aula. Então, os saberes e fazeres que a professora mobiliza vem de diversos 

contextos e circunstâncias, inclusive de seu cotidiano social, cultural, familiar, enfim, 

para além do âmbito do trabalho, ou seja, “[...] os saberes são heterogêneos e 

constituídos a partir de múltiplas origens” (CUNHA, 2004, p. 37). 

Partindo da experiência vivenciada pela professora Oziane no âmbito familiar, 

entendo que: 

 

[...] A circulação simultânea do sujeito em dois espaçostempos em 
que exerce papéis diferentes é uma das múltiplas formas de 
negociação de saberes. Amplia suas redes de significâncias não por 
simples acréscimo de outros fios, mas pelo 
rompimento/esgarçamento de uns frente a novos fios e pela nova 
trama que se tece (AZEVEDO, 2004, p. 17). 

 

A autora acima me ajuda a entender que a professora Oziane, por estar 

experienciando práticas de educação em casa com seu filho no âmbito familiar, que 

é um dos tantos contextos de formação (como já discuti anteriormente), passa a 

desenvolver também essas práticas no contexto de trabalho com seus alunos em 

sala de aula, daí a circulação simultânea do sujeito em dois espaçostempos 

diferentes que se entrecruzam os saberes. 

De acordo com uma observação que realizei na aula da professora Oziane 

(no dia 12/março/2014) pude perceber que em seu cotidiano eram tecidas criações 

de saberes e fazeres pedagógicos fundamentais ao processo de ensino e 

aprendizagem. Buscando explorar o que tem de criação em sua prática pedagógica, 

a partir do trabalho com materiais concretos que confecciona para/com os seus 

alunos, abaixo mostro o que registrei no meu diário de pesquisa em processos de 

observação no cotidiano da sala de aula e que ilustra essa prática criadora da 

presente professora: 
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Buscando clarificar essa experiência que presenciei na aula da 
professora Oziane, aconteceu da seguinte maneira: A professora 
levou para a aula, uma caixa de sapato para exemplificar acerca dos 
órgãos dos sentidos. Pediu a cada aluno (individualmente) que 
olhasse por um pequeno orifício na caixa de sapato para identificar o 
que estava vendo, mas que não falasse nada para os seus colegas. 
Ao final da experiência, a professora perguntou o que os alunos 
viram na caixa. Resultado: não conseguiram ver nada, pois a caixa 
estava toda pintada de preto e não dava pra identificar coisa alguma, 
pois estava fechada e somente quando abriu, deu pra perceber o que 
tinha no final da caixa (no sentido horizontal), e tinha quatro 
tampinhas de garrafa pet, pintadas, cada uma com uma cor diferente. 
Essa experiência estimulou os alunos e deixou-os curiosos ao longo 
da atividade, instigando-os a participarem. No final, a professora 
explicou a experiência problematizando-a com os alunos, fazendo 
com que os mesmos compreendessem qual dos sentidos do corpo 
humano funcionava com a presença ou ausência da luz, ou seja, “a 
visão” que é um dos órgãos do sentido.  
Além das experiências, a professora deu exemplos de brincadeiras 
do cotidiano das crianças em sua aula, como: cobra-cega; telefone 
sem fio, e outras, perguntando aos alunos qual o órgão do sentido 
que eles utilizavam em cada brincadeira, e eles se mostravam 
motivados, pois a professora abordava assuntos oriundos dos seus 
contextos, ou seja, brincadeiras que eles realizam.  
A professora finalizou a aula passando uma atividade no quadro para 
que os alunos copiassem e respondessem; atividade essa 
relacionada com o tema da aula: sobre corpo humano e os órgãos do 
sentido. A atividade era constituída de perguntas: subjetivas; de ligar 
as alternativas e de completar. E depois acompanhou cada aluno de 
carteira em carteira. Concluiu a atividade respondendo-a no quadro 
junto com os alunos. (Diário de Pesquisa –12/03/2014). 

 

Noutro momento depois em nossas conversas, a professora Oziane pode me 

esclarecer acerca desta experiência, mostrando suas finalidades, objetivos e 

propósitos que foram sendo revelados conforme foi se lembrando dos nossos 

encontros anteriores. Assim se posicionou: 

 

[…] o livro didático está lá abordando um assunto, eu vou trabalhar 
aquele assunto, mas eu tento procurar uma maneira de como 
chamar a atenção deles daquele assunto, porque eu chegar em sala 
copiar, copiar, ou ler um livro não vai adiantar nada, então o que foi 
que eu fiz melhor, eu cacei métodos pra quê? pra eu trabalhar, como 
você viu, os sentidos. Eu trouxe os materiais para que eles 
pudessem sentir na pele aquilo que nós podemos aprender, fiz uma 
abordagem do livro didático, claro, o que eram os sentidos, como 
podemos saber cada sentido, mas pra eu trabalhar esse método eu 
achei melhor trabalhar na prática, eu botar eles pra sentir o sentido 
deles aguçado naquele momento. Eu acho mais interessante 
trabalhar dessa forma porque eles se interessam, prestam mais 
atenção, a aula fica o que? mais contagiosa, mais proveitosa pra 
eles, é um método que é muito bom trabalhar, na prática eu acho que 
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resolve mais do que só na teoria, falar, falar, falar e eles [alunos] 
ficarem: “tia mas o que é isso? tia como?” E eu mostrando pra eles 
esclarece de uma vez e fica o conhecimento pra sempre, não é só 
aqueles decorei e pronto, mas na hora que eles presenciarem aquilo 
eles já sabem “foi isso que eu aprendi”. Eu acho importante e a gente 
sempre busca, eu, e a Ana sempre buscamos trabalhar dessa forma 
pra incentivarmos nossos alunos a aprenderem aprendendo de 
verdade! (Conversa com a professora Oziane –16/10/2014). 

 

Dessa forma, a professora acima reconhece que não adianta apenas ministrar 

suas aulas utilizando os recursos e métodos oficiais e costumeiros, como o livro 

didático, mas que é preciso ir além destes, e isso pode propiciar um retorno mais 

satisfatório, por meio da confrontação entre a teoria que é apresentada nos estudos 

acerca dos conteúdos trabalhados e a utilização dos materiais concretos, por 

exemplo, como a professora criou, fruto também de sua discussão com a colega de 

trabalho, outra professora iniciante. 

O uso de materiais concretos na educação já existe há séculos atrás, e de lá 

pra cá, vem servindo como subsídio para o desenvolvimento das práticas 

pedagógicas dos professores. Situando numa perspectiva histórica Fiorentini e 

Miorim (1990) me ajudam a entender que a utilização deste instrumento originou-se 

no século XVI, porém, sem muita importância, pois o ensino tradicional baseado 

numa dimensão conteudista e abstrata era supervalorizado, em detrimento de 

quaisquer que fossem os recursos concretos e palpáveis e estes eram pouco 

usados, muito raramente, pois desviava a atenção das crianças. Somente séculos 

depois, foi que estes materiais concretos foram ganhando mais importância e 

visibilidade, sobretudo, através dos experimentos desenvolvidos pela pedagogia de 

Maria Montessori e Decroly, inspirados em Pestalozzi (início do séc. XX), e a partir 

de então, foram incorporados como essenciais para a aprendizagem das crianças na 

educação escolar. 

No caso da professora Oziane, a finalidade de ter construído um instrumento 

pedagógico – que foi singular, e que nem todas as professoras passam a fazer – 

permitiu a ela conseguir maior envolvimento e participação dos seus alunos, e 

considera que os mesmos aprendem mais com essa prática, como a mesma 

mostrou em sua fala, inclusive, colocando em pauta suas reflexões de como esse 

processo de criar tem se configurado. Isso se torna motivante para a professora na 

medida em que enfatiza: “[...] Eu acho mais interessante trabalhar dessa forma 

porque eles se interessam, prestam mais atenção, a aula fica o que? mais 
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contagiosa, mais proveitosa pra eles, é um método que é muito bom trabalhar […]”. 

Portanto, a necessidade de mobilizar saberes e fazeres nas suas aulas tem se 

tornado preocupação constante, e tem dado retornos substanciais à sua prática 

pedagógica, razão pela qual tem adotado essas práticas continuamente no cotidiano 

escolar.  

Criar um ou outro instrumento para trabalhar no contexto de sala de aula, é 

uma preocupação em fazer com que as crianças aprendam e possam progredir 

avançando para outros conteúdos e práticas que a professora utiliza, como ela 

própria chegou muitas vezes a relatar em suas narrativas e por meio das 

observações que fiz. Para ilustrar a criação realizada pela professora Oziane, mostro 

as figuras abaixo as quais registrei por meio de fotografias durante a pesquisa no 

cotidiano de sua prática pedagógica: 

 

 

Figura 4 – Foto externa do material concreto criado pela professora Oziane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Registro fotográfico feito pelo autor. 
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Figura 5 – Foto interna do material concreto criado pela professora Oziane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Registro fotográfico feito pelo autor. 

 

Foi esse instrumento concreto que a professora Oziane criou para trabalhar 

os órgãos dos sentidos, focando o órgão da visão com o instrumento acima 

(expressos nas figuras 4 e 5) reciclando, então, materiais como caixa de sapato e 

tampinhas de garrafa pet. 

Criar para mim é mobilizar ações que são diferentes das habituais e que 

surgem como elementos para contribuir qualitativamente com o que se está fazendo, 

ou seja, as professoras iniciantes buscam formas de melhorar sua prática 

pedagógica e passam, para isso, a criar e mesmo recriar algo ou alguma coisa, 

visando uma transformação positiva nos processos de aprender e ensinar, 

relacionado mais precisamente ao feedback da aprendizagem que poderá obter dos 

seus educandos, como me mostrou a professora Oziane. O cotidiano escolar é, 

portanto, “[...] o lócus de produção, enredamento e circulação de múltiplas práticas 

sociais de conhecimentos” (OLIVEIRA, 2012a, p. 68), ou seja, ao realizar 
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cotidianamente o seu trabalho, as professoras aprendem e ensinam valores, 

saberes cognitivos, culturais, sociais, religiosos, enfim, todo um conjunto complexo 

que é produzido em sala de aula e fora também, e que circula em diversos 

contextos, momentos e ocasiões no transcurso das aulas, do trabalho docente. 

A criação era algo que se mostrava como um imperativo às professoras 

iniciantes, mas que não se caracterizava como algo forçado, pelo contrário, elas 

tinham prazer em inventar, pois os benefícios não eram apenas para os educandos, 

mas para si próprias se tornando mesmo que uma (auto)formação no cotidiano de 

sua prática. Suas narrativas esclarecem esse aspecto, e mais que isso, mostram a 

preocupação em saber o que fazer, como e de que forma, para agradar os 

educandos, e proporcionar aprendizagens significativas, as quais deveriam ser 

potencializadas no processo de aprendizagem e ensino no cotidiano, como 

explicitadas abaixo na fala da professora Ilza: 

 

Semana passada a gente confeccionou materiais porque como a 
gente estava na semana da criança, foi bem interessante, é que na 
quarta-feira, dia 08 [de outubro de 2014], eu fiz, ou melhor, trabalhei 
em grupo [formou grupos com os alunos em sala de aula], claro, em 
todas as salas, mas cada um fez da sua maneira e a gente 
confeccionou brinquedos: fizemos boliche. Ontem foi o dia que eu 
desenvolvi na minha sala de aula o boliche que eu trabalhei a 
questão da adição [operações matemáticas]. Com relação aos 
materiais da escola, a gente não tem muitos recursos, agora que a 
máquina de Xerox chegou pra poder ter essa questão das atividades 
xerocadas, entendeu? Aí, assim, a gente vai pesquisando, vai vendo 
o que dá pra fazer, trabalhar, enfim. (Conversa com a professora Ilza 
–14/10/14). 

 

A preocupação era em realizar uma boa aula, sobretudo, na perspectiva da 

criação e que as professoras pesquisadas aproveitavam, inclusive, algumas 

comemorações festivas ou atividades para confeccionar/criar e recriar instrumentos 

para ensinar (como exposto acima na fala da professora Ilza), servindo como 

subsídios para as suas aulas, e contribuindo também para explorar as habilidades 

criativas de seus alunos. Porém suas criações não se resumiam apenas a datas 

comemorativas, e sim, essas práticas já estavam incorporadas como necessidades 

mesmo permanentes de realizar o seu trabalho cotidiano de aprender e ensinar na 

escola, de criar e recriar currículo10 cotidianamente. 

                                                           
10 Sobre essa perspectiva de criação curricular abordarei com maior propriedade na seção 4.4 deste 
capítulo a partir da página 142. 
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Ao mesmo tempo em que a (re)criação cotidiana do saber e saberfazer 

conduzia as relações didáticas e pedagógicas na prática das professoras iniciantes, 

em suas respectivas salas de aulas, com uma significativa fluidez, havia a 

preocupação das mesmas em saber se iam se efetivar suas (re)criações 

pedagógicas de uma maneira positiva junto com às crianças, permitindo alcançar os 

objetivos propostos previamente em seus planejamentos.  

Diante desse contexto, considero a invenção, como uma prática flexível, 

permeada por tentativas e erros, vislumbrando os acertos, como uma condição 

indispensável na prática pedagógica das interlocutoras desta investigação. Assim, 

ao viabilizar a criação pedagógica “[...] Vamos tecendo, destecendo e retecendo 

saberes sobre as possibilidades e limites de nós mesmos como professoras e 

professores; sobre as escolas em que trabalhamos e sobre os demais sujeitos 

escolares com quem convivemos” (AZEVEDO, 2004, p. 23-24). Assim, me faz 

compreender que a incerteza rondava nas práticas (re)criadoras das professoras 

iniciantes, mas agiam em busca de realizar seus processos de aprender e ensinar, 

conforme a realidade lhes era apresentada, com determinadas incertezas se 

poderiam alcançar êxito do ponto de vista da aprendizagem das crianças. E mesmo 

se alguma de suas práticas não desse certo, buscavam outras possibilidades, até 

alcançarem seus propósitos traçados previamente. Nesse sentido, entendo como 

Tardif que: 

 

[...] é no início da carreira (de 1 a 5 anos) que os professores 
acumulam, ao que parece, sua experiência fundamental. A 
aprendizagem rápida tem valor de confirmação: mergulhados na 
prática, tendo que aprender fazendo, os professores devem provar a 
si próprios e aos outros que são capazes de ensinar. A experiência 
fundamental tende a se transformar, em seguida, numa maneira 
pessoal de ensinar [...] em traços da personalidade profissional 
(TARDIF, 2012, p. 51). 

 

Por isso, quando a professora Oziane na fala anterior afirma que “buscamos 

trabalhar dessa forma pra incentivarmos nossos alunos a aprenderem aprendendo 

de verdade!”, de certo modo isso me remete à criação que tece, à produção de 

sentidos e significados que realiza por sentir a necessidade de empreender em seu 

trabalho educativo diante dos desafios que são enfrentados cotidianamente, ou seja, 

que é preciso fazer alguma coisa, e não somente deixar os fazeres acontecerem 

sem uma perspectiva interventiva e produtiva, através da mobilização dos saberes e 
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saberesfazeres no processo de escolarização. Trata-se, pois, das “[...] astúcias de 

interesses e de desejos diferentes” (CERTEAU, 2012, p. 92. Grifos do autor), que os 

praticantespensantes do cotidiano (OLIVEIRA, 2013), mobilizam, tendo em vista a 

concretização do seu trabalho de educadores. 

