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RESUMO 

 

A aprendizagem e o desenvolvimento profissional docente não se limitam às fases 

iniciais da docência, nem a modelos prescritivos de treinamento. O cotidiano 

profissional do professor é marcado por práticas e desafios resultantes das mais 

variadas experiências vivenciadas, porém, poucas vezes socializadas. Tendo a 

experiência profissional como eixo norteador deste trabalho; considera-se, o 

professor, em seu local de trabalho, como o principal produtor de conhecimentos 

sobre sua própria prática docente. Como referencial teórico, utilizam-se teorias que 

têm na epistemologia da prática o seu alicerce, tais como: base de conhecimento 

para o ensino e processo de raciocínio pedagógico; grupos colaborativos e 

comunidades de aprendizagem; professor reflexivo e postura investigativa. 

Particularmente, este trabalho atenta para um grupo de quatro professores 

experientes de língua inglesa que atuam no ensino superior, público e tecnológico. A 

partir de uma perspectiva colaborativa de trabalho, busca-se compreender como 

esse grupo analisa suas aprendizagens, suas práticas pedagógicas e as próprias 

contribuições das ações exercidas pelo grupo como espaço de desenvolvimento da 

docência. Para tanto, constitui-se uma pesquisa de natureza qualitativa, que adota 

como estratégia metodológica a pesquisa narrativa. Ao longo de oito meses, 

encontros quinzenais, coletivos e individuais, foram gravados e transcritos os quais 

vêm a compor os textos de campo usados como coleta de dados. A análise das 

narrativas coletivas e das histórias de vida individual dá-se de acordo com o conceito 

de espaço tridimensional da narrativa (Clandinin & Connelly, 2015) e confirmam o 

grupo como um espaço de formação que potencializa o desenvolvimento de 

paisagens de conhecimento profissional. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Docente. Desenvolvimento Profissional. Grupo 

Colaborativo. Pesquisa Narrativa. Paisagens de Conhecimento Profissional.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Teacher education and professional development are not limited to the initial phases 

of teaching, or to prescriptive models of training. The professional daily life of the 

teacher is marked by practices and challenges resulting from the most varied 

experiences lived, though, rarely socialized. Having the professional experience as 

the guiding principle of this work; the professor, in his place of work, is regarded as 

the main producer of knowledge upon his own pedagogical practice. The theoretical 

background draws on theories that have in the epistemology of the practice its 

foundation, such as: knowledge base of teaching and the process of pedagogical 

reasoning; collaborative groups and learning communities; reflexive practice and 

narrative inquiry. In particular, this work focuses on a group of four experienced 

English language teachers working in higher education at a public and technology 

school. From a collaborative perspective of work, it is sought to understand how this 

group analyzes their learning, their pedagogical practices and contributions derived 

from the actions exerted by the group itself as a space for the development of 

teaching. In light of that, a research of a qualitative nature is employed, adopting 

narrative inquiry as a methodological strategy. Over the course of eight months, 

biweekly, collective and individual meetings were recorded and transcribed, which 

came later to compose the field texts used as data collection. The analysis of 

collective narratives and individual life histories is in accordance with the concept of 

three-dimensional narrative space (Clandinin & Connelly, 2015) and confirm the 

group as a conducive environment to foster the development of landscapes of 

professional knowledge. 

 

Keywords: Teacher Education. Professional development. Collaborative Group. 

Narrative Inquiry. Teacher´s Professional Knowledge Landscapes. 
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INTRODUÇÃO 

 

Fui aceito como orientando de doutorado pela Profa. Dra. Maria da Graça 

Nicoletti Mizukami no segundo semestre de 2013, após aprovação no exame de 

proficiência, na prova dissertativa de conhecimentos específicos, análise do projeto 

de pesquisa e entrevista.  

 

Naquele momento, o projeto de pesquisa tinha como eixo norteador a 

interdisciplinaridade, com foco na formação de professores de língua estrangeira. 

Professores que diariamente convivem com dois universos: o da língua materna de 

seus alunos, a língua portuguesa, e o da língua-alvo de trabalho, a língua inglesa.  

Duas línguas distintas que denotam, pelo menos, duas visões de mundo diferentes.  

 

Confesso que me sentia, até então, como um peixe fora d´água, adotar uma 

postura interdisciplinar não é tarefa fácil. Ser interdisciplinar, no meu caso, envolve 

dialogar com, ao menos, duas áreas que possuem um histórico repleto de conflitos: 

a linguística e a educação. Linguistas, bacharéis em letras e pedagogos nem 

sempre falam a mesma língua. Digo isso por experiência própria, sou oriundo das 

letras, mas, na pós-graduação adentrei o universo da pedagogia devido à temática 

que optei por pesquisar. Inúmeras foram as situações em que ouvi de colegas de 

trabalho: “Sua pós é em inglês. Não é?”, “Você faz em língua ou literatura?”. Quando 

respondo que pesquiso sobre formação docente, recebo olhares silenciosos, de 

espanto, como se estivesse pesquisando sobre corpos celestes.  

 

Ainda na época do mestrado me sentia incomodado, mas esse desconforto 

inicial foi ao longo do tempo cedendo à curiosidade e ao desejo de entender mais 

profundamente essa reação de meus colegas de profissão, tanto que passei a dizer 

que eu não ensinava inglês, mas sim pessoas que queriam aprender tal idioma. Um 

detalhezinho que faz toda a diferença, não? A língua está presente, claro, mas ela 

se corporifica em um corpo- humano. Aí estava a minha resposta para aqueles que 

não entendiam, ou não queriam entender, o que eu estava querendo pesquisar.   Se 

no mestrado tive como foco minha própria história de vida, para o doutorado estava 
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disposto em ampliar e incluir as narrativas de outros interlocutores, no caso outros 

professores de inglês. 

 

Após leituras, conversas e pesquisas conclui que o programa com o qual 

minha pesquisa mais se identificaria seria o de Educação, Arte e História da Cultura 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie, instituição na qual realizei a minha 

licenciatura em língua inglesa na década de noventa. Foi como retornar à minha 

própria casa. 

 

Já na entrevista com as professoras Dras. Maria da Graça Nicoletti Mizukami 

e Ingrid Hötte Ambrogi percebi que elas entendiam mais do meu projeto do que eu 

mesmo fiquei fascinado com a percepção e capacidade analítica destas professoras 

e imediatamente pensei: “Elas têm que me aceitar, é isso que eu quero fazer! 

Finalmente um lugar onde me entendem”, pensei. 

 

Em fevereiro de 2014 teve início o programa de doutorado com a realização 

dos créditos referentes às disciplinas obrigatórias e optativas. Para cumprir os 

créditos que o doutorado exige, escolhi, em conjunto com minha orientadora, 

disciplinas que estão direta ou indiretamente relacionadas com o trabalho e me 

permitiram elaborar textos que foram, ainda que parcialmente, aproveitados.  

 

Mesmo tendo trazido do mestrado a interdisciplinaridade como eixo norteador, 

eu estava diante de um cenário completamente distinto, a universidade, os 

professores, o orientador, tudo era diferente.  Realizei o mestrado enquanto 

professor de um instituto privado de idiomas. Já o doutorado foi concomitante à 

minha atuação como docente no ensino público estadual, particularmente no ensino 

superior tecnológico, aonde venho atuando desde 2010. 

 

Diante desta nova paisagem, basicamente composta por professores 

experientes em um ambiente sem tradição no ensino de línguas, foi que já em 2012 

surgiu o interesse por realizar um estudo que considerasse o professor como 

produtor de conhecimentos oriundos de sua prática pedagógica. De modo que nessa 

investigação buscamos responder à seguinte questão de pesquisa: Considerando-

se o contexto do ensino superior tecnológico; como um grupo colaborativo de 
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professores de inglês analisa suas aprendizagens, práticas pedagógicas e 

contribuições das ações desenvolvidas pelo próprio grupo como espaço de 

desenvolvimento da docência"? 

 

A estrutura da tese tem como eixo norteador a pergunta de pesquisa, e 

também reflete o caminho percorrido ao longo do doutorado. 

 

No capítulo inicial, apresentamos a fundamentação teórica deste trabalho e 

procuro colocar em evidência o caráter interdisciplinar da pesquisa. Esta não é uma 

tese sobre um autor, mas sobre um ator- o professor; sobre o qual vários teóricos 

oriundos de diversas áreas do conhecimento dedicaram seus estudos e análises. 

Autores que versam sobre: formação docente, experiência e ciclo de vida do 

professor, base de conhecimento para o ensino e processo de raciocínio 

pedagógico, investigação narrativa, grupo colaborativo de trabalho, crenças do 

professor, escola como lugar de pesquisa e professor como pesquisador, são 

levados em consideração neste capítulo. Nele diversas visões são apresentadas 

com o intuito de construir uma perspectiva teórica que fundamente tanto a 

metodologia utilizada quanto a análise dos dados coletados da pesquisa. 

 

No capítulo dois apresentamos a questão norteadora da pesquisa, seus 

objetivos gerais e específicos bem como delineamos o percurso metodológico 

adotado para abordá-la. Para tanto, há uma detalhada descrição sobre pesquisa 

narrativa e histórias de vida; as opções metodológicas utilizadas. Neste capítulo 

também descrevemos em detalhe o cenário no qual a pesquisa se desenrola: a 

disciplina de língua inglesa como parte da grade curricular e um breve relato sobre 

cada um dos quatro professores participantes do estudo. 

 

No capítulo três, tem-se a análise a partir da perspectiva coletiva, ou seja, as 

narrativas dos encontros do grupo. Os textos teóricos, os casos de ensino bem como 

as temáticas específicas que emergiram em cada encontro e que nortearam o rumo 

que o grupo tomaria no encontro subsequente são analisados neste capítulo. 

 

No capítulo quatro, tem-se a análise da perspectiva singular, ou seja, as 

narrativas dos encontros individuais. Histórias de vida, referências aos temas 
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discutidos na fase de grupo, crenças, opiniões e vivências dialogadas, são 

analisados neste capítulo. 

 

 Por fim, nas considerações finais, retomamos a pergunta norteadora com o 

propósito de averiguar em que medida e profundidade conseguimos respondê-la. 

Destacamos também as possibilidades formativas e de desenvolvimento profissional 

deste tipo de proposta, seus alcances e limitações; além de ensinamentos para 

futuros projetos com semelhantes indagações. 
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CAPÍTULO 1 

PARCEIROS TEÓRICOS 

 

 
“Eu acho que você deveria criar um diário para registrar as 

conversas entre os professores.” (Profa. Universitária- 

orientadora de teses). 

 

“Professor-autor, afff, pode uma coisa dessas?” (Adestradora de 

professores- com certificação internacional). 

 

 “É muito interessante, mas também muito desafiador você tem 

certeza que vai poder contar com os colegas? Eu não sei se me 

sentiria à vontade para expor minhas atitudes e sentimentos de 

sala de aula. Você vai ter trabalho!” (Profa. de língua espanhola, 

doutoranda FFLCH-USP). 

 

“Faz muito bem, pra fazer a mesma coisa que já existe, não vale 

a pena o tempo que você vai gastar. Tem que fazer algo 

diferente e inovador.” (Profa. Inglês ensino médio). 

 

 

As narrativas acima, ditas por vários colegas de profissão, em distintos 

espaços e tempos, foram decisivas para a minha tomada de decisão quanto ao 

projeto de pesquisa que se pretende desenvolver e que culmine com uma tese de 

doutoramento na área de formação de professores.  Tema este, não estranho, pois 

já havia sido trabalhado no mestrado em 2007 e que desde aquela época já me 

convidava a ir adiante, aprofundar-me, buscar no cenário educacional evidências da 

importância do professor como ator principal na produção de conhecimento do qual 

ele mesmo irá se beneficiar profissionalmente. 
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1.1 Formação Docente 

 

Deste anseio, surgiram várias perguntas e inquietações, muito similares às 

citadas por meus colegas, mas algo estava claro e concordo com Mizukami (2013), 

quando diz que “A docência é uma profissão complexa e, tal como as demais 

profissões, é aprendida”. Porém, o interessante está em que se a profissão docente 

é aprendida, quem a ensina? Onde e como se aprende?  De onde se pode dizer que 

 

 

Nas ciências da educação, a situação é diferente, pois a prática 
profissional, enquanto tal é um objeto de pesquisa e de saber teórico. 
(...) nessa perspectiva, um prático reflexivo não é apenas um 
profissional capaz de analisar sua prática no registro do senso 
comum. Ele dispõe de ferramentas conceituais originárias das 
ciências humanas para se pensar como um ator e um sujeito, 
produto de uma cultura e de uma história de vida, engajado em 
transações e solidariedades, dependendo em parte de seu habitus, 
de seu inconsciente, de sua inserção nas relações sociais 
(PERRENOUD, 2002, p.215). 