Estou entendendo o termo praticantespensantes na perspectiva de Oliveira 

(2013), como o entrelaçamento dos pensamentos, ideias e projetos com as ações 

dos sujeitos no cotidiano de sua atuação profissional e que se dá de uma maneira 

assimétrica, ou seja, ao desenvolver alguma prática pedagógica, seja ela criadora, 

recriadora ou de outra dimensão, as professoras iniciantes o fazem fruto de seus 

pensamentos e ideias, fruto dos saberes e experiências que possuem. Então, elas 

criam e recriam currículos, práticas, enfim, saberes e fazeres diante das 

necessidades, desafios, dificuldades e outras mais questões que por ventura 

possam se apresentar cotidianamente na busca da realização do processo de 

ensino e aprendizagem11.  

A criação pedagógica pra mim é uma forma de desenvolver novas 

possibilidades de ensino e aprendizagem, e que se desenvolve para além de 

qualquer imposição oficial na educação escolar. Os criadores de conceitos para 

Gallo (2013) são os filósofos, então, assim como os filósofos criam conceitos, as 

professoras criam práticas. Nesse sentido, as professoras iniciantes não são 

criadoras de conceitos somente, como também atribui Gallo (2013) com relação à 

arte e à ciência, mas produtoras de saberes e saberesfazeres que acabam trazendo 

novas significações ao que fazem. Por isso, nesta investigação, busco dar 

visibilidade às práticas tecidas cotidianamente pelas interlocutoras desta pesquisa 

em que percebo que as mesmas resgatam um grande potencial das próprias ações 

ao ensinar e aprender, como também com relação aos alunos quando aprendem.  

Do ponto de vista das etapas do desenvolvimento humano, quanto menos 

experiências possuem os sujeitos que educo – reporto-me às crianças, que, embora 

os jovens e adultos também estão em constante aprendizagem, vejo que as crianças 

estão numa fase de descobertas, e, portanto, estão em um mundo o qual nunca 

tiveram contato, diferentes das outras fases da vida, o que requer maior zelo e 

atenção pelos educadores com os pequeninos – mais preciso buscar mecanismos 

para fazer com que minhas práticas venham a se tornar significativas e com sentido 

                                                           
11 Aprofundo maiores discussões sobre essa questão na seção 4.4 deste capítulo, a partir da página 
142. 
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no espaçotempo em que desenvolvo a minha prática pedagógica cotidiana, uma vez 

que uma boa base educacional é de extrema relevância para o desenvolvimento das 

potencialidades destes sujeitos na sociedade, permitindo contribuir para alcançarem 

sucesso na vida.  

A (re)criação pedagógica se realiza também pelos acontecimentos que se 

processam no cotidiano escolar. Ao perceberem que as crianças não estão 

conseguindo aprender determinados conhecimentos através dos saberes e 

saberesfazeres que estão sendo mobilizados pelas professoras iniciantes, estas vão 

em busca de outras possibilidades, passando a criar o que ainda não existe, ou o 

que ainda não fizeram em sua sala de aula.  

Um aspecto salutar que pude perceber é que a (re)criação além de ser uma 

maneira diferente e prazerosa de ensinar, acontecia numa dinâmica bem flexível 

despertando até outros sentidos não explorados por meio de processos de aprender 

e ensinar. E esses sentidos tocavam tanto as crianças como as professoras; eram: 

risos; suspense; surpresa; ansiedade; descontração; enfim, uma emocionalidade 

que se manifestava das mais diversas maneiras possíveis, e eram conduzidos para 

além de uma perspectiva apenas pedagógica, mas acima de tudo vivificadora e 

humana, prazerosa e contagiante.  

Considerei bem engraçado algumas vezes em que presenciei processos de 

criação pedagógica das pesquisadas quanto percebi outros modos de revelação de 

sentimentos, os quais somente pelas práticas tradicionais de ensino e aprendizagem 

(quadro branco, livro didático e aula expositiva e dialogada, por exemplo), 

dificilmente poderiam ser exploradas. Então, um suspiro dali, outro acolá... uma 

expectativa criada, uma surpresa, descobertas que não se esperavam ou que não 

se passava no imaginário das crianças, e as professoras o tempo todo, estimulando 

seus educandos a descobrirem ou a explorarem mais ainda o que estavam 

desenvolvendo, para que pudessem apreender o que estavam fazendo 

possibilitando a compreensão, alcançando, então o que elas gostariam em sua 

prática pedagógica. Sentia-me também extremamente feliz e passava a internalizar 

quase os mesmos sentimentos que as crianças sentiam no momento em que as 

práticas iam se tecendo cotidianamente, porém, com uma perspectiva diferenciada e 

conscientemente vivida. 

Enquanto professoras e à frente de uma sala de aula, constituída de inúmeras 

subjetividades, revelava-se o eu de cada uma, na perspectiva de construir sua 
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profissão, mobilizando os saberes e fazeres que possuíam, construindo outros e 

vivendo inclusive outras emoções que porventura não tenham sido exploradas 

quando eram alunas, e a (re)criação, acabava conquistando espaços e tempos no 

cotidiano de sua profissionalização, à medida em que se mostrava rica de 

significados, expressos pelo ensino e aprendizagem que desenvolviam ao aprender 

a ensinar em consonância com as aprendizagens construídas pelos seus alunos, 

avançando para outras etapas e conteúdos. 

O momento de (re)criação no contexto de aprendizagem e ensino, através 

das práticas docentes das professoras iniciantes apresentava-se ainda como uma 

construção de uma beleza, e uma criação de novos contextos e possibilidades como 

se fosse uma obra artística, em que a invenção de práticas, metodologias e 

instrumentos didático/pedagógicos, que construíam/desenvolviam em suas aulas, 

situa-se numa dimensão diferenciada e encantadora na educação escolar cotidiana, 

tanto quanto um artista passa a inventar em suas obras artísticas o que ainda não 

existe. Isso ganha respaldo a partir do que identifiquei em Rios (2008, p. 97. Grifos 

da autora) dizendo que “Ao produzir sua vida, ao construí-la o indivíduo realiza uma 

obra, análoga à obra de arte. É justamente aí que ele se afirma como sujeito, que 

ele produz a sua subjetividade”. E ao produzir essa subjetividade, as professoras 

iniciantes estavam imprimindo uma característica pessoal aos saberes e fazeres, 

que passavam a ser mobilizados nos saberesfazeres por intermédio de sua criação, 

de aspectos singulares em que estas professoras inventavam mil maneiras de fazer 

(CERTEAU, 2012), diante do estabelecido socialmente. 

Desse modo, para que as professoras iniciantes pudessem criar saberes e 

saberesfazeres em sua prática pedagógica, não foi uma invenção imediata, 

momentânea e surgida repentinamente com facilidade, mas sim, uma construção 

paulatina, tanto de suas necessidades, quanto do que aprenderam ao longo de sua 

vida sociocultural e profissional, em diferentes espaçostempos e nas relações com 

outros sujeitos. Embora muitas vezes aconteciam situações repentinas e 

conflituosas no contexto de sala de aula, que passavam a se tornar uma via de 

reflexão para as professoras mobilizarem outras práticas das que já vinham 

realizando no cotidiano escolar, como as mesmas me esclareceram em alguns 

momentos de nossas conversas durante a pesquisa. A narrativa a seguir da 

professora Oziane elucida essa questão: 
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Trazer uma melhor aprendizagem pra eles [alunos], descobrir novos 
horizontes; o que eles têm pode ser uma forma de aprendizagem, 
não só eu ser o centro como a professora, mas a questão é ELES 
como alunos... o conhecimento prévio que eles trazem lá de casa, 
podem ser trabalhados na sala, eu sempre busco esse conhecimento 
com eles, trabalhar dessa forma, porque eu acho que evolui, 
mas...se eles participam nas aulas, quando eles pensam, quando 
eles sabem: “olha eu sabia disso, mas não sabia dessa maneira”, é 
bom porque essa interação professor, eu sempre na minha sala 
busco essa interação com eles (Conversa com a professora Oziane –
29/05/14). 

 

Ao mesmo tempo em que a professora acima sente a necessidade de inovar, 

ela retrata que a (re)criação é algo fundamental para que as crianças possam 

aprender por meio dessas práticas, inclusive valorizando o potencial que seus 

educandos podem trazer para a sala de aula, como o próprio conhecimento de 

mundo, por exemplo. Além de confrontarem o que sabem e que passam a perceber 

com outros ângulos através das experiências concretas que a professora apresenta 

no cotidiano escolar.  

Por isso, os diferentes espaços os quais os sujeitos travam relações e 

interagem com outros sujeitos e experiências potencializam e criam saberes e 

fazeres outros que se complexificam à medida que vive mais contextos e 

experiências sócio-profissionais e culturais.  

E isso (digo a experiência de aprender e praticar suas aprendizagens) vale 

tanto para as professoras iniciantes quanto para seus educandos, que vivem em 

diferentes contextos e enfrentam a tarefa cotidiana de construção/criação e 

recriação de múltiplos e diferentes saberes e experiências no âmbito social, levando-

os para a escola e confrontando-os à luz dos conteúdos escolares, passando a 

mobilizá-los na perspectiva da construção de novos saberes que se articularam a 

novos fazeres, potencializando consequentemente o universo de saberesfazeres 

destes sujeitos. 

A (re)criação pedagógica das professoras iniciantes, portanto, conduz ao 

desenvolvimento de sua criatividade, mostrando as múltiplas possibilidades de 

aprendizagem e ensino ao mobilizarem os saberes e saberesfazeres que se 

entrelaçam ao seu universo. E é sobre a criatividade no trabalho pedagógico das 

interlocutoras desta pesquisa, que irei discutir com maior profundidade na seção a 

seguir. 
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4.2 Criatividade no trabalho pedagógico: múltiplas maneiras de aprender e 

ensinar 

 

Busco, nesta seção clarificar as múltiplas possibilidades que as criações e 

recriações das professoras iniciantes desencadeiam em sua prática, apresentando 

os aspectos e as inúmeras maneiras criativamente tecidas no trabalho pedagógico 

cotidiano. 

Entendo inicialmente que a criatividade é uma prática que se configura para 

além do previsível e utilizável, que se desenvolve mediante a exploração das 

habilidades existentes de cada sujeito, e que acontece em aspectos específicos do 

processo de ensino e aprendizagem, não em todos, mas em alguns. Trata-se de 

situar especificamente ações na prática pedagógica que são tecidas através das 

necessidades apresentadas em cada contexto pelas professoras iniciantes. Assim 

como Gallo (2013) situa o filósofo ao criar conceitos como um sujeito que imprime a 

sua singularidade no processo de subjetivação da criação, as professoras iniciantes, 

constroem sua prática pedagógica, tecendo (re)criações que lhes parecem 

necessárias, e aí acabam mobilizando saberes e fazeres outros, utilizando sua 

(re)criação nos processos de aprendizagem e ensino, conseguindo driblar os 

saberes e fazeres hegemônicos que são impostos pela escola, respeitando a 

hierarquia do sistema educacional, que são ditados de acordo com o que está 

oficializado. Saberes e fazeres esses como os relacionados ao processo de ensino e 

aprendizagem discutidos durante o planejamento da escola com a coordenadora 

pedagógica, e os princípios norteadores do PNAIC que devem ser mobilizados no 

cotidiano de sua atuação profissional. 

As práticas das professoras iniciantes, de certo modo, faziam emergir 

processos de autoria, (re)criação e criatividade no trabalho pedagógico, muitas 

vezes superando as práticas pedagógicas hegemônicas, que, embora ainda se 

fazendo presentes no seu trabalho cotidiano, são caracterizadas por processos de 

invisibilização do que fazem pelo centralismo do conhecimento parcelizado e 

concentrado em muros restritos da sociedade instituídos pela ciência (SANTOS, 

2006), ou seja, na medida em que a sociedade estipula e cria representações 

fechadas e impositivas para serem seguidas, sobretudo no âmbito da ciência, essa 

dimensão não dá abertura a criação de outras realidades, fazeres e saberes pelos 

sujeitos ordinários que vivem cotidianamente inventando e reinventando a sua 
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realidade, o que se difere das interlocutoras desta pesquisa, e que é denunciado 

pelo autor acima, ou melhor, que as professoras iniciantes não se prendem ao 

instituído, elas criam e dão outras visibilidades ao seu cotidiano, potencialmente 

significativo. 

Antes de tecer maior profundidade acerca da criatividade manifestada pela 

(re)criação cotidiana a partir dos saberes e saberesfazeres das professoras 

iniciantes no contexto de sua prática pedagógica, sobretudo em sala de aula, 

ressalto que estou considerando como criatividade: 

 

[...] não o atributo de talentos excepcionais e sim um potencial que 
todos podem explorar: a possibilidade de aprender por si mesmo, o 
desejo de abertura para novas experiências, para novas realidades, 
a experimentação das diferenças, a empatia com os outros, a 
curiosidade por novas questões, o gosto de explorar idéias 
convergentes, a aptidão para formular individualmente e em grupo os 
problemas e de resolvê-los, em suma, a capacidade de fazer tudo 
isso de forma refletida e de sentir prazer em fazê-lo (BÉLANGER, 
2005, p. 194). 

  

No transcurso das atividades didático-pedagógicas desenvolvidas pelas 

professoras iniciantes no cotidiano escolar, as mesmas mostravam riquezas que 

eram mobilizadas em seus saberes e saberesfazeres, quando sentiam a 

necessidade de ir além das práticas existentes, e assim, acabavam ousando em 

matéria de invenção, seja por atos intencionais (planejados antes das aulas), como 

os não intencionais (que se apresentavam de formas imprevisíveis e repentinas), 

uma vez que o que estava em jogo, fundamentalmente, era a realização de um 

ensino e aprendizagem com qualidade, mais especificamente do sucesso da 

aprendizagem dos educandos. Assim as professoras pesquisadas trabalhavam na 

perspectiva de fazer com que seus educandos aprendessem os saberes relativos à 

etapa de ensino, de acordo com cada propósito planejado antes das aulas. Por isso: 

 

[...] uma possibilidade de expressão da criatividade no trabalho 
pedagógico radica na mudança de representação do que é uma sala 
de aula: a capacidade de enxergá-la como integrada por sujeitos 
diferentes com configurações subjetivas diferentes que exercem o 
processo de aprender de forma também diferentes (MITJÁNS 
MARTÍNEZ, 2008, p. 92). 
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Diante do exposto, entendo que as professoras iniciantes expressavam sua 

criatividade pedagogicamente, considerando as especificidades de seus alunos, 

inclusive em relação à faixa etária, como também ao nível sociocultural do qual 

fazem parte cada um dos pequeninos. Daí, a relação com que a autora acima alerta, 

em que as interlocutoras deste estudo enxergavam cada sujeito aprendente com 

uma perspectiva singular, diante de suas salas de aulas heterogêneas, diferentes, 

mistas. Tanto é que suas invenções eram (re)criadas e desenvolvidas em relação ao 

que pudesse alcançar de aprendizagem dos alunos, valorizando os potenciais de 

cada um. 

Em uma das práticas criativas das interlocutoras deste estudo, percebi que a 

professora Ana Clívia, tinha um caderno que continha suas atividades, planejadas 

anteriormente, com objetivos, metodologia, conteúdos, enfim, todo um plano de aula, 

que norteava suas práticas e que apresentava metodologias diferenciadas, além de 

esse caderno ser um instrumento importante para a sua prática cotidiana. Enquanto 

conversávamos, ela foi me mostrando, uma vez que fiquei curioso porque, para além 

de ser um instrumento comum, percebi uma diferença com relação não aos 

cadernos que habitualmente são criados para tal, mas em relação às atividades 

propostas pela professora para realizar suas aulas, que tinham outras 

caracterizações diferentes das habituais. 