 

 

Tem-se, portanto, um paradigma para a formação do professor. Paradigma 

esse em que o docente aprende com sua prática, que se dá em um local bastante 

específico, a escola / sala de aula, e que é construído na troca com os alunos, seus 

pares e consigo mesmo. Nessa perspectiva, a formação do profissional da educação 

está associada à inovação, à mudança, à atualização de seus saberes e ao seu 

crescimento profissional. Esta concepção paradigmática difere de outras, sobretudo 

daqueles que baseiam a formação do docente através de uma série de 

treinamentos, de receitas prontas, de normas prescritivas com fundamentação 

tecnicista, conforme Pérez-Gómez (1992). 

 

 

[...] a realidade social não se deixa encaixar em esquemas 
preestabelecidos do tipo taxonômico ou processual. A tecnologia 
educativa não pode continuar a lutar contra as características, cada 
vez mais evidentes, dos fenômenos práticos: complexidade, 
incerteza, instabilidade, singularidade e conflito de valores (PÉREZ-
GÓMEZ, 1992, p.99). 
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1.2. Fases da docência 
 

A literatura produzida sobre aprendizagem profissional da docência e 

desenvolvimento profissional vem se expandindo nos últimos vinte e cinco anos, 

trabalhos resultantes de pesquisas investigativas onde o pensamento do professor é 

foco central de análise proliferam no meio acadêmico, sobretudo professores em 

formação inicial. Huberman (2000), ao pesquisar sobre o ciclo de vida profissional 

dos professores contribui para o estudo não apenas de professores em início de 

carreira, noviços, mas para todos aqueles que se dedicam ao magistério, desde o 

início até a sua retirada. Sua pesquisa foi inicialmente motivada por algumas 

questões conceituais que deixam claro o seu interesse pelo ciclo de vida e não 

apenas por uma fase. 

 

 

Será que há fases no ensino? Será que um grande número de 

professores passam pelas mesmas etapas, as mesmas crises, (…) 

independentemente da “geração” a que pertencem, ou haverá 

percursos diferentes, de acordo coo momento histórico da carreira?  

 

Que imagem é que as pessoas têm de si, como professores, em 

situação de sala de aula, em momentos diferentes da sua carreira? 

 

As pessoas tornam-se mais ou menos competentes com os anos? Em 

caso afirmativo, quais são os domínios de competência pedagógica 

que entram em jogo? 

 

As pessoas estão mais ou menos satisfeitas com a sua carreira, em 

momentos precisos de sua vida de professores? (....) Se fosse preciso 

fazer uma nova opção profissional, as pessoas continuariam a 

escolher o ensino? 

Haverá, como pretende um certo folclore, momentos de tédio, de crise, 

de desgaste, que afetam uma parte importante da população? Em 

caso afirmativo, o que é que provoca esses momentos? E como é que 

as pessoas lhe fazem frente. 
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Será que as pessoas, como insinua a sociologia institucional, acabam 

por se aproximar cada vez mais da instituição em que trabalham? As 

pessoas tornam-se mais prudentes, mais conservadoras, mais 

fatalistas? 

Quais são os acontecimentos da vida privada que se repercutem no 

trabalho escolar? E com que efeitos? 

 

 

[...] o que é que distingue, ao longo das carreiras, os professores que 
chegam ao fim carregados de sofrimento daqueles que o fazem com 
serenidade? A partir de que momentos será possível as pessoas 
aperceberem-se, digamos mesmo “predizer”, do fim de carreira? 
(HUBERMAN, 2000, p.35) 

 

 

Apesar de descrever fases na carreira docente, Huberman (2000) salienta 

que o desenvolvimento é processual e não um contínuo linear de acontecimentos. 

Portanto, traça um percurso temático de análise, esquematizado no quadro a seguir: 

 

QUADRO 1: Etapas da Carreira 

 

ANOS DE EXPERIÊNCIA 

 

FASES/ TRAÇOS DOMINANTES 

 

1-3 A ENTRADA, O INICIO 

4-6 ESTABILIZAÇÃO  

(consolidação do repertório pedagógico) 

 

7-25 DIVERSIFICAÇÃO           QUESTIONAMENTO 

ATIVISMO 

 

25-35 SERENIDADE                CONSERVANTISMO 

 

35-40 DESINVESTIMENTO 

(sereno ou amargo) 

 

Fonte: Hubermam, M.2000, p.47 
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De modo geral, as fases de carreira descritas por Huberman (2000) 

apresentam as seguintes características: 

 

A entrada na carreira: período em que se dá o início da trajetória profissional do 

professor e marcado pela sobrevivência e descoberta. O aspecto da sobrevivência 

refere-se ao denominado “choque do real”, que vem a ser o confronto com a 

complexidade da situação profissional: a distância entre os ideais e as realidades do 

cotidiano escolar, a fragmentação do trabalho, o manejo da sala de aula e dos 

materiais pedagógicos, o relacionamento com os alunos, as constantes incertezas. 

O aspecto da descoberta está ligado ao entusiasmo inicial, à experimentação e ao 

fato de ser responsável por um grupo de aprendizes pela primeira vez. Ambos os 

aspectos se apresentam com intensidades diferentes para cada professor, um ou 

outro pode ser dominante o que fará com que as percepções também sejam. 

 

A fase de estabilização: fase marcada pelo “comprometimento definitivo” é quando o 

professor passa a se ver como professor, que esta profissão não é passageira, não 

se trata de um emprego temporário ou de férias. Fase em que o profissional faz 

escolhas baseando-se em um maior conhecimento pedagógico, que lhe confere 

maior: confiança, flexibilidade na gestão de suas turmas e capacidade de relativizar 

os insucessos. 

 

A fase de diversificação: nesta fase há maior heterogeneidade de percursos. Alguns 

professores começam a diversificar os materiais didáticos, a forma em que agrupam 

seus alunos, a sequência didática que adotam. Aventuram-se em experimentações, 

há mais flexibilidade e menos rigidez pedagógica. Há professores que nesta fase 

engajam-se em buscar reformas político-educacionais e participam de comissões de 

reforma, sejam estas oficiais ou não e a, talvez, candidatar-se a postos 

administrativos de gestão escolar. Há ainda professores que se lançam na busca por 

novos desafios com o intuito de manter o entusiasmo inicial ao já estar se vendo 

ainda como docente aos 50/60 anos de idade. 

 

Serenidade e distanciamento afetivo: professores que se encontram na faixa etária 

entre 45-55 anos começam a ter um cero saudosismo de sua fase de ativismo, mas 

também apresentam grande serenidade em situação de sala de aula. Tornam-se 
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menos sensíveis/vulneráveis à avaliação dos pares, alunos e gestores. Nesta fase, 

aceitam-se como são e não como querem os outros que eles sejam, 

consequentemente passam a ser mais tolerantes e espontâneos em sala de aula ao 

mesmo tempo em que passa a ocorrer um maior distanciamento entre professor-

aluno, pois o professor deixa de ser visto como um irmão mais velho e passa a ser 

visto como um pai/ uma mãe. 

 

Conservantismo: fase caracterizada por lamentações dos professores, que se 

tornam amargos e queixam-se de praticamente tudo: alunos, escola, colegas, 

sistema educacional. 

 

Desinvestimento: Fase em que o professor vai se liberando dos investimentos que 

faz em sua vida profissional e passa a dedicar mais tempo a si mesmo, a interesses 

exteriores à escola. Naturalmente, esta fase, se seguida à de serenidade ocorrerá 

natural e pacificamente, mas se seguida do conservantismo pode colocar o 

professor em um final e carreira amargo e marginal em relação à escola e ao 

sistema educacional. 

 

Huberman (2000) salienta que as sequencias de vida não são pré-

determinadas e invariáveis, nem que todas as pessoas passam pelas mesmas fases 

independente das condições sócio históricas em que se encontram e possuem um 

papel ativo na construção de seu ciclo de vida profissional, a saber: 

 

 

[...] estes indivíduos não são passivos, não são meros fantoches 
manipulados do exterior. O desenvolvimento humano é, em grande 
parte, teleológico, isto é, o actor humano observa, estuda, planifica 
as sequências que percorre e, posteriormente, pode vir a alterar ou 
determinar as características da fase seguinte. O erro fundamental 
quer dos autores psicodinâmicos quer dos autores do campo 
sociológico, foi o de reduzir a atividade humana à capacidade de 
reação, de presumir que as forças internas ou externas determinam o 
conteúdo e a direção das condutas individuais. Tal visão (...) perde 
de vista a plasticidade das interações entre o indivíduo que age 
sobre o meio social envolvente e se adapta a ele. É assim que se 
fala de um desenvolvimento de características humanas, que são 
decididamente, mais o fruto de uma criação ou de uma modificação 
voluntária, ou de adaptação, da parte da pessoa implicada 
(HUBERMAN,2000, p54). 
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1.3 Um conceito de formação docente 

 

Ao falar em formação do professor é relevante precisar o conceito de 

formação com o qual se deseja trabalhar, uma vez que ele é suscetível às diversas 

interpretações de acordo com a perspectiva ou o paradigma em que estejam 

fundamentadas as atividades de formação. 

 

Neste trabalho, o conceito de formação compreende duas dimensões, uma 

social, uma vez que é geralmente associado a alguma atividade, forma-se para 

alguma coisa; e uma pessoal, de estruturação individual, e neste sentido enfatiza a 

capacidade de transformar em experiência significativa os acontecimentos 

cotidianos, tendo como horizonte um projeto pessoal e coletivo. 

 

Os componentes individual e social presentes nesta definição de formação  

remetem a teoria de Debesse (1982) que distingue três tipos de formação: 

autoformação, heteroformação e interformação.  A autoformação ocorre quando a 

pessoa atua de forma independente na definição dos objetivos de aprendizagem, 

nos processos e na medição dos resultados obtidos. Na heteroformação, o controle 

dos objetivos e processos é externo ao indivíduo. Por fim tem-se a interformação 

que pode ser definida como uma ação educativa que ocorre entre os futuros 

professores ou entre professores em fase de atualização de conhecimentos... e que 

existe como um apoio privilegiado no trabalho da equipe pedagógica, tal como hoje 

é concebido para a formação do amanhã. 

 

Sobre a interformação pode-se concluir que há uma troca de informações 

onde o indivíduo contribui para seu próprio processo de formação com os 

conhecimentos prévios de que dispõe. Para Garcia (2013) “ a inter-relação entre as 

pessoas promove contextos de aprendizagem que vão facilitando o complexo 

desenvolvimento dos indivíduos que formam e que se formam. ” 

 

Como já foi mencionado, este projeto de pesquisa se insere em um 

paradigma que considera tanto os aspectos individuais como sociais que, juntos, 

constituem o processo de formação do indivíduo ou de um grupo de indivíduos, o 
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que evidencia a também já referida complexidade da formação docente. Garcia 

(2013) discorre sobre essa questão ao dizer que 

 

 

[...] em primeiro lugar, a formação, como realidade conceptual, não 
se identifica nem se dilui dentro de outros conceitos que também se 
usam, tais como educação, ensino, treino, etc. Em segundo lugar, o 
conceito de formação inclui uma dimensão pessoal de 
desenvolvimento humano global que é preciso ter em conta face a 
outras conceções eminentemente técnicas. Em terceiro lugar, o 
conceito formação tem a ver com a capacidade de formação, assim 
como a vontade de formação. Quer dizer, é o indivíduo, a pessoa, o 
responsável último pela ativação e desenvolvimento de processos 
formativos. isto não quer dizer , que a formação seja 
necessariamente autônoma. É através da interformação que os 
sujeitos- neste caso os professores- podem encontrar contextos de 
aprendizagem que favoreçam a procura de metas de 
aperfeiçoamento pessoal e profissional (GARCIA, 2013, p.22). 

 

 

A formação de professores é tida como um encontro de adultos que, mesmo 

sob perspectivas individuais, partilham interesses comuns como o de mudança e 

que se organizam em um espaço institucional para tanto. 

 

Dada a sua complexidade alguns autores chegam a dizer que a formação de 

professores apresenta-se com uma matriz disciplinar, “tanto pelo rigor dos seus 

paradigmas, como pela utilização e produção de modelos e métodos de investigação 

próprios” (MEDINA e DOMÍNGUEZ,1989, apud GARCIA, 2013, p.105). 