Na prática cotidiana da professora Ana Clívia, se pautava em processos 

criativos de ensinar e aprender, de acordo com os elementos do plano de aula (que 

estavam expressos no caderno), que tinha aspectos mais ousados como 

metodologias criativas, relacionadas à transformação de conteúdos em práticas 

concretas na educação escolar como: reciclagem de materiais para utilizar no 

processo de ensino e aprendizagem; utilização do que os alunos tinham, enquanto 

instrumentos para criar nas aulas; a professora levava para a escola experiências e 

realizavam com os alunos, para exemplificar os conteúdos de ensino, entre outras... 

e inclusive aquelas que pudessem ser (re)criadas juntamente com os alunos, além 

de mostrar os passos de como desenvolver as atividades rotineiras. Penso que a 

ideia seria tirar o aluno da zona de conforto para exercer suas habilidades, quando 

mostrava atividades de criação e recriação, tanto de materiais didáticos, quanto de 

expressão da criatividade, após as aulas que iriam ser realizadas discursivamente. 

Suas atividades se pautavam ainda em estratégias metodológicas para facilitar as 

compreensões dos alunos, como a apresentação de um filme, de fotografias e 
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imagens ilustrativas, dependendo do conteúdo trabalhado. Eram práticas, 

cuidadosamente preparadas para fortalecer os seus saberes e saberesfazeres de 

forma a mobilizá-los cotidianamente. Ela me esclareceu que suas práticas (algumas 

das quais registradas no seu caderno): 

 

[...] são as rotinas, né, porque eu jamais, eu nunca vim pra uma sala 
de aula sem me planejar, então a partir do momento que eu piso o 
meu pé aqui na sala de aula eu resgatei tudo que eu vou fazer, 
desde o início. E o professor, ele tem que ser responsável, ele tem 
que ser criativo também; eu costumo dizer que o professor é um 
pouco de tudo: ele é mãe, pai, ele é tudo na hora que tem que ser; 
ele tem que ser... enfermeiro, ele tem que ser... sei lá, ele tem que 
ser artista, tem que ser um pouco de tudo, então eu procuro ser 
(Conversa com a professora Ana Clívia – 05/06/14). 

 

Não se trata apenas de um fazer qualquer, e sem importância, pelo contrário 

se trata de um conjunto de ideias que buscam motivar as crianças e contribuir para 

explorar os seus potenciais e criatividade, como a própria professora tem feito ao 

longo de suas aulas, como fui observando ao longo da pesquisa, e que suas 

metodologias eram bem diferenciadas. Ressalto ainda que não estou dando 

primazia para o caderno enquanto um instrumento pedagógico de planejamento e 

planos construídos pela professora, uma vez que é comum na profissão docente, a 

novidade, portanto, são as práticas criativas, as ideias, e o caderno é apenas a 

forma de registrá-las. A professora usa o caderno de plano, um instrumento que 

conheceu durante a sua formação, e mobiliza isso que aprendeu com criatividade, 

registrando da sua maneira suas práticas criativas. 

Essa criatividade desenvolvida pela professora impulsionava também as 

crianças a serem criativas, como cheguei a ver atividades que os pequeninos 

realizaram, por solicitação dela, que extrapolavam os fazeres indicados pela 

professora.  

Numa dessas atividades a professora estava trabalhando com o gênero 

textual epistolar. Assim, as crianças tiveram a autonomia para desenvolver a escrita 

do texto, e mais que isso, criaram desenhos, formas e pinturas conforme a 

criatividade de cada uma, sem descaracterizar o que era essencial, que era o 

gênero textual trabalhado. Surgiram muitas cartas e convites engraçados, 

interessantes, coloridos e criativos, inclusive uma das crianças me presenteou com 

uma carta feita exclusivamente com o meu nome, e me senti privilegiado naquele 
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momento pela escolha da criança em me presentear com sua criação. Esse 

processo de explorar as habilidades infantis é fundamental para o desenvolvimento 

da criança, afinal de contas “[...] Educar é conseguir que a criança ultrapasse as 

fronteiras que, tantas vezes, lhe foram traçadas como destino pelo nascimento, pela 

família ou pela sociedade” (NÓVOA, 2009, p. 31). Dessa forma, como já discuti 

neste texto as práticas (re)criadoras desenvolvidas e trabalhadas pelas professoras 

iniciantes estimulavam as crianças, estas mesmas também passavam a (re)criar (e 

não somente as professoras), conforme o tipo de situação proposta pelas docentes 

nas aulas. Eis que a (re)criação se manifesta do mesmo modo pelos pequeninos, ao 

darem formas, cores, vida, tamanho e visibilidade ao que fazem, como no caso do 

gênero epistolar. Mostro na figura abaixo a criação de uma das crianças: 

 

Figura 6 – Convite criado por uma das crianças durante a aula da profa. Ana Clívia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Registro fotográfico feito pelo autor. 

 

No convite acima criado por uma das crianças, ela coloca o nome da rua, o 

número da casa e diz que vai ter festa na mesma, colocando o nome da professora, 

no caso Ana Clívia, como uma das convidadas e depois coloca o seu nome no final 

do convite. 
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Essa pluralidade de contextos de produção/criação e recriação tecidas em 

criatividade que o cotidiano escolar suscita é que fazia com que as professoras 

iniciantes pudessem planejar suas aulas, considerando a heterogeneidade do 

trabalho pedagógico. E o que era planejado poderia ser alcançado ou não; se 

configurava, então, como tentativas em busca de acertos, e a criatividade se fazia 

presente, justamente como possibilidade de concretizar no desenvolvimento do 

planejamento que fora pensado/criado/discutido antes de ser tecido cotidianamente. 

O que desse certo seria bem vindo, o que não desse seria replanejado, buscando 

empreender outros processos de criação (nos quais poderia ser viabilizada a 

criatividade e a recriação) que pudesse se efetivar na prática pedagógica, sem 

perder as múltiplas facetas que a sala de aula apresenta e que é possível 

desenvolver cotidianamente, desde que as professoras buscassem mecanismos 

para tal. 

E essa questão era percebida pelas professoras iniciantes que buscavam, da 

melhor maneira possível, fazer com que seus educandos pudessem aprender, 

diante da heterogeneidade que a sala se constituía com as múltiplas subjetividades 

dos sujeitos. Como enuncia a professora Ilza: 

 

Com relação ao aprendizado dos alunos temos, por exemplo, a 
metade deles que tinham um pouco de dificuldades no referente à 
leitura, à escrita, houve um avanço bem significativo mesmo [...] a 
questão do comportamento melhorou, a questão do interesse deles, 
e alguns já estão conseguindo ler, assim que eu recebi no início do 
ano, tem alguns que nem sabiam colocar o nome completo e hoje eu 
já tenho esse ponto positivo, acho que um [aluno] que não consegue 
hoje, um ou dois [alunos], mas o mais tá tudo perfeito (Conversa com 
a professora Ilza –14/10/14). 

 

Embora na fala acima não mostra nenhum aspecto explícito de criatividade 

tecido nas criações cotidianas nos processos de aprendizagem e ensino, vale 

ressaltar que a professora Ilza faz uma comparação do perfil de seus alunos já no 

segundo semestre de 2014 com relação ao início do ano (primeiro semestre), e 

percebe que diante do esforço realizado em sua prática pedagógica, e que inclui 

nesta os processos criativos para fazer com que as crianças pudessem aprender, 

houve avanços significativos, principalmente porque as dificuldades apresentadas no 

processo de alfabetização que enfrentava, passaram a servir como mola propulsora 
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para desenvolver criações cotidianas de saberes e fazeres, como cheguei a ver 

algumas vezes durante a pesquisa. 

Assim, compreendo que a criatividade é necessária e essencial na educação 

escolar, pois para despertar o interesse fazendo com que a criança aprenda é 

preciso que as práticas pedagógicas sejam realizadas de maneiras outras, que 

superem reproduções e que estimulem os pequeninos a gostarem do que estão 

fazendo, uma vez que os mesmos valorizam e vivem a ludicidade, a qual tem um 

caráter substancial na aprendizagem dos mesmos.  

Em síntese, a criatividade não é somente uma forma direcionada unicamente 

às crianças como aprendentes de um processo escolar, mas desperta às próprias 

professoras iniciantes a construírem tantas outras aprendizagens que subsidiarão 

suas práticas com mais entusiasmo, além de propiciar outras emoções, e buscar 

valorizar as diferenças e conquistas que os processos de aprendizagem e ensino 

possam se corporificar. Embora, para que isso aconteça, existem dificuldades em 

mobilizar os saberes e fazeres para (re)criar e ousar criativamente. O que isso será 

abordado na seção abaixo. 

 

4.3 As dificuldades da prática pedagógica revelando possibilidades de 

mobilização de saberes e fazeres 

 

Nesta seção, apresento os fatores dificultosos enfrentados na prática 

pedagógica das professoras interlocutoras deste estudo, que contribuíram ao longo 

de suas inúmeras e múltiplas experiências travadas na sala de aula, nos processos 

de aprendizagem e ensino, caracterizando o exercício profissional. Mostro ainda que 

a (re)criação como sobrevivência a estas dificuldades foi algo determinante nas 

práticas pedagógicas cotidianas que as pesquisadas vivenciaram. Por isso, 

apresento algumas exemplificações acerca da sobrevivência que ia sendo trilhada 

por elas, buscando se firmar no campo profissional. 

As contradições, sinuosidades, continuidades e rupturas na prática docente 

precisam ser entendidas pelo prisma da epistemologia da complexidade, o que aqui 

apresento algumas experiências vivenciadas pelas professoras iniciantes que me 

fazem pensar a partir desta perspectiva. 

Ao abordar acerca da sobrevivência no início da carreira das professoras 

iniciantes desta pesquisa, me reporto ao “ciclo de vida profissional de professores” 
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desenvolvido por Huberman (2000), em que cria fases ou estádios de 

desenvolvimento profissional destes sujeitos no processo de profissionalização. 

Expresso então, de uma forma esquemática como o autor caracterizou estas fases 

na vida de professores, e em seguida teço algumas considerações: 

 

Figura 7: Fases ou estádios de desenvolvimento profissional de professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Huberman (2000). 

 

De acordo com o esquema acima, cada fase da vida profissional vivenciada 

pelo(a) professor(a), revela as características peculiares do tempo em que está na 

profissão, e isso se dá de diferentes maneiras, considerando ainda as diferenças 

socioeconômicas, políticas e culturais dos quais fazem parte os sujeitos. 

Vou me deter a aprofundar apenas a fase em que se encontram as 

professoras deste estudo e, portanto não explicitarei todas as demais. Na verdade o 

esquema acima representa apenas um modelo de síntese para que eu pudesse 

exemplificar o que é de interesse deste estudo, e o que encontrei junto às 

professoras interlocutoras da pesquisa que se encontram ainda na primeira fase, 

digo na entrada da carreira (1-3 anos, representado pela bolinha verde da figura), 

pois possuem apenas dois anos de exercício profissional enquanto professoras. 

As análises que Huberman (2000) faz dessa respectiva fase, a partir de um 

amplo leque de investigações na literatura mundial, identificam que nesta fase da 

carreira docente os(as) professores(as) vivem um processo de “sobrevivência” e 

“descoberta”. Segundo o autor: 

 

A entrada na 
carreira 

(1-3 anos) 
 

A fase de 
estabilização 

 (4-6 anos) 
 

A fase de 
diversificação 

 (7-25 anos) 
 

Serenidade e 
distanciamento 

afectivo 
(25-35 anos) 

 

O desinvestimento 
 (35-40 anos) 
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[...] o aspecto de sobrevivência traduz o que se chama vulgarmente o 
“choque do real”, a confrontação inicial com a complexidade da 
situação profissional: o tactear constante, a preocupação consigo 
próprio (“Estou-me a aguentar!”), a distância entre os ideais e as 
realidades quotidianas da sala de aula, a fragmentação do trabalho, 
a dificuldade em fazer face, simultaneamente, à relação pedagógica 
e à transmissão de conhecimentos, a oscilação entre relações 
demasiado íntimas e demasiado distantes, dificuldades com alunos 
que criam problemas, com material didáctico inadequado, etc. 
(HUBERMAN, 2000, p. 39). 

 

As professoras iniciantes desta pesquisa vivenciam assim, essas questões 

acima apontadas, uma vez que estão descobrindo o que é ser professora e quais as 

dinâmicas que uma sala de aula, uma escola, enfim, o trabalho docente se 

caracteriza com suas múltiplas (in)determinações e modos de saber e saberfazer. 

Essa sobrevivência é a parte impactante e negativa que a profissão apresenta, mas 

que é aliviada e dada certa leveza pela outra característica que o autor apontou 

acima, que é a descoberta. Nesse sentido, as professoras deste estudo, por estarem 

em alguns momentos perplexas e muitas vezes encontrando elementos que as 

façam gostar do que fazem, e descobrir que suas ações repercutem em algum 

sentido na aprendizagem dos seus alunos, quando ensinam e passam a aprender 

no próprio saberfazer, dão condições de seguir na profissão e que não andam 

divagando ou somente numa vida de dificuldades, mas de encontros, acertos e 

desacertos que as impulsionam a buscar elementos para continuar o seu trabalho 

cotidiano, e assim, a (re)criação é uma das formas de vencer as dificuldades e 

sobreviver na profissão. A (re)criação, então, pode estar relacionada com a 

descoberta. 

Existe uma vasta literatura que enfatiza as dificuldades enfrentadas pelos(as) 

professores(as) nesta fase da profissão, no início da carreira. Dentre algumas 

referências, cito as investigações desenvolvidas por Maria Regina Guarnieri (2005), 

professora e pesquisadora brasileira, que desvelou em sua tese de Doutorado em 

Educação realizado na UFSCar, inúmeros aspectos emblemáticos na prática de 

professoras iniciantes. Segundo a autora, as principais dificuldades que encontrou 

foi: 

 

[...] como selecionar e organizar os conteúdos escolares, como 
distribuí-los em um dia de aula, a que procedimentos recorrer para 
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transmitir a matéria, como relacionar-se com a classe, como saber se 
os alunos estavam ou não aprendendo, como avaliá-los, que 
atividades selecionar, como trabalhar com os alunos que apresentam 
mais dificuldade para aprender, como cuidar da organização e 
correção dos cadernos de classe, e até mesmo como usar a lousa 
(GUARNIERI, 2005, p. 14). 

 

Ao que é possível perceber, são inúmeras as dificuldades as quais vivem as 

professoras iniciantes, e que as que estão expressas acima, algumas convergem 

com a prática das professoras pesquisadas nesta investigação, outras não. Além do 

mais, existem também outros estudos que mostram que é nas dificuldades que as 

professoras passam a mobilizar seus saberes e saberesfazeres no processo de 

aprender a ensinar, como as produzidas por Huberman (2000), Marcelo Garcia 

(1999), Imbernón (1994), Tardif (2012), Mizukami (2013) entre outras, e que já se 

fazem presentes há cerca de décadas na literatura mundial. 

Segundo Marcelo Garcia (1999) ao realizar um estudo mais avançado através 

de investigações acerca de professores(as) em início da carreira, aponta “[...] como 

sendo característico deste período a insegurança e a falta de confiança em si 

mesmo de que padecem os professores principiantes (MARCELO GARCIA, 1999, p. 

114). Questões essas que também relacionam-se com o fato de que o “professor 

principiante” (expressão utilizada pelo autor): “[...] deve se integrar num processo de 

aprendizagem, adquirir os conhecimentos que lhe servirão para transmitir uma 

cultura e os valores dessa cultura, interiorizando-os na própria personalidade” (idem, 

p. 115). Por isso, as dificuldades representam uma possibilidade de buscar superá-

las, passando, assim, a mobilizar saberes e saberesfazeres tantos quantos forem 

aprendidos pelas professoras iniciantes. 

As interlocutoras, desta pesquisa estão na fase da sobrevivência; se veem em 

muitas das dificuldades abordadas na literatura pesquisada, e suas criações vão 

permitindo que elas enfrentem essas dificuldades e sobrevivam na carreira docente, 

que é isso que vou mostrar a seguir. 

A escola onde foi realizada a pesquisa por ser nova (está no 2º ano de 

existência, e isso me faz pensar que por ser nova faz também uma grande diferença 

no trabalho das docentes, que se diferenciaria de outra escola que já estivesse com 

seus princípios fortalecidos e firmados, como mostrei melhor no capítulo anterior) 

ainda se encontra construindo as bases para permitir dar suporte suficiente aos 

profissionais que nela atuam, bem como aos educandos. Dessa forma, as 
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professoras iniciantes sentiam bastantes dificuldades em realizar suas aulas, tendo 

em vista a falta de materiais didáticos, e isso as impulsionava a mobilizar múltiplos 

saberes e saberesfazeres, embora tenham vivenciado uma multiplicidade de 

situações que as faziam (re)criar, as dificuldades também permitiram o surgimento 

de suas práticas pedagógicas criadoras, a partir da invenção de materiais didáticos, 

que acabava saltando as práticas rotineiras do livro didático, do quadro branco e das 

aulas expositivas e dialogadas – embora essas práticas possam existir 

permanentemente na escola. Esses obstáculos deram margem à produção de 

significados do ser professora, mais precisamente acerca do aprender e do ensinar 

na educação escolar, situando ainda a construção da profissão de professora que 

estava se iniciando nas vidas das interlocutoras desta pesquisa.  

Buscando reforçar o exposto acima, uma conversa que tive com a professora 

Ilza mostra que diante das dificuldades enfrentadas mobilizavam determinados 

saberes e saberesfazeres no seu cotidiano: 

 

Ilza: É. Porque a gente não tem recursos na escola. 
Joelson: Então vocês acabam tirando do bolso pra... tipo pra 
comprar o material ou pra criar? 
Ilza: Isso. Se eu quiser comprar o material, eu tenho que ver se eu 
tiver que trabalhar com E.V.A. e se eu quiser trazer, eu tenho que 
comprar, tirar do meu bolso; se eu quiser trazer alguma atividade 
xerocada, tem que ser do meu bolso! E todo dia não tem condição. 
Que é muita... Compreende agora? 
Joelson: Sim. 
Ilza: Entendeu agora? Porque a escola não tem recurso. Só agora 
que parece que ela recebeu o PDDE. 
Joelson: Porque ela entregou o projeto...? [Projeto Político 
Pedagógico]. 
Ilza: Isso. Aí assim, eu trabalho cada disciplina dessa forma. 
Joelson: Quais as maiores dificuldades que tu tens enfrentado, 
assim, desde quando tu começaste? Quais as que têm sido mais 
fortes, ou as mais presentes? 
Ilza: Ser professor... assim... é isso que você pode observar: a 
questão do acompanhamento dos pais, da família, que é importante, 
porque os alunos que os pais acompanham eles tem sua evolução 
assim...fantástica, entendeu? Agora com relação àqueles que já têm 
a ausência dos pais, é mais difícil de se trabalhar, porque o pai não 
olha as atividades, enfim, é isso. 
Joelson: Fica sobrecarga de trabalhão não é? 
Ilza: Isso. 
Joelson: Só o professor que tem que fazer sua parte? 
Ilza: Só o professor. (Conversa com a professora Ilza – 05/06/14). 
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Parece ser um paradoxo na conversa acima quanto ao aspecto da 

criatividade, mas, por incrível que pareça, as condições difíceis do trabalho docente, 

acabam apontando a necessidade das professoras (re)criarem saberes e fazeres no 

cotidiano escolar, como a professora Ilza tem enfrentado. Não que isso seja algo 

bom, mas que tem caracterizado, sobremaneira, a qualidade das práticas 

pedagógicas da professora iniciante que, mesmo sem a colaboração da maioria dos 

pais, da falta de materiais didáticos, em suma, da desvalorização profissional, busca 

tecer saberes e fazeres adotando a (re)criação pedagógica como possibilidade de 

saída da monotonia. Portanto, “Não se trata, com efeito, de um líquido, circulando 

nos dispositivos do sólido, mas de movimentos diferentes, utilizando os elementos 

do terreno” (CERTEAU, 2012, p. 92), isto é, a (re)criação e desenvolvimento de 

determinados saberes e não outros, de determinadas práticas e não outras, partem 

do próprio contexto e que estão acessíveis à professora Ilza, que encontra nas 

dificuldades os próprios elementos para realizar a sua prática pedagógica, e não ao 

contrário, buscando elementos distantes da realidade. Assim, produz conhecimento, 

ensino e aprendizagem significativos diante das situações conflitosas que enfrenta 

no cotidiano, com os elementos que cria e recria, ou seja, com a criação de 

estratégias metodológicas, projetos, instrumentos didáticos/pedagógicos a partir de 

materiais reciclados, enfim, (re)criam dispositivos para a prática pedagógica, e que 

entendo a partir da acepção discutida por Certeau acima. Portanto, é usando o que 

se tem e o que se pode, que saltam as práticas oficializadas e que fazem acontecer 

o ensino e a aprendizagem diante das dificuldades cotidianas das professoras 

iniciantes. 

Ressalto que, além de criar e recriar instrumentos didáticos, pedagógicos e 

estratégias metodológicas no contexto de sala de aula, as professoras desenvolviam 

atividades fora do espaço escolar levando as crianças para explorá-los, em que 

serviam como passeio e diversão, e as aulas aconteciam nesses espaços, 

trabalhando, portanto, intencionalmente o que fora planejado, porém, com um 

dinamismo diferenciado, para além das paredes da sala de aula. Essas práticas 

eram realizadas, muitas vezes quando os alunos ficavam muito agitados ou não 

tinham retornos do que estavam realizando em suas aulas, e em meio a essas 

dificuldades, propunham outras possibilidades de ensino e aprendizagem. 

Reforçando o que mencionei acima, vejo a perspectiva da (re)criação na 

prática pedagógica das professoras iniciantes como um processo necessário e que 
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está relacionada com o que enfrentam de conflitos (falta de materiais didáticos; falta 

de apoio da família; agitação dos alunos, etc.) para melhorar o que fazem. Então, 

mobilizando os saberes que possuem, as professoras vão criando uma metodologia 

própria para tentar fazer com que seus alunos aprendam dentro dos múltiplos 

contextos de condições adversas que se apresentam cotidianamente. Nesse caso, o 

planejamento delas poderia ser pensado como um registro desta criação ou 

recriação, como já mencionei anteriormente. Assim, as professoras iniciantes 

acabam sendo “Produtores desconhecidos, poetas de negócios, inventores de trilhas 

nas selvas da racionalidade funcionalista” (CERTEAU, 2012, p. 91), ou seja, 

constroem novos significados e singulares processos criativos de educação, ensino 

e aprendizagem, diante das práticas oficiais e hegemônicas no cotidiano escolar. 

Estou chamando de práticas oficiais as instituídas e impostas pelo sistema escolar, 

como por exemplo: desenvolver somente o que está previsto no planejamento e; 

trabalhar as habilidades de leitura, escrita e operações matemáticas seguindo 

estritamente os princípios do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-

PNAIC; as quais as professoras iniciantes, em meio às dificuldades enfrentadas 

conseguem dar conta dessas propostas com criatividade, criando outras 

metodologias, saberes e práticas. 

Destaco ainda que, embora sejam práticas não difíceis e nem incomuns, as 

aulas-passeio (propostas por Celestin Freinet), aulas problematizadoras e dialógicas 

(Propostas por Paulo Freire) com as crianças, aulas com uso de materiais concretos 

(Propostas por Maria Montessori), estas são pouco utilizadas por professores(as) de 

um modo geral, especialmente na realidade deste município. A diferença existente 

em relação ao que as professoras deste estudo mostram de fundamental, é que as 

mesmas se utilizam do comum (porém não usual) pra produzir significados 

diferentes para ensinar e aprender, se tornando importante para o desenvolvimento 

de sua prática pedagógica e o aprender da profissão, enquanto iniciantes no 

trabalho docente, passando a criar e recriar pedagogicamente. 

A criação de projetos pedagógicos representa também uma forma de 

aproximar à família da escola, que é uma das dificuldades enfrentadas pelas 

professoras, tanto as interlocutoras desta pesquisa, como todas as outras 

professoras que atuam na instituição. Fato este que cheguei a perceber, 

principalmente quando foi esclarecido pra mim através da professora Ilza em nossas 

conversas. 
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A (re)criação pedagógica das professoras iniciantes acaba representando 

uma fonte de saída para a superação dos obstáculos que as políticas têm se 

esquivado, mas nesse contexto não posso deixar de mencionar a especificidade em 

que a escola se encontrava, em processo de constituição de sua identidade 

existencial, institucional, política e em busca da efetivação das bases de seu 

trabalho cotidiano, alcançando, aos poucos, a sua autonomia e figurando-se diante 

dos inúmeros percalços que se pode enfrentar quando do seu nascedouro. 

Um dos aspectos que considero ter forte influência no fato de que as 

professoras iniciantes passaram a (re)criar, inventar, construir e desenvolver outras 

possibilidades no cotidiano de sua prática está relacionado com as necessidades 

que surgem na profissão, e que determina sua permanência ou abandono 

(HUBERMAN, 2000; TARDIF, 2012; MARCELO GARCIA, 1999), dependendo do 

desfecho de cada situação. Essas necessidades são as que, segundo Marcelo 

Garcia (1999, p. 112) “[...] representam exigências pessoais, profissionais, 

organizacionais, contextuais, psicológicas, etc.”, e que personalizam a constituição 

da identidade profissional de cada uma, conforme as experiências e vivências 

estabelecidas no âmbito sócio-profissional e cultural. Isso acontece devido a 

transição em que sofrem as professoras, que passam de estudantes a professoras, 

e que, ainda segundo Marcelo Garcia (1999), é um período de tensões e 

aprendizagens intensivas em contextos geralmente desconhecidos.  

Assim as inúmeras ideias, projetos, desejos e avidez para trabalhar seus 

ideais em sua prática pedagógica profissional, faziam com que as professoras 

iniciantes pudessem inovar diante do que já existe, como uma alternativa de 

impactar a realidade educacional, e sobreviver na profissão.  E essa sobrevivência, 

significa em outras palavras o processo de estabilização na profissão, que influencia 

e é influenciada por constâncias e desafios, sem deixar de: 

 

[…] compreender que a estabilização e a consolidação não ocorrem 
naturalmente, apenas em função do tempo cronológico decorrido 
desde o início da carreira, mas em função também dos 
acontecimentos constitutivos que marcam a trajetória profissional, 
incluindo as condições de exercício da profissão (TARDIF, 2012, p. 
85). 

 

Nesse sentido, o fato de passar a viver em outro contexto, no caso a escola, e 

não mais a universidade, representa descobertas outras, que vai determinando o 
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que quero, como posso fazer determinadas práticas e não outras, bem como o que 

posso realizar, considerando as regras e instrumentos disponíveis para tal no âmbito 

escolar. 

Todo início profissional, em qualquer que seja a profissão não é fácil, 

sobretudo na docência, pois há deslizamentos e o campo é movediço, em 

decorrência das condições profissionais forjadas no âmbito político, das relações de 

poder existentes e criadas, a falta de valorização profissional, entre outras questões, 

e a gente vai tentando dar o melhor em busca da realização de um trabalho de 

qualidade, que possa obter resultados positivos do processo ensino e 

aprendizagem.  

Diante da sobrevivência da profissão, enquanto professoras iniciantes, duas 

das pesquisadas relataram que: 

 

[…] quando a gente escolhe esta profissão, a gente tem que estar 
apto pra tudo: [...] adquirir novos conhecimentos, abrir nossa cabeça 
pra planejar, pra descobrir, porque senão relaxa (Conversa com a 
professora Oziane – 29/05/14). 
 
Olha, eu te digo que é bom, é bom. Mas eu vou te falar, é muito difícil 
[ser professora]. (Conversa com a professora Ilza – 05/06/14). 

 

Suas falas mostram que, mesmo realizando o seu trabalho cotidiano, que 

também não deixa de ser uma aprendizagem constante do ser professora, a cada 

dia, nas inúmeras experiências e vivências que vão construindo, existem 

determinados obstáculos que as fazem (re)pensar acerca do fato de estarem 

atuando em um determinado contexto e exercendo uma determinada profissão, a 

qual vejo que tem sofrido desprestígio historicamente, no âmbito sociopolítico, 

econômico e culturalmente. Como a própria professora Oziane relata acima, “a 

gente tem que estar apto a tudo”, e esse tudo acontece das mais diferentes 

maneiras, além de criarem/inventarem o que não existe para ministrar suas aulas, 

vivem questões imprevisíveis, impositivas, conflituosas, etc. no seu trabalho diário. 

Por isso, que a professora Ilza, afirma que “é bom, mas é muito difícil”, tendo em 

vista que aprendem a se profissionalizarem, mas tem os seus riscos, como as 

dificuldades de gestão da sala de aula; da falta de materiais didáticos; da falta de 

apoio e acompanhamento dos pais, entre outros elementos, que neste texto já 

mencionei. 
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De certo modo, vejo que: 

 

O início da carreira é acompanhado também de uma fase crítica, pois 
é a partir das certezas e dos condicionantes da experiência prática 
que os professores julgam sua formação universitária anterior. 
Segundo eles, muita coisa da profissão se aprende com a prática, 
pela experiência, tateando e descobrindo, em suma, no próprio 
trabalho. Ao estrearem em sua profissão, muitos professores se 
lembram de que estavam mal preparados, sobretudo, para enfrentar 
condições de trabalho difíceis, notadamente no que se refere a 
elementos como o interesse pelas funções, a turma de alunos, a 
carreira de trabalho, etc. (TARDIF, 2012, p. 86).  

 

Essas questões permeiam todo o trabalho no início da profissão, e parece ser 

o que mais se destacava na vida das professoras iniciantes. Embora eu já tenha 

utilizado um pequeno fragmento desta fala da professora Oziane (no capítulo 

anterior) que vou apresentar a seguir, trago sua narrativa com mais elementos, para 

poder exemplificar o que venho discutindo diferentemente aqui. Assim me disse a 

presente professora: 

 

 [...] Então você trabalhar numa faculdade, os conteúdos que você 
vê, assim, é bom, mas quando você vem pra realidade, você vê 
totalmente diferente. E a gente tenta colocar na realidade o que a 
gente aprendeu, mas tem muitas realidades que interferem nessa 
questão... (Conversa com a professora Oziane – 29/05/14). 

 

Em outras palavras, a professora gostaria de realizar suas aulas de acordo 

com o que aprendeu na sua formação inicial, como demonstra acima. Porém, não se 

trata do fato de que na prática acontece diferente, o que acontece é que a realidade 

escolar se processa por atitudes e ações que vão caracterizando o ser professora, e 

que muitas das aprendizagens adquiridas na formação anterior à sua atividade 

profissional, não foram discutidas e vivenciadas situações práticas de educação, e 

processos de ensinar e aprender que a realidade sociocultural de que faz parte a 

escola, seus alunos e os diversos atores e situações se apresentam no cotidiano, 

com uma dimensão mais operacionalizadora e concreta, do que simplesmente 

abstrata e reflexiva. Por isso a professora Oziane passou a criar, recriar e inventar 

materiais concretos e a dinamizar as abordagens e práticas de suas aulas, para 

poder ensinar, e assim, produzir aprendizagens pra si e com seus alunos. 
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A professora Oziane, diante de suas criações e recriações pedagógicas 

desenvolvidas no cotidiano de sua prática de sala de aula chegou a enfatizar a esse 

respeito que: 

 

[…] Eu achei mais fácil e sempre costumo trabalhar dessa forma. [...] 
A relação dessas atividades que eu posso fazer com eles. Questões 
como, por exemplo ‘plantas medicinais’, que está ao meu acesso, eu 
trago pra mostrar, que é melhor... eu acho mais fácil eles pegarem 
aquele conhecimento (Conversa com a professora Oziane – 
29/05/14). 