 

 

Ao se conceber a formação de professores como uma disciplina, 
evidencia-se o seu caráter interdisciplinar já que continua 
interdependente das teorias de ensino e de currículo. A didática, por 
exemplo, sob perspectiva da formação de professores, passa a ter 
uma dimensão privilegiada pois é ela que se dedica a realizar o 
emprego de determinada teoria em uma intervenção de prática 
docente. Porém, não se trata de uma didática prescritiva, imposta 
deliberadamente, o diferencial está que sob a ótica desta disciplina 
de formação de professores, com a qual este projeto de doutorado 
pretende valer-se, não se pode afirmar que teoria alguma sobre o 
ensino, o currículo, a escola, a inovação, etc., tenha a potencialidade 
suficiente para orientar, guiar ou dirigir completamente a prática de 
ensino. É por isso que a formação de professores se torna uma 
verdadeira ponte que permite a elaboração de teorias práticas sobre 
o ensino (GIMENO,1990 apud, GARCIA, 2013 p.24). 
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Inserido no quadro de uma educação pública e democrática, sob uma 

perspectiva crítica que vise à redução das desigualdades e promova maior justiça 

social, a formação docente assume um papel decisivo, mas nem sempre de fácil 

aceitação, segundo Zeichner  

 

 

Existem muitos programas em diferentes partes do mundo que 
alegam ter uma orientação de justiça social ou uma perspectiva 
crítica, mas eles são muito limitados. Acredito que o modelo mais 
comum, pelo menos nos Estados Unidos, é bastante limitado e é 
baseado no modelo tradicional centrado na universidade, o qual 
pressupõe, implicitamente, que os professores encontram na 
universidade o conhecimento de que precisam e depois o aplicam 
nas escolas; geralmente, as comunidades locais não têm 
participação no processo de formação docente. Existem exceções, 
mas o modelo dominante é aquele em que as pessoas são obrigadas 
a ler “textos importantes” de diversos tipos nas “instituições de elite” 
e “universidades de pesquisa” (ZEICHNER, 2014, p.4). 

 

 

A separação entre Universidade e escola é uma das características de uma 

formação docente elitizada e pouco crítica segundo Zeichner (2014), pois não 

considera a escola, lugar de atuação docente, como lugar de aplicação e não de 

aprendizagem docente. 

 

 

Eles não reconhecem as escolas como espaços geradores de teorias 
e práticas que precisam ser aprendidas ou que as comunidades 
locais devem participar da formação de quem irá ensinar os seus 
filhos na escola. Eu acho que é assim que funcionam muitos dos 
assim chamados “programas de formação de professores críticos” 
(ZEICHNER, 2014, p.4). 

 

 

A formação do docente para a diversidade de públicos também não é 

considerada nos programas de formação e, portanto, não se reconhece a 

experiência daqueles que são diferentes. Chama a atenção para que se considere o 

conhecimento prévio dos alunos, sobretudo quando esses alunos serão os futuros 

professores de outros alunos. 
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É como se eles todos fossem estudantes brancos de classe média 
indo salvar as crianças pobres de cor. Portanto, é preciso que haja 
uma mudança nos programas de formação de professores. É 
necessário que se busque coerência e que se pratique, 
essencialmente, o que alguns desses programas pregam que os 
professores façam nas escolas: “Construir a prática educativa e o 
conhecimento novo a partir dos recursos culturais e dos 
conhecimentos que os alunos trazem consigo”. Os formadores de 
professores também precisam fazer isso. (...) modelo elitizado de 
formação de professores que é realmente desconectado das escolas 
e comunidades e que tem sido o modelo dominante nos Estados 
Unidos (ZEICHNER, 2014,p.4). 

 

 

Com o que foi descrito até o presente momento, pretende-se colocar em 

evidência a abordagem conceitual a ser utilizada neste trabalho, na qual  

 

 

[...] a formação de professores é a área de conhecimentos, 
investigação e de propostas teóricas e práticas que , no âmbito da 
Didática e da Organização Escolar, estuda os processos através dos 
quais os professores – em formação ou em exercício- se implicam 
individualmente ou em equipe, em experiências de aprendizagem 
através das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, 
competências e disposições, e que lhes permite intervir 
profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e 
da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que 
os alunos recebem (GARCIA,2013, p.26). 

 

 

Basicamente, entende-se a formação como um processo, relacional, 

sistemático e organizado de produção de conhecimento por parte dos professores. 

Uma formação que estimule a criticidade e a reflexividade daquele que é sujeito de 

suas ações. Como propõe Nóvoa (2011) uma formação de professores a partir de 

dentro, ou seja,  

 

 
[...] uma valorização do conhecimento docente. Se concebermos o 
ensino apenas como uma atividade de transmissão de um 
conhecimento preexistente, então o ofício poderá aprender-se por 
exercitação prática. Mas se, pelo contrário, entendermos o ensino 
como uma atividade de criação, que tem o conhecimento 
preexistente como matéria-prima, mas que elabora um conhecimento 
novo no próprio ato pedagógico, então faz sentido conceber modelos 
universitários de formação de professores. A procura de um 
conhecimento profissional, que não é mera aplicação prática de 
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qualquer teoria, mas que exige um esforço próprio de elaboração e 
reelaboração, está no âmago do trabalho docente (NÓVOA, 2011, 
p.203). 

 

 

O que está evidente é que pensar a formação do professor a partir de sua 

perspectiva, traz novas implicações ao processo de formação docente e de seu 

desenvolvimento profissional, como salienta Imbernón (2000) 

 

 

Essa nova epistemologia da prática educativa gera uma nova forma 
de ver a formação e o docente, e torna mais complexa a formação do 
professor. Essa crescente complexidade social e formativa faz com 
que a profissão docente e sua formação também se tornem, ao 
mesmo tempo, mais complexas, superando o interesse estritamente 
técnico aplicado ao conhecimento profissional, no qual o 
profissionalismo está ausente, já que o professor se converte em 
instrumento mecânico e isolado de aplicação e reprodução, dotado 
apenas de competências de aplicação técnica .Isso provoca uma 
alienação profissional, uma desprofissionalização, que tem como 
consequências a espera de que as soluções venham de 
especialistas, cada vez mais numerosos, e uma inibição dos 
processos de mudança entre o coletivo, ou seja, uma perda de 
profissionalismo e um processo acrítico de planejamento e 
desenvolvimento de seu trabalho e, portanto, do desenvolvimento 
profissional (IMBERNON, 2000, p.52). 