 

Há, então, uma reflexão da professora acerca do que faz, e que está 

relacionada com as atividades criadoras realizadas no espaçotempo do qual estão 

imersos os seus educandos. A mesma acaba levando os novos modos de saber e 

fazer para a sala de aula, passando a se configurar como uma exigência que a faz 

ter certo “jogo de cintura” para realizar uma aula agradável e produtiva, a qual 

almeja.  

Diante da pluralidade de situações e contextos com as quais vive o cotidiano 

escolar, a professora Oziane chegou também a me dizer que enfrenta: 

 

Muitos desafios mesmo! Oh! Desafios: as dificuldades dos alunos em 
relação ao acompanhamento dos pais; materiais didáticos; a maior 
dificuldade foi em trabalhar com crianças especiais, que é uma 
questão que você não tem nenhum conhecimento, você não foi, 
assim, estruturado pra fazer isso, mas tem a sua realidade atual, 
então você tem que trabalhar! Eu achei a minha maior dificuldade foi 
isso, e a relação do conhecimento dos pais [...]. (Conversa com a 
professora Oziane – 29/05/14). 

 

O exposto acima, me faz entender que os desafios são outras facetas da 

realidade prática, isto é, são elementos, que se apresentam como ainda não 

pensados e impactantes às professoras, que as fazem refletir e até tomar decisões 

para poder realizar o processo ensino e aprendizagem, quando se defrontam com os 

mesmos. 

Não é possível prever o que não existe, na tentativa de querer alcançar o 

inexistente. Portanto, as professoras pesquisadas foram desbravando territórios 

ainda não descobertos por elas mesmas, superando e construindo limites, criando 

possibilidades e aprendendo que ser professora é isso mesmo, é viver o inusitado e 

tirar de si o que a realidade vai permitindo, e o que ainda não permitiu cria-se e 



142 
 

inventa-se o que não existe, e então, sobrevivem a cada dia, diante de todos os 

acontecimentos que na profissão surge, sem saber o dia de amanhã, pois é 

impossível prever o futuro. 

Em suma, os saberes e fazeres das professoras iniciantes são tecidos em 

meio aos processos dificultosos da prática pedagógica, os quais se transmutam em 

saberes, fazeres e saberesfazeres potencialmente significativos, se configurando 

ainda como criações curriculares, que fogem a elementos estandardizados nas 

situações de aprendizagem e ensino. Questões essas que estão abordadas na 

seção seguinte. 

 

4.4 A criação curricular no cotidiano das professoras: outras facetas do vivido 

 

Apresento nesta seção, algumas discussões quanto aos currículos 

pensadospraticados pelas professoras iniciantes através dos saberes e fazeres que 

produzem no cotidiano da prática pedagógica. 

Estou entendendo como currículo a produção/criação de saberes e 

saberesfazeres tecidos nos entremeados processos de educação, ensino e 

aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento das potencialidades dos 

sujeitos envolvidos na produção curricular. 

Quanto aos currículos pensadospraticados estou entendendo-os como outras 

tantas formas de tecer conhecimentos e saberes nos múltiplos contextos de 

formação trilhados pelas professoras iniciantes que se materializam em suas 

práticas pedagógicas cotidianas, e que se dão para além dos conteúdos formais e 

prescritos pela oficialidade do sistema educacional. Assim, as professoras iniciantes 

constroem, criam e recriam saberes e fazeres de acordo com sua realidade, 

valorizando e entrelaçando os saberes e não-saberes que possuem juntamente com 

os saberes dos diversos atores com os quais comungam e partilham tanto na 

instituição escolar, como em outros universos com os quais vivenciam. 

A partir do entendimento que teci acima, me faz lembrar o que propõe Oliveira 

(2012a) segundo a qual define a noção de currículos pensadospraticados como: 

 

[...] criação cotidiana dos praticantespensantes do cotidiano escolar, 
por meio de processos circulares em que se enredam 
conhecimentos, valores, crenças e convicções que habitam 
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diferentes instâncias sociais, diferentes sujeitos individuais e sociais 
em interação (OLIVEIRA, 2012a, p. 90). 

  

Assim, o entendimento de criação curricular toma como princípio uma 

complexidade tecida no próprio contexto das múltiplas vivências e experiências dos 

sujeitos com os outros tantos sujeitos com os quais estabelecem relações 

cotidianamente. 

Ao tentar esboçar uma compreensão de currículo acima, ganho sustentação 

também com os contributos de Gimeno Sacristán (2013) que traz uma concepção 

menos clássica, engessada e fechada que outras literaturas vêm empregando, e que 

aqui não se aplica, justamente porque a perspectiva dos estudos do cotidiano atribui 

mais flexibilidade e sentido para a produção curricular focada na aprendizagem e 

não nos métodos, conteúdos e professor(a), como o próprio autor me ensina. Assim 

concordando com este pensador espanhol “[...] o currículo é uma construção onde 

se encontram diferentes respostas a opções possíveis, onde é preciso decidir entre 

as possibilidades que nos são apresentadas” (GIMENO SACRISTÁN, 2013, p. 23). 

Ao tratar de criação na prática cotidiana das professoras iniciantes, percebo, 

então, que as mesmas acabam também criando currículo, que se revestem de 

outros tantos significados na prática pedagógica que desenvolvem no processo de 

profissionalização através da mobilização de um complexo contexto de 

multiplicidades de saberes. Compreendo, então que: 

   

[...] as professoras criam currículos e conhecimentos ao trazer para o 
universo dos conteúdos formais socialmente válidos e legitimados 
pelos textos oficiais um sem-número de outros conhecimentos, 
valores, crenças e convicções que, articulados aos primeiros, dão 
origem a redes de conhecimentos e a currículos que levam a efetivos 
processos de tessitura de conhecimentos pelos alunos (OLIVEIRA, 
2012a, p. 106). 

 

Isso é feito pelas interlocutoras desta investigação, a partir do momento em 

que diante das situações que enfrentavam cotidianamente, passaram a criar 

soluções, tendo em vista o alcance de metas e resolução de determinadas 

dificuldades: ao criar um projeto pedagógico; ao criar um material concreto para 

trabalhar em suas aulas; ao mobilizar saberes e fazeres relacionados com a vida 

dos seus educandos, considerando as suas especificidades do entorno sociocultural 

de que fazem parte; ao trabalhar os valores, para resgatá-los e se tornar uma 
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possibilidade de melhorar o rendimento dos alunos; ao colocar em prática da sua 

forma o que aprendem nos planejamentos da escola e do PNAIC, entre tantos 

outros elementos que se manifestavam como criação curricular e se legitimavam na 

escola como conhecimento, passando a servir como subsídios a outros(as) 

professores(as) e se configurando como um currículo específico que a escola 

valorizava. 

Enquanto criadoras de saberes e fazeres, as professoras, de acordo com os 

elementos que foram descritos acima, legitimavam suas práticas em meio aos 

processos hegemônicos de conhecimentos, embelezando suas aulas, e 

potencializando o processo de aprender e ensinar que ganhava outras conotações 

através da criação curricular, perspectiva que se acentuava para além do que é 

proposto nos currículos oficiais. 

Esta investigação, me permitiu entender e compreender que as professoras 

criam a partir do que está na legislação para o Ensino Fundamental e da Proposta 

Curricular do Município. 

Diante da criação curricular, as professoras iniciantes criavam/desenvolviam 

currículos pensadospraticados (OLIVEIRA, 2013) passando mesmo a inventar 

instrumentos pedagógicos para ensinar, como mencionei a experiência desenvolvida 

com a professora Oziane (na primeira seção deste capítulo). Esta professora 

passou, por meio de sua criação, a problematizar, questionando os alunos e 

estimulando-os a descobrirem e a imaginarem outras possibilidades, e isso criou 

saberes por parte dos alunos, como também por parte da professora que foi 

aprendendo com as crianças, outras possibilidades de tecer saberes na experiência 

de ensino. Assim, a educação problematizadora: 

  

[...] na medida em que, servindo à libertação, se funda na criatividade 
e estimula a reflexão e a ação verdadeiras dos homens sobre a 
realidade, responde à sua evocação, como seres que não podem 
autenticar-se fora da busca e da transformação criadora (FREIRE, 
2013, p. 101).  

 

A criação pedagógica das professoras iniciantes, não pode dissociar-se, 

portanto, da educação problematizadora, que por meio dessa mesma criação é 

revelada, tecida e repensada por diversos ângulos, criando currículo e possibilitando 

a construção de novos saberes e fazeres cotidianos, mediadas pela reflexão crítica e 

autônoma, que emancipa.  
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Ao criar percebo que as professoras iniciantes buscam por meio deste 

processo a superação de práticas tradicionais e repetitivas que não alcançam muito 

êxito no processo ensino e aprendizagem, horizontalizando as relações entre 

professora e alunos, e assim construindo profícuos processos de aprendizagem e 

ensino mutuamente. Para exemplificar essa questão, a professora Oziane enunciou 

em nossas conversas que desenvolve suas práticas criadoras cotidianas: 

 

[…] a partir do conhecimento que eles [alunos] nos trazem de casa, a 
gente leva pra sala esses conhecimentos pra mostrar pra eles que 
não somos só nós os donos do saber, eles também tem 
conhecimento pra nos transmitir e podendo ser uma forma de 
conhecimento pra ser trabalhado em sala de aula com eles. 
(Conversa com a professora Oziane – 16/10/14). 

 

Diante da fala acima, a professora reconhece que a construção de saberes 

não é unicamente sua e isolada de um contexto, pelo contrário, percebe que seus 

alunos possibilitam outras formas de tecer conhecimentos, de criar ideias, práticas, 

metodologias, que subsidiam o seu trabalho no contexto de sala de aula. 

Assim, a perspectiva denunciada pela professora Oziane é retratada por 

Freire (2013) como educação bancária que vê os alunos como depósitos do saber e 

não como sujeitos criadores e criativos que também constroem saberes importantes 

no processo de escolarização. Segundo o autor, esta prática tradicionalista e que é 

denunciada pelas professoras iniciantes, é uma “[...] distorcida visão da educação, 

não há criatividade na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, 

permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros” 

(FREIRE, 2013, p. 81). 

Então as professoras iniciantes querem e fazem outros modos de desenvolver 

suas práticas, saindo de um ensino tradicional e repetitivo, para inovador, 

diferenciado. Como o fazem?  

Primeiramente quero dizer que não é possível discutir acerca de saberes e 

fazeres sem deixar de falar em currículo, uma vez que ao buscar fazer isso, sempre 

me remeto a ideia de que os sujeitos praticantes do cotidiano (CERTEAU, 2012; 

OLIVEIRA, 2012a), produzem o tempo todo currículo por meio de suas práticas e 

discursos. Por outro lado, ao buscar responder ao questionamento feito no parágrafo 

acima sem adentrar nas questões curriculares, não seria possível falar em criação, 
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nem em ensino e aprendizagem diferenciado como as interlocutoras deste estudo 

fazem. 

Pois bem. Recorro às contribuições de Moreira e Silva (2011, p. 41), ao 

elucidar que “o currículo escolar tem ficado indiferente às formas pelas quais a 

‘cultura popular’ (televisão, música, videogames, revistas) têm construído uma parte 

central e importante na vida das crianças e jovens”. Isso porque os processos de 

formação de professores e professoras vêm se operacionalizando ao longo do 

tempo por meio de uma extensa quantidade de disciplinas das mais variadas áreas 

do conhecimento: didáticas, pedagógicas, históricas, metodológicas, 

epistemológicas, das disciplinas relativas propriamente ao curso, como das demais 

outras áreas, e que de certo modo contempla um “[...] currículo que continua 

fundamentalmente centrado em disciplinas tradicionais” (idem, p. 40), e não 

comunicantes entre si.  

Quando chegam à escola, as professoras iniciantes aprendem por meio da 

prática cotidiana – que acaba se configurando como um processo formativo 

continuado – as habilidades de reflexões, tessituras de críticas e projeções 

idealizadas para a educação escolar, que muitas vezes não foram desenvolvidas na 

formação inicial. 

É, então, diante de suas criações que as professoras iniciantes também 

criam/praticam currículo no cotidiano e aprendem ao ensinar (aprendendo também), 

que a profissão professor não é somente o repasse de teorias, conteúdos, etc., mas 

consiste em resgatar o potencial das crianças fazendo-as se desenvolverem, 

designando para isso o que consideram viável, e o que sabem fazer diante do 

instituído. Ou como melhor me esclarece Ferraço (2008, p. 37): 

 

De fato, pensados como sujeitos híbridos nesses entre-lugares 
culturais que são as escolas, os professores praticam currículos e 
processos de formação continuada que não se deixam aprisionar 
todo o tempo por identidades culturais ou políticas, originais ou fixas, 
e que ameaçam, em alguns momentos, o discurso oficial de uma 
proposta única e coerente para todo o sistema, abrindo brechas que 
desafiam o instituído. 

 

Em face da realidade vivida no cotidiano de cada professora, as mesmas 

passavam a desenvolver suas aulas, conforme as habilidades que possuíam. Daí, o 

fato de ultrapassar barreiras dificultosas para a realização do trabalho pedagógico, 
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tendo em vista o desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem que 

buscavam. E assim, passavam a construir e desenvolver currículos 

pensadospraticados, termo cunhado por Inês Oliveira (2013), que designa aqueles 

currículos que se operacionalizam: 

 

[…] para além dos conteúdos de aprendizagemensino, como criação 
cotidiana – produzidos por meio de enredamentos específicos entre 
propostas formais, conhecimentos diversos, valores e crenças, 
sentimentos e formas expressivas – dos seus sujeitos 
políticopraticantes (OLIVEIRA, 2013, p. 387. Grifos da autora). 

 

Portanto, as professoras iniciantes produziam significados diversos nas suas 

múltiplas e singulares diferenças, muitas vezes se tornando um ensino e 

aprendizado diferenciado perante as práticas comuns que se apresentavam no 

cotidiano escolar. Quando inventavam, criavam e desenvolviam junto com seus 

alunos suas criações, consolidavam processos de aprendizagem e ensino, 

transformando a realidade, não meramente como práticas reprodutoras, mas 

criadoras, e, portanto, emancipadoras para os sujeitos que estão se escolarizando. 

O ensino diferenciado, portanto, é aquele que é exercido para além do 

currículo oficial e que acaba propiciando práticas emancipatórias no cotidiano 

escolar (OLIVEIRA, 2012a), que são as que se traduzem e se revestem de 

significados e saberes outros, permitindo atitudes, autonomia, criação e invenção 

nas diferenças, que tanto alunos e professoras constroem dinamicamente, e que 

fazem acontecer as aulas. São processos de acontecimentos que ganham 

visibilidade não somente no âmbito externo, para outros contextos educacionais 

(embora isso possa acontecer), mas na própria aprendizagem na escola e na sala 

de aula, seja esta com a docente como com os discentes. 

A criação cotidiana de currículos conduzidas pela tessitura e mobilização de 

saberes e saberesfazeres mostra que as professoras iniciantes manifestavam suas 

criações mais por uma vivência, ou seja, na prática, no fazer, e isso me faz pensar 

que as mesmas desenvolvem práticas emancipatórias, definida por Oliveira (2012a, 

p. 24), como as práticas que contribuem para “[...] a tessitura da justiça cognitiva que 

é condição da tessitura da justiça social, voltada para o reconhecimento e 

horizontalização/ecologização da relação entre os diferentes conhecimentos e 

culturas”, (OLIVEIRA, 2012a, p. 24) que são desenvolvidas no cotidiano das escolas. 
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Assim, as professoras pesquisadas realizavam essas práticas curriculares 

emancipatórias à medida que davam voz e vez aos seus alunos, para participarem, 

falarem e expressarem suas reflexões, sentimentos, criações e invenções diante do 

que estavam trabalhando em suas aulas, e se apropriavam dos saberes populares 

das crianças, para os utilizarem em processos de aprendizagem e ensino, além das 

professoras também trazerem saberes de outros lugares e experiências que 

travavam em vários contextos de formação e de vida sociocultural e profissional, 

trabalhando no cotidiano, de forma horizontal, sem imposições e imperativos de 

conhecimentos em detrimento do status quo de que fazem parte – que é diferente 

dos seus alunos – mas pelo contrário, produziam saberes, instrumentos, materiais 

didáticos e pedagógicos, enfim criavam currículos todos juntos (alunos e 

professoras), e assim, alcançavam metas de formas potencialmente significativas, 

produzindo saberes e fazeres que se legitimavam na educação escolar. 

Quando criavam currículo no cotidiano, as professoras iniciantes passavam a 

criar também conhecimentos em redes de colaboração que iam se estabelecendo 

nos inúmeros espaços sócio-profissionais e com diferentes sujeitos com os quais se 

defrontavam, como: nas reuniões do PNAIC interagindo com as coordenadoras do 

programa e professores(as) de outras escolas; nos encontros com seus outros pares 

fora da escola e até mesmo com outras pessoas além de professores(as); 

congressos e eventos de educação no contato com outras pessoas e mesmo com 

os palestrantes; nas reuniões dentro da escola na realização dos planejamentos 

com a coordenadora pedagógica, a gestora e os(a) professores(as) de todos os 

anos escolares; nos cursos de especialização relacionando-se com os(a) 

professores(as) e os colegas durante as atividades de aula e trabalhos, etc. Dessa 

forma “[...] criar conhecimentos é tecer redes das quais fazem parte os diferentes 

conhecimentos, práticas, experiências, percepções, inserções que nos constituem” 

(OLIVEIRA; SGARBI, 2008, p. 74), e esses processos contribuíam para o exercício 

da prática pedagógica no cotidiano da profissão. 

Buscando exemplificar um pouco mais a criação curricular nos processos de 

aprendizagem e ensino desenvolvidos pela professora Oziane, esta, além de utilizar 

suas aulas buscando questionar as crianças acerca dos conteúdos trabalhados, 

ainda confrontava o que pensava alguns dos seus alunos com os outros; explicava 

os aspectos positivos e negativos dos seus posicionamentos e o que abordava os 

conteúdos discutidos nas aulas; fazia articulações com os sentidos sociais dos usos 
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que poderiam fazer as crianças fora da escola, de acordo com o que trabalhava em 

sala de aula; situava o tempo, espaço e implicações dos conteúdos e as razões de 

se aprender determinado conteúdo e não outro; enfim, são práticas que se 

configuram como problematizadoras, de acordo com a acepção freireana.  

Desse modo, o saber oficializado passa a ser socializado nas práticas 

pedagógicas cotidianas com as professoras iniciantes em situações para além do 

instituído, a partir do momento em que realizam suas aulas, utilizando como 

parâmetros os saberes oficiais somando-se aos não oficiais que possibilitam a 

criação e desenvolvimento de novas práticas de educação, ensino e aprendizagem, 

rompendo fronteiras e dando possibilidades outras, como reflexões, confrontações e 

tessituras de novos saberes e fazeres como uma autoaprendizagem da profissão 

consolidando-se em processos de aprender e ensinar potencialmente significativos. 

Em suma, permite produzir saberes na educação escolar, que é de significativa 

importância para a emancipação social, pois valorizam as identidades e 

subjetividades culturais existentes nos seus contextos de produção curricular de 

saberes, configurando-se como “[...] um terreno de produção e de política cultural, 

no qual os materiais existentes funcionam como matéria-prima de criação, recriação 

e, sobretudo, de contestação e transgressão” (MOREIRA & SILVA, 2011, p. 36). 

Com isso, surgia a criação de um currículo produzido em processos de autoria que 

as professoras iniciantes teciam em seus cotidianos.  

Concordo, então com Oliveira que: 

 

Assim, podemos compreender a autoria no campo curricular como 
produção autônoma, original, criativa e autêntica de sujeitos que 
possuem a necessária autoridade para fazê-lo, superando a cisão 
entre aqueles que pensam e aqueles que fazem o currículo, essa 
“obra de arte” cotidianamente construída e renovada pelos 
praticantespensantes nas/das/com as escolas (OLIVEIRA, 2012a, p. 
46). 

 

Como elementos vivenciados com as interlocutoras desta investigação, as 

mesmas utilizavam de sua autonomia e criatividade, para produzirem saberes e 

fazeres que acabavam se configurando como produtoras de currículos, 

protagonizando os papéis de aprender e ensinar, que se renovavam, conforme as 

possibilidades que iam sendo criadas, ou mesmo surgidas no cotidiano de suas 

práticas pedagógicas, quebrando assim, a hierarquia verticalizada de que somente a 
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professora tem que seguir o que é imposto, e não pode ser inventado, criado e 

desenvolvido. E que na verdade, pode como também acontece na prática cotidiana 

das pesquisadas. 

Portanto, mesmo que a criação tenha significado uma prática curricular, 

pensada e de fato, tecida cotidianamente, subsidiando o trabalho das professoras 

iniciantes, estas questões iam se caracterizando também como uma sobrevivência 

da profissão. E alguns dos elementos que contribuíam fundamentalmente para a 

criação enquanto perspectiva curricular norteava-se pelas diretrizes apresentadas 

pelo Programa Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, articulados com 

as pesquisas que realizavam e se voltavam à suas práticas pedagógicas cotidianas, 

para melhorarem o processo de ensino e aprendizagem toda vez que sentiam a 

necessidade ou lacunas de formação que surgiam, e assim buscavam alcançar 

resultados positivos nos processos de aprendizagem e ensino.  

É acerca das implicações e contribuições do PNAIC e da pesquisa na prática 

das professoras iniciantes que me debruçarei a tecer algumas discussões na 

próxima seção. 

 

4.5 Elementos que contribuem para a criação das professoras iniciantes: 

formação no PNAIC e pesquisa 

 

A presente seção mostra algumas clarificações acerca de como o PNAIC e a 

prática da pesquisa na vida das professoras significavam, enquanto elementos que 

contribuíam para a mobilização dos seus saberes, fazeres e saberesfazeres no 

cotidiano escolar. 

Uma das contribuições que tem se mostrado fundamental acerca da prática 

pedagógica criadora das professoras iniciantes, refere-se ao programa Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC (sobre o qual já falei em algumas 

partes deste estudo), o qual oferece subsídios pedagógicos, didáticos e 

metodológicos para serem trabalhados no cotidiano de sala de aula, possibilitando 

fazer com que as crianças possam se alfabetizar, trabalhando as habilidades de 

Língua Portuguesa (leitura, escrita e interpretação) e Matemática (domínio das 

operações matemáticas). 

Criado em 2012, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um 

compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos 
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estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até 

os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Em síntese, o 

PNAIC é voltado para garantir o cumprimento do ciclo de alfabetização das crianças 

até o final do 3º ano do Ensino Fundamental: ler, escrever, e fazer as primeiras 

operações matemáticas. 

A designação do termo PACTO se dá pelo fato de que é uma parceria que 

deve ter igual compromisso entre governantes, educadores, pais e toda a sociedade 

no sentido de alfabetizar as crianças que fazem parte deste ciclo (1º ao 3º ano do 

Ensino Fundamental). Embora o governo federal tenha como responsabilidade a 

garantia de recursos e instrumentos aos estados e municípios. 

Pra melhor esclarecimento o PACTO apoia-se em quatro eixos de atuação: 

1) Formação continuada presencial para os professores alfabetizadores e seus 

orientadores de estudo; 2) Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio 

pedagógico, jogos e tecnologias educacionais; 3) Avaliações sistemáticas; e 

4) Gestão, mobilização e controle social (BRASIL, 2012). Quanto à formação 

continuada dos professores é ofertado um curso com uma carga horária de 120 

horas correspondendo a dois anos, e uma bolsa de estudos para os docentes que 

atuam no ciclo de alfabetização atendidos pelo programa. 

Um dos princípios fundamentais que embasa o PNAIC é fazer com que os 

professores do ciclo de alfabetização do 1º a 3º ano do Ensino Fundamental, saibam 

qual é a concepção de alfabetização que embasa o seu trabalho pedagógico 

cotidiano, uma vez que com esse entendimento, se torna possível a criação e 

recriação de saberes e práticas permeadas de sentidos e voltadas exclusivamente 

para sanar as dificuldades e lacunas que apresentam as crianças no processo 

ensino e aprendizagem, viabilizando alcances positivos do ponto de vista de seu 

desenvolvimento, sobretudo na língua materna e na matemática, sobre as quais 

encontram-se os maiores entraves à aprendizagem dos pequeninos. 

Apesar de oferecer materiais didáticos e orientações direcionadas às 

professoras alfabetizadoras (e nesta pesquisa com as professoras iniciantes) que se 

aproximam mais de orientações técnicas, a proposta do PNAIC, apresenta certa 

flexibilidade ao mostrar em três dos quatro princípios centrais que considera ao 

longo do desenvolvimento do trabalho pedagógico. No primeiro princípio o ensino da 

escrita alfabética deve ser sistemático e problematizador; no segundo princípio diz 

que na leitura e produção de textos com as crianças estas devem se reconhecer 

http://pacto.mec.gov.br/component/content/article/26-eixos-de-atuacao/54-formacao
http://pacto.mec.gov.br/materiais
http://pacto.mec.gov.br/avaliacoes
http://pacto.mec.gov.br/gestao
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como protagonistas de suas próprias histórias; no terceiro princípio, mostra que 

as crianças devem ouvir, falar, ler, escrever sobre temas diversos e agir na 

sociedade; e depois coloca o professor não como um reprodutor de métodos que 

objetivem apenas o domínio de um código linguístico, mas alerta-o que é 

preciso ter clareza sobre qual concepção de alfabetização está subjacente à 

sua prática. (BRASIL, 2012. Grifos meus). 

Buscando entender estes princípios expressos acima, e situando a prática 

pedagógica das interlocutoras desta investigação, tenho percebido que a proposta 

do PNAIC tem feito com que as professoras iniciantes, as seguissem, mas que não 

tem se reduzido a processos, de fato, meramente com caráter de reprodução, mas 

criado saberes, fazeres e mobilizados através de criações também de metodologias 

e instrumentos pedagógicos, de acordo com suas necessidades, sem abandonar as 

diretrizes pregadas pelo programa que é a concretização do processo de 

alfabetização e domínio das operações básicas de matemáticas, considerando as 

habilidades e alcances que cada criança deverá ter, em cada ano, respectivamente 

que trabalha o programa (1º, 2º e 3º anos iniciais do Ensino Fundamental). 

Uma das professoras chegou a me dizer o seguinte acerca do PNAIC: 

 

[…] eu vou citar um exemplo com relação as formações, e os 
planejamentos, porque assim, o PNAIC ele é muito bom nesse 
sentido, porque a gente trabalha a questão da interdisciplinaridade, 
porque antes a gente já trabalhava, mas não assim, era meio 
fragmentado, hoje já é bem sistematizado mesmo, claro que todo o 
dia a gente trabalha Português porque o aluno tá lendo, enfim, mas 
ele [o PNAIC] ajuda muito na questão de desenvolver as atividades 
[...] é bem interessante porque isso aí, só tem a contribuir com minha 
prática mesmo. (Conversa com a professora Ilza – 14/10/14). 

 

Nesse sentido, a professora Ilza encontra no PNAIC um alicerce para 

desenvolver suas práticas cotidianas de alfabetização, e que vai além disso, pois 

promove reflexões as quais são tecidas ao longo de todo o processo ensino e 

aprendizagem, podendo perceber o que melhorou ou o que falta melhorar. Porém, a 

professora não se prende às propostas do programa, mas busca neste, alguns 

elementos que norteiam suas atividades que são trabalhadas com as crianças em 

sua prática pedagógica cotidianamente como: criação de um jogo de palavras; 

confecciona materiais didáticos a partir de litros de garrafa pet, palitos de picolé, 

papeis coloridos (papel cartão) etc.; faz dinâmicas para trabalhar os conteúdos de 



153 
 

ensino, se tornando também uma competição para as crianças estudarem e 

participarem mais; leva um filme pra trabalhar determinados conteúdos; cria um 

projeto para sanar as lacunas durante o processo de ensino e aprendizagem, entre 

outras práticas. O mais relevante é que a mesma reconhece as contribuições deste 

programa em sua prática pedagógica, sobretudo, quando enfatiza “[..] então é bem 

interessante porque isso aí, só tem a contribuir com minha prática mesmo”. É neste 

momento, que percebo que, além de ser uma fonte essencial para a sua prática, 

ajuda, potencialmente, no desenvolvimento das atividades, sejam elas oriundas e 

sugeridas pelo PNAIC, como as outras que são criadas pela própria professora por 

meio de suas invenções. O intuito do programa, é, de fato tê-lo como um dos tantos 

outros elementos que contribuem para o desenvolvimento profissional, ou como a 

própria professora relata no início de sua fala, o PNAIC “[...] ajuda muito na questão 

de desenvolver as atividades...”, é uma das possibilidades de enriquecimento 

profissional, permitindo a mobilização de saberes, fazeres e saberesfazeres na 

perspectiva do desenvolvimento e avanço nos processos de aprendizagem e ensino 

cotidianamente. 

Durante minhas observações cheguei a perceber como o PNAIC tem 

contribuído na prática das professoras iniciantes. Um dos registros do meu diário de 

pesquisa retrata isso e que exponho abaixo durante a observação que realizei na 

aula da professora Ana Clívia. 

 

Neste dia, a professora estava trabalhando com o gênero textual 
“trava língua”, onde escreveu um texto no quadro branco e depois fez 
a leitura juntamente com os alunos de forma problematizadora. Logo 
em seguida escreveu uma atividade (no quadro) para as crianças 
responderem. 
A professora me informou que os alunos quase todos já sabem: ler; 
retirar do quadro e copiar no caderno; interpretar os textos 
trabalhados nas aulas; diferenciar e reconhecer os gêneros textuais 
(ex.: parlendas, poesia, trava-língua, etc.); conhecem as letras do 
alfabeto; fazem leituras de palavras de duas ou três sílabas, uma vez 
que os mesmos não tinham desenvolvido essas habilidades no início 
do ano letivo. 
Após o recreio, a professora procedeu às respostas da atividade, 
chamando cada aluno (individualmente) para responder uma questão 
diferente, escrevendo as respostas no quadro. 
A professora disse que a única dificuldade que os alunos apresentam 
no momento é ordenar as palavras (juntar as sílabas quando estão 
aleatórias e formar palavras). Ainda assim, ao responderem qualquer 
atividade discursivamente, os alunos o fazem de modo sincronizado, 
simultaneamente. (Diário de Pesquisa – 15/05/2014). 
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Essa experiência por mim observada, muito tem de contributos do PNAIC, 

pois a própria professora Ana Clívia tem percebido que o desenvolvimento de outras 

habilidades aprendidas no programa, e em articulação com suas criações e 

recriações, vem transformando e permitindo aprendizagens e desenvolvimentos nas 

crianças. Além do mais, quase todas as vezes em que nós conversávamos esta 

professora relatava algum aprendizado ou prática marcante que tem conseguido 

obter do PNAIC e que desenvolvia em sua prática pedagógica. 

As professoras passam a criar pedagogicamente, a partir dos referenciais 

ofertados pelo programa, mas suas criações, algumas diferenciam-se de uma para 

outra, ou seja, cada professora iniciante, na sua individualidade, cria o que seu 

contexto singular lhe revela como necessidades formativas para as crianças. 