 

 

Em um trabalho que se orienta por uma epistemologia da prática no qual o 

professor é tido como um profissional reflexivo, vale ressaltar o papel central que o 

conceito de reflexão adquire. Não se considera a reflexão como um ato individual e 

isolado, refletir 

 

 

implica a imersão consciente do homem no mundo da sua 
experiência, um mundo carregado de conotações, valores, 
intercâmbios simbólicos, correspondências afetivas, interesses 
sociais e cenários políticos. O conhecimento acadêmico, teórico, 
científico ou técnico, só pode ser considerado instrumento dos 
processos de reflexão se for integrado significativamente (...) em 
esquemas de pensamento mais genéricos ativados pelo indivíduo 
quando interpreta a realidade concreta em que vive e quando 
organiza a sua própria existência. A reflexão não é um conhecimento 
puro, mas sim um conhecimento contaminado pelas contingências 
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que rodeiam e impregnam a própria experiência vital (PÉREZ-
GÓMEZ, 1992, p.103). 

 

 

Para o autor, o processo de reflexão não é determinado biológica ou 

psicologicamente, não é neutra pois serve a interesses, não é uma forma 

individualista nem mecânica de se pensar pois é uma prática que considera nossa 

capacidade de reconstruir nossas vidas sociais e de tomar decisões. 

 

Mizukami (2011) relaciona reflexão com o desenvolvimento de uma nova 

epistemologia da prática situando-a como parte integral da atuação do professor em 

sala de aula, pois apesar da  

 

 

[   ] diversidade teórica e metodológica com que é abordado, o ensino 
reflexivo aglutina as preocupações com a experiência pessoal e com 
a prática na formação e no desenvolvimento profissional de 
professores. A premissa básica do ensino reflexivo considera que as 
crenças, os valores e as hipóteses que os professores têm sobre o 
ensino, a matéria que lecionam, o conteúdo curricular, os alunos e a 
aprendizagem estão na base de sua prática de sala de aula. A 
reflexão oferece a esses professores a oportunidade de se tornarem 
conscientes de suas crenças e das hipóteses subjacentes e suas 
práticas, possibilitando, assim, o exame de validade de tais práticas 
na obtenção das metas estabelecidas (MIZUKAMI,2011, p.49). 

 

 

Definir reflexão não é tarefa fácil, pode ser compreendida a partir de várias 

referências, porém na profissão docente pode-se afirmar que 

 

 

[...] a reflexão se refere a um processo contínuo de exame crítico e 
de refinamento da prática que leva em conta aspectos pessoais, 
pedagógicos, curriculares, intelectuais, sociais, políticos, históricos, 
econômicos e éticos associados com escolas, salas de aula e aos 
múltiplos papéis de um professor (REALI; TANCREDI; MIZUKAMI, 
2014, p.1037). 
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O professor reflexivo atribui sentido à sua prática e acaba por desenvolver um 

maior grau de compreensão de suas experiências e de suas formas de agir e de 

pensar. Nessa perspectiva 

 

 

[...] um professor reflexivo não busca apenas soluções, mas a partir 
de suas práticas e da aprendizagem dos alunos, busca significados e 
a partir destes, constrói uma teoria sobre sua vida, um a história que 
oferece estrutura para o seu crescimento e de seus alunos. Quando 
um professor busca soluções, estabelece conexões e relações entre 
as diversas soluções idealizadas e aplicadas de modo que a teoria é 
ampliada. Essas referências teóricas construídas por professores 
orientam a pratica até que se deparem com uma situação tal na qual 
a teoria disponível não serve mais. nesse momento, via reflexões 
adicionais- que envolvem a revisão, o refinamento, ou abandono- 
nasce uma nova teoria (REALI; TANCREDI; MIZUKAMI, 2014, 
p.1042). 

 

 

O professor reflexivo desenvolve uma maneira própria de pensar suas 

atividades, seu ensino, seus alunos com coerência e articulação. Apesar do 

relativismo existente entre os vários autores que enfatizam aspectos diferentes do 

processo de reflexão  

 

 

[...] há um acordo geral no sentido de que o professor reflexivo é 
aquele capaz de analisar a própria prática e o contexto no qual ela 
ocorre, de avaliar diferentes situações de ensino/escolares, de tomar 
decisões e de ser responsável por elas. A forma pela qual e a 
intensidade com a qual se espera que professores reflexivos levem 
em consideração fatores pessoais, organizacionais, éticos e políticos 
em suas deliberações, no entanto, diferem de pesquisador para 
pesquisador e de um programa de formação para outro (MIZUKAMI, 
2011, p51). 

 

 

Imbernón (2000) amplia o escopo da reflexão do profissional docente ao 

afirmar que 

 

 

[...] o professor não deve refletir unicamente sobre sua prática, mas 
sua reflexão atravessa as paredes da instituição para analisar todo 
tipo de interesses subjacentes à educação, à realidade social, com o 
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objetivo concreto de obter emancipação das pessoas. Enfim, a 
formação deveria dotar o professor de instrumentos intelectuais que 
sejam uteis ao conhecimento e à interpretação das situações 
complexas em que se situa (IMBERNÓN,2000, p.41). 

 

 

Segundo o autor, a crescente complexidade social e educativa da educação 

deveria fazer com que a profissão docente se tornasse menos individualista e mais 

coletiva, cuja característica marcante seja a capacidade de aprender a refletir 

coletivamente sobre sua prática 

 

 

[...] a colaboração a que nos referimos, no sentido de construir um 
conhecimento profissional coletivo, exige que se desenvolvam nessa 
etapa instrumentos intelectuais para facilitar as capacidades 
reflexivas coletivas sobre a própria prática docente (...) instrumento 
intelectuais que deveriam ser desenvolvidos com a ajuda dos 
companheiros, o que deveria ser facilitado por meio de mecanismos 
e processos de formação permanente dos professores (IMBERNÓN, 
2000, p.68). 

 

 

A formação permanente acima citada caracteriza-se por estar fundamentada 

em alguns pilares que servirão como eixos norteadores neste trabalho.  

 

 

Aprender continuamente de forma colaborativa, participativa, isto é, 
analisar, experimentar, avaliar, modificar etc. juntamente com outros 
colegas ou membros da comunidade. Ligar os conhecimentos 
derivados da socialização comum com novas informações em um 
processo coerente de formação para rejeitar ou aceitar os 
conhecimentos em função do contexto. Aprender mediante a reflexão 
individual e coletiva e a resolução de situações problemáticas da 
prática. Aprender em um ambiente formativo de colaboração e 
interação social: compartilhar problemas, fracassos e sucessos com 
os colegas. Elaborar projetos de trabalho conjunto e vinculá-los à 
formação mediante estratégias de pesquisa-ação (IMBERNÓN, 
2000, p.70). 