Segundo mostra a fala da professora Oziane: 

 

Nós participamos de formações continuadas, é, tem o programa que 
a gente trabalha pelo PNAIC, aí a gente tem o treinamento que é a 
formação continuada, tem os planejamentos que eles lá tiram 
algumas dúvidas da gente, como a gente tem que trabalhar, 
dependendo das dificuldades do nosso aluno, se o nosso aluno tem 
um problema ou dificuldade nisso, o outro já não tem, aí eles 
ensinam a gente a elaborar atividades diferenciadas a partir desse 
momento; se meu aluno é pré-silábico eu vou elaborar uma atividade 
para o pré-silábico, se ele já tá alfabético eu vou elaborar pro 
alfabético, aí assim a gente vem trabalhando pra melhorar o 
conhecimento dele [aluno]… (Conversa com a professora Oziane – 
16/10/14). 

 

A fala acima me põe a pensar que o PNAIC ajuda no desenvolvimento das 

atividades que venham a contribuir para o processo ensino e aprendizagem, e que 

as orientações contidas no mesmo dizem precisamente que tipo de atividades 

devem ser feitas/realizadas/criadas pelas professoras. Embora seja um programa 

prescritivo e que pode fazer com que as professoras tenham a tendência de 

reproduzir as práticas ensinadas, estas trabalham inúmeras possibilidades, as quais 

se adéquam conforme o contexto e a realidade de sala de aula, e o entorno 

sociocultural da escola, e consequentemente de seus alunos, criando saberes e 

saberesfazeres outros durante suas atividades profissionais em sua prática 

pedagógica. Na verdade em cima de uma reprodução pode haver uma criação, seja 



155 
 

de um material didático, como de uma forma diferente de ministrar suas aulas, a 

criação de projeto pedagógico/educativo, ou uma aula fora da escola, etc. 

Mediante o exposto acima, passo a compreender, que quando a professora 

Oziane diz “[...] eles [do PNAIC] ensinam a gente a elaborar atividades 

diferenciadas...”, isso de certo modo, semeia opções que serão desenvolvidas pelas 

professoras iniciantes, considerando o que possuem para criar ou desenvolver, 

considerando sua criatividade, o interesse e o que dispõem para poder realizar.  

Criar também traz a possibilidade de projetar a criação em outras realidades e 

contextos com as quais eu me defrontar, principalmente quando as práticas 

desenvolvidas forem exitosas, uma vez que sempre prezo pela melhoria do que 

mobilizo no cotidiano da atuação docente. Assim, as professoras iniciantes foram, 

aos poucos demonstrando que o que mobilizavam poderia alcançar outros 

patamares, bem como ser socializado com outros sujeitos – sejam os educandos, 

como outros professores e profissionais da área da educação – permitindo, então, a 

ampliação para outros contextos que, por ventura, não tenham tido essas mesmas 

experiências criativas mobilizadas na prática pedagógica criadora, como o faziam 

em encontros e reuniões do PNAIC, como da participação dos planejamentos da 

escola em que atuam. 

Quando as professoras iniciaram a docência estava praticamente começando 

a ser inserida a proposta do PNAIC, então as mesmas foram se adequando e 

encontraram neste um guia para desenvolverem suas atividades na prática 

pedagógica, embora este guia não tenha servido como receita, mas sim como norte, 

em que as professoras pesquisadas, sabendo o que era pra ser alcançado com seus 

alunos, passavam a inventar/criar/desenvolver metodologias, atividades e práticas 

de um modo geral que pudessem fazer com que o processo de aprendizagem e 

ensino se viabilizasse. 

Outro elemento que contribui para o desenvolvimento das práticas criadoras 

das professoras iniciantes, refere-se à prática da pesquisa no cotidiano escolar. Esta 

tem servido como uma busca tanto pessoal, quanto profissional para poder 

desenvolver o que ainda não sabem, e até aperfeiçoarem o que já sabiam, por outro 

lado. 

Estou compreendendo como pesquisa um processo de busca contínua de 

elementos outros para aprimorar e potencializar a prática pedagógica profissional 

que está sendo desenvolvida cotidianamente, e esta pode surgir tanto no próprio 
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saberfazer, ou seja, na ação de sala de aula, como em outros lugares, inclusive em 

momentos de reflexão do que se faz ou do que se pretende fazer em quaisquer 

circunstâncias e contextos. 

No que se refere à pesquisa, não há como desenvolver práticas 

diferenciadas, tampouco inventar quando não se busca em outras fontes. Ou seja: 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-
fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino 
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso 
para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade (FREIRE, 1996, p. 29). 

 

A pesquisa, portanto, se configura como um divisor de águas na prática 

pedagógica criadora das professoras iniciantes, que a todo tempo se preocupavam 

em “o que mobilizar”, “como” e “porque” e que determinava a qualidade do ensino. 

Quando pesquisavam, nos momentos de dúvidas, incertezas e dificuldades de suas 

práticas cotidianas, de certo modo encontravam respaldo para desenvolver o seu 

trabalho. Como as professoras Oziane (ao trabalhar um conteúdo de ensino com 

materiais concretos) e Ana Clívia (manifestou o mesmo sentimento, preocupando-se 

com a aprendizagem dos seus alunos) assim se posicionaram certa vez: 

 

[...] então o que foi que eu fiz melhor, eu cacei métodos pra quê? pra 

eu trabalhar, como você viu, os sentidos. Eu trouxe os materiais para 

que eles pudessem sentir na pele aquilo que nós podemos 
aprender… (Conversa com a professora Oziane – 16/10/14).  
 
[…] se o professor não procurar materiais […], ele [aluno] vai achar 
aquela aula desmotivante. Não vai ter nenhum motivo pra querer 
aprender... não vai querer se empolgar pra aprender... (Conversa 
com a professora Ana Clívia – 05/06/14). 

 

Como é possível perceber nas falas acima, as professoras passavam a 

desenvolver processos criativos que pudessem fazer com que as crianças 

aprendessem, por isso, utilizavam materiais concretos, por um lado, bem como 

exploravam o próprio potencial das crianças, através de suas criações que teciam 

mediante as aulas no cotidiano da escola. Em outras palavras, elas buscavam fora 

da sala de aula outros elementos para aprimorar o que sabiam, ou mesmo aprender 

outras possibilidades de educação e processos de ensino e aprendizagem. 
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Buscavam não somente materiais e métodos, mas pesquisavam: outros conteúdos 

de ensino; estratégias metodológicas para serem utilizadas no cotidiano da sala de 

aula; socialização de experiências, saberes e fazeres com seus outros pares para 

sanar suas dificuldades e mesmo buscar outras formas de ensinar e aprender; etc. 

A pesquisa representava uma necessidade de desenvolvimento da prática 

pedagógica, principalmente pela inexistência de materiais didáticos e de apoio que a 

escola carecia. Além de contar com esforços em sair de práticas repetitivas e que 

girassem em torno apenas de aulas expositivas e dialogadas. Queriam, então, as 

professoras iniciantes, mobilizar os alunos para entrarem em contato com outras 

linguagens, saberes e fazeres, por isso pesquisavam, planejavam e refletiam acerca 

de possibilidades que pudessem se concretizar no ensino cotidiano com as crianças. 

O fato de buscar elementos fora do âmbito de trabalho, para potencializar 

suas práticas cotidianas produzidas na sala de aula das professoras iniciantes, 

portanto, permitia corrigir determinadas falhas que iam surgindo no percurso de 

desenvolvimento profissional, como também ajudaram as mesmas a resolverem os 

conflitos, questões essas que as movimentavam impacientemente em busca de 

novas alternativas para não deixar suas aulas cansativas e mesmo desagradáveis, 

desvirtuando os alunos para outros aspectos que os mesmos pudessem, por acaso, 

penderem. A professora Ana Clívia, chega a ressaltar que: 

 

[...] o professor realmente que gosta do que faz, ele sempre procura, 
como eu te falei, inovar, pra vê se renova seus alunos. Porque nem 
nós que somos adultos, nós não gostamos de uma aula cansativa... 
(Conversa com a professora Ana Clívia – 05/06/14). 

 

Vejo, então, que a preocupação em pesquisar é uma necessidade de 

desenvolver o seu próprio trabalho cotidiano. É oferecer novidade para os alunos. E 

essa prática da pesquisa, como a professora Ana Clívia aponta acima, não é fácil, 

pois, em outras palavras ela dizer que o professor que gosta do que faz inova em 

seus processos de aprendizagem e ensino, isso me põe a refletir que pesquisar 

também está relacionado com os interesses voltados para o que se faz. Como 

também parte da iniciativa de cada professora, a não ser que se queira permanecer 

realizando as mesmas práticas e seguindo os mesmos princípios de currículos 

oficiais que lhes são entregues, que muitas vezes podem não trazer muitas 

inovações, diferenças e impactar a prática pedagógica cotidiana. 
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A pesquisa, portanto, na prática pedagógica das professoras iniciantes é uma 

questão frequente, e é uma atividade criadora de múltiplos saberes e 

saberesfazeres, que tem contribuído potencialmente para a produção de novos e 

singulares significados, dando outras características, mais típicas e concernentes ao 

contexto de ensino e aprendizagem com que cada sala de aula se manifesta, com 

suas singularidades, subjetividades e culturas específicas. 

Embora seja uma questão importante a ser desenvolvida no cotidiano da 

prática das professoras iniciantes, a criação pedagógica, e que nesta se encontra a 

pesquisa e outros elementos, não é fácil e exige alguns aspectos fundamentais para 

ser tomada como ponto de partida. Ouso tecer algumas delas que considero 

pertinentes:  

 Que as professoras precisam ter uma formação sólida para construírem 

saberes significativos por meio do que mobilizam nos seus fazeres com a 

criação;  

 Que as professoras possam priorizar o tempo, como algo que possa 

permitir fluir a criatividade em outros contextos e mesmo na 

construção/confecção de materiais didáticos e pedagógicos para serem 

desenvolvidos no cotidiano da escola e da sala de aula sem imposições e 

pressões;  

 Que exista a participação das professoras em processos de formação 

continuada permanentemente para se atualizarem e trabalharem 

contextos significativos de ensino e pesquisa, podendo ser mobilizados na 

sua prática pedagógica;  

 Que as professoras tenham propostas claras, objetivas e significativas 

para serem atingidas em tempo suficiente na educação escolar, passando 

a mobilizar o que consideram pertinente para a efetivação do trabalho 

pedagógico realizado; etc. 

Entre outras questões que se apresentam essenciais e surgem 

paulatinamente, conforme as necessidades e de acordo com as especificidades. 

Busco agora no próximo e último capítulo apresentar sinteticamente minhas 

compreensões, entendimentos e lacunas que o desenvolvimento desta pesquisa me 

trouxe nas considerações conclusivas deste trabalho. 
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5 CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS 

 

A presente pesquisa me trouxe elementos de reflexão e aprofundamento 

acerca da prática pedagógica das professoras iniciantes, sobretudo, no que se 

refere aos saberes e saberesfazeres mobilizados no cotidiano profissional das 

pesquisadas. 

Entre inúmeras experiências e trocas de saberes, fui buscando aprender e 

amadurecer ao longo da caminhada, como eu poderia desenvolver um trabalho de 

pesquisa que se pautava a partir da minha própria realidade, enquanto professor 

iniciante. Pra mim foi um pouco difícil, e mais ainda quando inúmeras questões iam 

surgindo e se ampliando por meio de minhas leituras, dos grupos de pesquisa, das 

conversas que eu ia estabelecendo com várias pessoas, nas aulas tidas no 

mestrado, dos congressos e das minhas escritas que iam me mostrando que eu 

precisava melhorar, delimitar e compreender mais o que eu ainda não tinha 

compreendido. 

Foi então, que encontrei uma perspectiva que me pudesse desenvolver a 

presente investigação, que foram os estudos do cotidiano. Essa perspectiva teórica-

política e metodológica foi fundamental para esta pesquisa, pois compreender os 

saberes e saberesfazeres mobilizados na prática pedagógica de professoras 

iniciantes, teria que se dar no próprio envolvimento e compartilhamento do contexto 

que vivem as interlocutoras da pesquisa, sem estabelecer demarcações ou 

categorias a priori, que fugia dos meus princípios como cientista educacional e 

pesquisador, sobretudo, por ter adotado os estudos do cotidiano, os quais valorizam 

os saberes e práticas mobilizados e tecidos tais e quais no próprio cotidiano de 

atuação profissional de quem passei a investigar nesta pesquisa. 

Nos enredamentos e produção dos dados durante a construção do 

conhecimento científico desta investigação, escolhi como método precípuo as 

conversas do cotidiano, para buscar os presentes dados e então me permitir tecer a 

escrita desta dissertação, que me foram reveladas as narrativas das professoras 

iniciantes focando o meu objeto de estudo. Dos dados já construídos, achei por bem 

entrelaçar uma epistemologia não-cartesiana como me ensinou Bachelard (1985), 

tendo em vista se acentuar com minha escolha teórico-metodológica, que foi a 

epistemologia da complexidade fundamentada em Edgar Morin (2010; 2013a), pois 

os saberes e saberesfazeres das professoras iniciantes eram complexos e tecidos 



160 
 

em múltiplos contextos de aprendizagem da profissão, os quais se davam numa 

perspectiva: acadêmica, pessoal, profissional, familiar, religiosa, cultural, social e 

outras. 

Cheguei a entender que o aprender a ser professora se dá num contexto 

social mais amplo, através do entrelaçamento de variadas experiências, saberes e 

fazeres que são articulados e implicados na vida das professoras iniciantes e que se 

materializam com maior profundidade e consistência na prática pedagógica 

cotidiana, como expressei no terceiro capítulo. 

No que se refere ao problema suscitado por mim no início desta pesquisa, me 

questionando acerca de “Como são mobilizados os saberes e saberesfazeres no 

cotidiano da prática pedagógica das professoras iniciantes dos anos iniciais do 

ensino fundamental?”, entendi que ao iniciar sua atuação como professoras no 

processo de escolarização, as três interlocutoras desta pesquisa acionaram suas 

inúmeras táticas que extrapolam o currículo oficial e as práticas hegemônicas, 

dinamizando, assim, suas aulas, e contribuindo potencialmente para o 

desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem. As dificuldades e desafios 

que enfrentavam no cotidiano de suas práticas pedagógicas são algumas das 

situações que impulsionavam as professoras iniciantes a ampliarem o universo de 

saberes que possuíam e os que não possuíam, e assim passaram a aprender outros 

tantos saberes e a potencializar sua formação e, consequentemente, sua prática 

pedagógica cotidiana. 

Buscando levantar alguns elementos que me ajudassem a “Compreender 

como as professoras iniciantes mobilizam os saberes e saberesfazeres na prática 

pedagógica cotidiana”, que foi o objetivo desta investigação, cheguei a compreender 

que estes saberes mobilizados pelas interlocutoras desta pesquisa estão 

relacionados com suas múltiplas experiências e contextos, os quais se 

complexificam durante a caminhada destas professoras, transitando em inúmeros 

espaçostempos e ganhando consistência no cotidiano de sua atuação profissional, 

como já mencionei anteriormente. 

Compreendo que os saberes docentes são múltiplos, complexos, transitórios 

e híbridos, como me fizeram entender as professoras iniciantes Ilza (ao dizer que 

aprendeu/aprende no curso de especialização que realizou e nos encontros de 

formação do PNAIC), a professora Oziane (ao relatar que aprende com os alunos 

durante o processo de ensino e aprendizagem e na família), e a professora Ana 
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Clívia (em mostrar que aprende na troca de saberes com pessoas mais experientes 

e com seus alunos). Essas múltiplas experiências foram relatadas pelas 

pesquisadas durante esta pesquisa. Concepção também que se fundamenta com as 

investigações de Nascimento (2011), Nunes (2001), Tardif (2012) e Morin (2010; 

2013a; 2013b). 