 

 

Um ensino reflexivo demanda um professor-reflexivo, assim como com o 

primeiro conceito, este último também é interpretado por várias abordagens 

conceituais. 
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1.4. O profissional docente 

 

O ensino, bem como o processo de reflexão, ocorre em diversos ambientes: 

escola, família, trabalho, clubes, etc. De onde se pode deduzir que ensinar não é 

atividade exclusiva do professor, então o que é que define o ser professor? De 

acordo com Garcia (1999)  

 

 

[...] existem outras preocupações conceptuais mais vastas que 
contribuem para configurar o professor: ser professor implica lidar 
com outras pessoas (professores) que trabalham em organizações 
(escolas) com outras pessoas (alunos) para conseguir que estas 
pessoas aprendam algo (se eduquem) (GARCIA,2013 apud FLODEN 
e BUCHMANN,1990, p.45). 

 

 

A máxima do célebre autor de “O Velho e o Mar”, George Bernard Shaw, de 

que:” Quem sabe faz, quem não sabe ensina”, encontra um contraponto em 

Shulman (1992) quando este responde:” Quem sabe, faz. Quem compreende, 

ensina” (NÓVOA,1992, p.204). Tem-se o adendo da palavra compreensão, que é de 

vital importância, pois compreender é mais do que conhecer uma disciplina ou uma 

técnica, é entender como se aprende, é entender aqueles que aprendem e como 

aprendem, ou seja, os alunos. O professor é perito e é filósofo (DE CERTEAU,1990), 

resulta disto a complexidade do ser professor e a necessidade de valorização de sua 

profissionalização. Em uma perspectiva crítica, Torres (1990) ressalta que os termos 

professor e formação estão interligados 

 

 

Com o termo docentes nos referimos aos educadores que trabalham 
no sistema escolar. Ao falar de sua formação, incluimos tanto os 
educadores em sala de aula como diretores e supervisores, 
compreendendo a importância de articular estes três grupos e de 
fazê-lo no contexto de noções de equipe escolar, desenvolvimento 
profissional e gestão escolar para que haja integração tanto das 
dimensões administrativas como curriculares e pedagógicas. 
Abordamos a questão da formação de professores no âmbito do 
conceito de aprendizagem ao longo da vida, ou seja, entendendo que 
os 2saberes e competências de ensino são o resultado não só da sua 

                                                 
2
 Con el término docentes nos referimos a los educadores que trabajan en el sistema escolar. Al 

hablar de su formación incluimos tanto a educadores de aula como a directores y supervisores, 
entendiendo la importancia de articular estos tres estamentos y de hacerlo en el marco de nociones 
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formação profissional, mas de aprendizagens realizadas ao longo da 
vida, dentro e fora da escola (TORRES, 1999, p.1). 

 

 

1.5. A instituição de ensino 

 

A escola é o lócus por excelência do professor, onde se desenvolvem suas 

experiências de ensino-aprendizagem e de construção de conhecimentos que 

constituem, nesta tese, a base do desenvolvimento profissional do docente, e 

segundo Mizukami (2011) a compreensão de processos de aprendizagem da 

docência vem indicando. 

 

 

[...] o caráter individual e coletivo de tal aprendizagem; a força das 
crenças, valores e juízos na configuração de práticas pedagógicas; a 
reflexão como um processo de inquirição da própria prática no 
sentido de, por meio dela, superar desafios, dilemas e problemas; a 
importância de construção de comunidades de aprendizagem que 
possibilitem desenvolvimento profissional; a importância de 
processos colaborativos não invasivos para o desenvolvimento 
individual e coletivo; as escolas como organizações que aprendem a 
partir da aprendizagem de seus participantes; as aprendizagens 
docentes como situadas e socialmente distribuídas... (MIZUKAMI, 
2011, p.24). 

 

 

Uma formação docente fundamentada em uma epistemologia da prática, em 

uma sociedade democrática e em constante mudança não pode excluir a escola, 

pois é nela que.  

 

 

[...] os diferentes tipos de conhecimentos necessários à docência 
passam gradativamente a compor a base de conhecimento de cada 
professor; os processos cognitivos acionados pelos professores para 
a construção da referida base; a importância dos conteúdos e níveis 
de reflexão; o desenvolvimento de uma atitude investigativa como 
ferramenta de desenvolvimento profissional (MIZUKAMI, 2011, p.24). 

                                                                                                                                                         
de equipo escolar, desarrollo profesional y gestión escolar que integren, para todos ellos, tanto la 
dimensión administrativa como la curricular y pedagógica. Abordamos la cuestión de la formación 
docente dentro del concepto de aprendizaje permanente, es decir, entendiendo que los saberes y 
competencias docentes son resultado no sólo de su formación profesional sino de aprendizajes 
realizados a lo largo y ancho de la vida, dentro y fuera de la escuela. 
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Não obstante, existem três grandes desafios para a formação de bons 

profissionais na escola de acordo com Darling-Hammond e Baratz-Snowden (2007), 

a saber: pré-julgamentos errôneos sobre o ato de ensinar; colocar em prática a 

teoria aprendida e a complexidade e contingências da profissão. 

 

Os pré-julgamentos errôneos são mais evidentes, mas não exclusivos, dos 

professores em início de carreira que trazem consigo crenças sobre ensino 

baseados em suas próprias experiências como alunos. São geralmente mais 

preocupados com suas personalidades do que com o conteúdo pedagógico em si. 

Em relação ao binômio teoria-prática, a sugestão é justamente acompanhar o 

professor, auxiliá-lo a analisar e refletir sobre o problema que emerge da sua prática 

para daí então buscar uma teoria que o explique e deixe evidente a necessidade de 

orientação “coaching” de professores. O terceiro desafio reside no fato de o 

professor ter de estar sempre pronto a lidar com o imprevisível, o inesperado, aquilo 

que não estava no manual de didática em sua licenciatura, o dia-a-dia da escola é 

repleto destas contingências.  Ajudar o professor a pensar sistematicamente 

sobre a complexidade de sua rotina é extremamente importante. 

 

Os desafios mencionados confirmam o fato de que o professor, na escola, 

aprende melhor se estiver em um coletivo que o estimule a pensar sobre sua prática, 

sobre conhecimentos de ensino e sobre aprendizagem dos alunos; bem como 

instrumentalizar-se para a ação levando-se em consideração suas crenças e 

valores. A base é dinâmica, está em constante transformação e envolve 

aprendizagem individual e coletiva, bem como investimentos de natureza político-

social, institucional, profissional e pessoal (MIZUKAMI, 2011, p.25). 