Quanto mais se adentravam em outros contextos e com outros sujeitos, 

passando a perceber os avanços dessas interações, as professoras iam buscando 

ampliar essas possibilidades que se tornavam importantes em suas vidas. A 

tessitura, então, de conhecimentos em rede permite a criação do novo a partir das 

múltiplas experiências tecidas coletivamente, que se personificam em sua 

individualidade, quando do desenvolvimento profissional. Assim, “[...] As 

possibilidades que temos de aprender e de modificar as nossas redes de 

conhecimento dependem, portanto, dos significados que podemos atribuir ao novo” 

(OLIVEIRA, 2008a, p. 171), o que significa dizer em outras palavras, que não 

poderei aprender novos saberes, muito menos mobilizar saberesfazeres em minha 

prática pedagógica cotidiana, se eu não der a abertura e flexibilidade para conhecer 

a novidade e, ainda, anunciá-la. 

Não é que o fato de eu ter assumido “[...] a noção de tessitura de 

conhecimento em rede como premissa epistemológica” (OLIVEIRA, 2008a, p. 171), 

leva a ter uma perspectiva de ser conduzida por processos aleatórios e de qualquer 

forma, a qualquer momento e em qualquer circunstância na pesquisa com as 

professoras iniciantes, como muitos podem chegar a pensar. Pelo contrário! Vejo um 

campo rico de significações que vai se ampliando fundamentalmente, 

potencializando os saberes e saberesfazeres das professoras iniciantes, que 

ultrapassam as fronteiras de construção e constituição do conhecimento no cotidiano 

escolar. Embora muitos o vejam como apenas espaços, momentos e experiências 

elementares e básicas, a cooperação e solidariedade tecida nas redes de 

conhecimentos, valoriza o que as professoras fazem, da maneira que fazem e com 

os miúdos elementos que são desenvolvidos no cotidiano, os quais tenho valorizado 

cada vez mais, desde que conheci os estudos do cotidiano, e mais ainda nos 

entremeados espaçostempos trilhados cotidianamente com as professoras 

iniciantes, durante a pesquisa, por ter identificado essas questões.  

Portanto, continuo e continuarei acreditando que a valorização dos saberes e 

saberesfazeres que as professoras iniciantes constroem e desenvolvem em seus 



162 
 

múltiplos processos de interações, tecidas em redes de conhecimentos ou de 

conhecimentos em rede, como mostra Inês Oliveira (2008a; 2012a), são 

fundamentais para (re)pensar o que está sendo realizado na prática pedagógica de 

professoras iniciantes, até que ponto as crianças estão conseguindo aprender por 

meio destas possibilidades e confrontar práticas que possam se apresentar de 

maneiras diferentes, ou mesmo valorizar outros mecanismos. 

Ao me reportar ao que propus no tema desta dissertação, no que se refere às 

tramas e desafios enfrentados no cotidiano das professoras iniciantes que 

constituem o aprender a ensinar, chego a me questionar: Mas o que vem a ser essa 

trama da qual eu estou tentando discorrer? Quais as implicações desta trama na 

prática pedagógica cotidiana das professoras iniciantes? E como elas passam a se 

utilizar destas tramas para desenvolver o seu trabalho cotidiano, através da 

mobilização de saberes e saberesfazeres? 

Bem, as tramas são exatamente, as situações criadas nos seus respectivos 

cotidianos, e que podem ser resolvidas ou não. Podem ser: a concretização de um 

projeto pedagógico que uma das professoras pode ter criado; uma proposta para a 

aprendizagem dos alunos quando levam algum material concreto ou jogo educativo; 

a realização de uma aula extraescolar que promove outras possibilidades de 

aprendizagem; enfim, são práticas constituídas de incertezas e expectativas para 

que sejam concretizadas. Embora muitas vezes essas práticas podem não se 

materializarem, o que faz com que as professoras iniciantes mobilizem outros 

saberes e saberesfazeres para que seus feitos deem certo. 

Por outro lado, levando para o sentido literário, a trama pode ser o suspense; 

a dúvida, a incerteza e a imprevisibilidade que podem acontecer no cotidiano das 

professoras iniciantes e que dá um frio na barriga por não ter certezas imediatas ou 

aspectos de resolução do que lhes atormentam ou que não apresentam uma via de 

saída imediatamente. E os sujeitos da trama são as professoras iniciantes, que 

diante de todos os contextos vivenciados, ainda assim, criam, recriam, inventam 

(como mostrei no quarto capítulo) e dão condições para a resolução de situações 

que a trama interrompeu, quebrando os paradigmas do instituído e fazendo 

acontecer suas aulas. Eis, portanto, as implicações da trama, ou seja, são as 

“ressurgências das práticas ‘populares’”, das praticantes do cotidiano (CERTEAU, 

2012, p. 82), que dão vida e brilho à realidade que criam. São tessituras que muitas 

vezes já podem ter sido tecidas (ou não), mas toda vez acontece de uma maneira 
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diferente, com outros vieses, outros enfoques e encaminhamentos ou resultados. 

Uma prática pode ser realizada tantas quantas forem as vezes, mas nunca será 

igual, sempre serão mobilizados saberes e saberesfazeres diferentes de uma 

ocasião para outra, como também de um contexto para o outro. 

Quanto aos desafios que mencionei no tema desta dissertação, que são 

enfrentados pelas professoras iniciantes ao aprender a ensinar, estes estão 

relacionados com: a falta de materiais didáticos; com a necessidade de impactar as 

crianças quanto ao que mobilizam no processo de escolarização; a ausência de um 

acompanhamento mais presente da família junto às crianças na escola; às 

estratégias metodológicas a serem desenvolvidas para fazer com que seus alunos 

aprendam; as próprias aprendizagens que as professoras demonstram necessitar 

para desenvolver a prática pedagógica cotidiana, tendo em vista que na sociedade 

estão acontecendo mudanças continuamente chegando a adentrar na instituição 

escolar, requerendo assim, novos saberes e saberesfazeres para serem mobilizados 

no processo de ensino aprendizagem, dentre outros elementos. 

Entendo, que, apesar de existir normas, regras e perspectivas burocráticas a 

serem seguidas, as professoras iniciantes interlocutoras desta pesquisa 

(res)significam suas práticas pedagógicas cotidianas conseguindo desenvolver 

outras habilidades, para além das habituais, deixando marcas e conquistas 

relevantes no cotidiano de atuação profissional. Isso acontece porque flexibilizam 

suas ações, e que, além de dar condições para que o novo se faça presente, 

permite a articulação de saberes e saberesfazeres que se encontram em outros 

meios, com outros sujeitos e em outros espaçostempos conduzindo qualitativamente 

o processo ensino e aprendizagem, porém, sem abdicar de seus saberes e 

saberesfazeres que tomam lugar na tessitura de conhecimentos em rede no 

cotidiano escolar de forma potencialmente significativa, democrática e emancipatória 

(OLIVEIRA, 2012a), valorizando os saberes diferentes, aqueles do senso comum e 

de todos os âmbitos que são necessários para a construção de uma sociedade mais 

justa e equitativa em que vivemos, embora tudo isso não aconteça o tempo todo. 

Por outro lado, as professoras iniciantes também enfrentam algumas ambiguidades 

e lacunas durante suas práticas pedagógicas, como me ensina a própria 

complexidade (que se faz e desfaz no processo educacional), no sentido de que ao 

buscar resolver alguns conflitos, acabam que não conseguindo de uma forma 

produtiva e encaminhando para outros sentidos, como cheguei a mostrar algumas 
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experiências na relação com a família e na dicotomização entre teoria/prática no 

terceiro capítulo. 

No que se refere às dimensões relacionadas às tramas e aos desafios 

vivenciados pelas professoras iniciantes, são formas válidas e que representam um 

universo plural e abrangente de saberes que possam ser legitimados, porque são 

verdadeiros e importantes saberes para a emancipação social, que levam seus 

alunos a se desenvolverem, aprimorando e criando várias habilidades, bem como 

permitem a consolidação da profissão docente diante da realidade que constroem 

em busca de se afirmar na profissão.  

Um aspecto relevante que esta pesquisa me fez pensar também é como 

estão estruturados os cursos de formação de professores/as. Nesse sentido, é 

preciso uma reformulação curricular e mesmo da formação dos formadores de 

professores, para que possam mobilizar saberes mais relacionados as práticas 

educativas e até inserir os futuros professores/as nas práticas e contatos com as 

escolas, dando maior consistência a aprendizagem da docência. Sobretudo na 

sociedade atual que vem se constituindo cada vez mais como plural, híbrida e 

multifacetada, com inúmeras informações, mas poucos conhecimentos. O papel das 

universidades e instituições de formação de professores/as, portanto, é crucial, e 

determina em muito a qualidade da educação básica, essencialmente quando os 

professores/as já formados iniciam no processo de profissionalização. Daí a 

necessidade de pensarmos e refletirmos o que está sendo ensinado e o que está 

sendo aprendido, para (re)vermos nossos saberes e práticas trabalhados na 

formação inicial, como também na continuada. 

A mobilização dos saberes e saberesfazeres na prática pedagógica de 

professoras iniciantes é, portanto, tecida, criada e recriada diante das ordens, 

assimetrias, contextos, incertezas e desafios que a realidade vivenciada por elas 

apresentam. Também estes mesmos saberes e saberesfazeres representam 

potencialidades para a concretização de práticas democráticas e emancipatórias que 

são válidas e legítimas no processo de escolarização, como cheguei a apresentar 

elementos de discussão no terceiro e quarto capítulos, entrelaçando os estudos do 

cotidiano, a epistemologia da complexidade, as narrativas das professoras 

pesquisadas que foram reveladas em nossas conversas durante a presente 

investigação, bem como os registros aqui expressos do meu diário de pesquisa. 
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As contribuições que esta investigação trouxe no âmbito pessoal foi me fazer 

entender melhor quais e como os saberes e saberesfazeres são mobilizados no 

cotidiano da prática pedagógica no início da carreira docente. Além do mais, foi 

desafiante pesquisar acerca deste objeto de estudo, tendo em vista, que enquanto 

cientista educacional e bebendo na fonte dos estudos do cotidiano, não poderia 

simplesmente reproduzir e repetir o que vem sendo realizado pela ciência clássica 

cartesiana, por isso, aprendi, inclusive a criar meus instrumentos e a desenvolver 

todos os pequenos detalhes, e a sanar as incertezas na construção dos 

procedimentos, abordagens e métodos na investigação científica. Questões essas 

que eu ainda não tinha vivenciado com mais profundidade e também não tinha 

clareza de algumas experiências, mas que por ter vivido, posso dizer que aprendi e 

amadureci intelectualmente. 

Em um âmbito mais abrangente, esta pesquisa pode trazer contribuições para 

professores e professoras em início de carreira, ou os que estão em processo 

formativo, dando subsídios teóricos, metodológicos e reflexivos, acerca de quais 

saberes e saberesfazeres estão em consonância com a escola de hoje, e como 

podem ser mobilizados diante das múltiplas identidades e heterogeneidades que 

apresentam os educandos, além dos desafios que o cotidiano escolar pode suscitar 

no início da docência, podendo potencializar os saberes que poderão ser 

mobilizados na experiência da prática pedagógica. 

Vejo ainda nesta investigação uma possibilidade de contribuir para reflexões a 

serem desencadeadas pelos formadores de professores, no sentido de trabalharem 

inúmeras questões que vem acontecendo nas escolas públicas, principalmente no 

que se refere à prática pedagógica de professores e professoras que iniciam na 

carreira docente, tendo em vista que o desenvolvimento profissional no início da 

docência apresenta situações de ambiguidades, incertezas, angústias e outros 

sentimentos e sensações que determinam a qualidade do trabalho docente 

realizado. Por isso, as vozes reveladas pelas professoras iniciantes interlocutoras 

desta pesquisa, suscitadas em suas reflexões, expectativas, desejos, crenças, 

angústias, esperanças, (de)encantos, incertezas e outras sensações e sentimentos, 

podem possibilitar reflexões profícuas para os cursos de formação inicial e 

continuada de professores e professoras atualmente. 

Longe de querer apresentar todos os elementos que esta investigação me 

permitiu, vejo ainda que esta apresenta algumas lacunas, no sentido de desvelar 
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quais políticas públicas estão sendo realizadas para o desenvolvimento profissional 

e mesmo acolhimento de professores e professoras iniciantes na rede pública de 

ensino, o que isso poderia ser realizado no âmbito de outras investigações. 

Numa perspectiva micro, percebo também que existe a necessidade de 

compreender especificamente como o contexto das escolas se desenvolvem com 

professores e professoras em início de carreira, na relação com gestores e 

outros(as) professores(as), sejam eles(as) iniciantes, como os(as) experientes, bem 

como na própria implicação e entrelaçamento que a cultura escolar pode propiciar 

no envolvimento com outros atores escolares e os fazeres necessários ao ensino, 

bem como um olhar acerca das relações interpessoais vivenciadas nesta instituição, 

tendo em vista que existe incipientes investigações a partir dessas questões. Isso, 

certamente demandaria outra investigação científica não tratada aqui. 

Os saberes e saberesfazeres mobilizados pelas professoras iniciantes 

influenciam na constituição de suas identidades profissionais, uma vez que ao 

aprenderem em outros contextos, não somente se apropriam, mas modificam os 

saberes que aprendem e se deixam modificar por eles, possibilitando um processo 

de metamorfose do ser professora em diferentes espaçostempos que desenvolvem 

a sua prática pedagógica.  

As primeiras vivências como professoras na escola vão constituindo as 

identidades das praticantes do cotidiano, pois desenvolvem ações e reflexões para 

isso. E outra, não apenas se apropriam e socializam o que sabem, mas modificam 

os diversos saberes, na seleção do que consideram pertinente, e passam a 

mobilizar em sua realidade profissional. Isso é o que constitui suas identidades, além 

de se munirem dos saberes dos alunos, como elementos para potencializar sua 

prática de ensino e aprendizagem.  

Percebo então, que é necessário e imprescindível ser pesquisado acerca das 

identidades docentes de professores e professoras iniciantes. Tema este que não 

tratei em toda a sua complexidade neste estudo, somente de modo superficial, mas 

que poderá ser desenvolvida em outro momento, e até mesmo por outros 

pesquisadores. 

Assim, reconheço que, para além da escola, outros contextos de formação 

contribuem efetivamente para a complexificação de saberes e fazeres na vida das 

professoras iniciantes, possibilitando reflexões e ações que medeiam o seu trabalho 
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pedagógico cotidiano, e que acabam favorecendo nesse interjogo de experiências 

entrelaçadas a constituição de suas identidades profissionais.  

Em síntese, longe desta investigação querer trazer verdades absolutas ou se 

configurar como fechada, trouxemos apenas algumas reflexões, discussões e 

posicionamentos, que podem diferenciar-se de um contexto para outro, bem como 

trazer novas ideias e reflexões, ficando para você leitor, a possibilidade de críticas, 

outras reflexões e entendimentos. 

Esperamos poder contribuir para percebermos o cotidiano, as práticas 

pedagógicas e a formação continuada de professores, bem como outras tantas 

questões aqui discutidas, como eixos de tessituras de saberes e práticas nos vários 

enredamentos e situações que assim puder alcançar. 
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APÊNDICE A – Autorização para o uso das entrevistas 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

  

PESQUISA: A prática pedagógica no cotidiano de professoras 
iniciantes: tramas e desafios do aprender a ensinar  

 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

A Sra. ______________________________________ autoriza o uso de 

suas narrativas sobre o período inicial de sua atuação docente, bem 

como imagens fotográficas de sua prática pedagógica, para fins 

acadêmicos na pesquisa de dissertação de mestrado "A prática 

pedagógica no cotidiano de professoras iniciantes: tramas e 

desafios do aprender a ensinar", realizada pelo pesquisador 

JOELSON DE SOUSA MORAIS, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

 

____________________________________________ 
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