  

O quadro a seguir ilustra a escola como lócus para a composição da base de 

conhecimento do professor:  
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Comunidade de Aprendizagem 

FIGURA 1: Um quadro referencial para a aprendizagem da docência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

 

Fonte: Darling-Hammond; L.E Barattz-Snowden, J, 2007, p.11 (traduzido e 

adaptado). 

 

Quando se pensa na escola como espaço de formação, no conceito de formação 

que se pretende utilizar, na concepção subjacente de professor e nos objetivos e 

contornos que a formação assumirá; a aprendizagem e o desenvolvimento da 

docência assumem uma dimensão complexa e ampla, por isso Mizukami (2010) 

sugere o estabelecimento e delineamento de alguns pontos norteadores a fim de 

explicitar: Quem formar? Como formar? Para quê formar? Onde formar? Destacam- 
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A natureza individual e coletiva da aprendizagem profissional da 
docência; a escola considerada como local de aprendizagem 
profissional; a existência de processos não lineares de 
aprendizagem; a importância de diferentes saberes construídos ao 
longo das trajetórias profissionais, a partir tanto de conhecimento 
acadêmico-pedagógico quanto da pratica pedagógica; a importância 
da prática profissional para a construção de conhecimentos próprios 
da docência e de diferentes naturezas; a necessidade  de 
explicitação da base de conhecimentos e de compreensão de 
processos de raciocínio pedagógico na construção de conhecimentos 
de docência; a consideração da reflexão como orientação conceitual 
e fonte de aprendizagem profissional; a influência de crenças, 
valores, juízos, etc. na configuração de práticas pedagógicas; a 
necessidade de ambiente propício para partilha de ideias e diferentes 
tipos de conhecimentos dos professores; a necessidade de tempo e 
espaço mental para que os professores possam se desenvolver 
profissionalmente; a escola considerada como organização que 
aprende a partir de seus participantes; a importância de construir 
“comunidades de aprendizagem” que passam a redefinir as práticas 
de ensino individuais e grupais; a força das comunidades de 
aprendizagem na configuração da cultura escola, da escola e dos 
saberes profissionais; a participação dos professores sendo 
considerada como ato de adesão, não compulsório; as 
aprendizagens não são passadas ou entregues sob a forma de 
pacotes, mas são auto iniciadas, apropriadas e deliberadas; a 
importância da consideração de interações entre os pares como 
fonte de aprendizagem profissional; a aceitação de processos de 
negociação: de processos , de conteúdos, de dinâmicas sendo 
naturais às comunidades de aprendizagem que envolve professores 
e formadores. (MIZUKAMI et al., 2010, p.113).  

 

 

Para Torres (1999) a relação: escola- formação-professor precisa ser revista 

porque a construção de uma escola diferente implica 

 

 

[...] um compromisso prioritário com a transformação do modelo 
tradicional de formação docente. Como mínimo o compromisso de 
ser coerente: não é possível continuar pedindo aos docentes que 
realizem em suas classes aquilo que não veem aplicado em sua 
própria formação. Tanto em nível de conteúdos como de enfoques, 
métodos, valores e atitudes; deve existir coerência entre o que os 
educadores aprendem (e como aprendem) e o que lhes é pedido que 
ensinem (e como ensinar) nas suas salas de aula (TORRES,1999, 
p.11)3. 

                                                 
3 Construir una escuela diferente implica, por eso, un compromiso prioritario con la transformación del 
modelo tradicional de formación docente. Como mínimo, dicho compromiso es uno de coherencia: no 
es posible continuar pidiendo a los docentes que realicen en sus aulas lo que no ven aplicado en su 
propia formación. Tanto a nivel de contenidos como de enfoques, métodos, valores y actitudes, debe 
existir coherencia entre lo que los educadores aprenden (y cómo lo aprenden) y lo que se les pide 
que enseñen (y cómo enseñen) en las aulas.  
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Dentre as propostas da autora considera-se a participação ativa do próprio 

docente no desenho dos programas de formação, e que este seja pensado como 

uma trajetória, a ser percorrida ao longo de sua prática pedagógica já que para esta 

autora, a prática também constitui o espaço por excelência para a reflexão crítica. Se 

a escola é o local de formação docente, sob o viés de uma epistemologia que 

valorize a prática; `a sala de aula deve ser atribuído papel central, de onde tem-se 

na literatura especializada o surgimento de teorias de “ ensino-em-contexto” 

(MIZUKAMI,2011). Basicamente, estas teorias objetivam explicar como e por quê os 

professores fazem o que fazem enquanto estão em sala de aula ensinando. 

 

Schoenfeld (1997) propõe um modelo teórico sob a ótica da percepção do 

professor em que 

 

 

[...] nós perguntamos ao professores quais são as oportunidades e 
os limitantes percebidos e como essa percepção afeta suas ações. 
Por exemplo, a presença ou falta de um bom currículo, materiais de 
apoio, flexibilidade ou rigidez da equipe administrativa, pontos fortes 
e fracos percebidos nos estudantes, seja em plano individual ou 
coletivo. Tudo está no modelo, visto sob a ótica do docente 
(SCHOENFELD,1997, p.5).4 

 

 

O modelo proposto é composto por três elementos: crenças, objetivos e 

conhecimento. Não há nenhuma prioridade de um sobre o outro, e todos se 

influenciam mutuamente. Para o autor, o modelo é sugestivo e não diretamente 

representativo, sabe-se que se está valendo de uma perspectiva apenas, a do 

professor; mas como modelo, sua utilidade reside precisamente no fato de explicitar 

detalhadamente as ações do professor ao longo de sua atuação em sala de aula. 

Cada ação é analisada com os mecanismos adotados: crenças, objetivos e 

conhecimentos, o autor pretende com este modelo que 

 

 

                                                                                                                                                         
 
4
 we ask what the teacher´s perceives the constyraints and opportunities to be, and how those 

perceptions affect what he or she does. So, for example, the presence or abscence of good curricular 
and support materials, administrative flexibility or rigidity, the perceived strngths and limitations of the 
students, as individuals and groups, re all in the model- as seen through the teacher´s eyes. 
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[...] dado o que o professor vê ( incluindo sua percepção do contexto 
e dos alunos), acredita, conhece e quer alcançar, nós queremos ser 
capazes de explicar como aquelas percepções, crenças, objetivos e 
compreensões se combinam para produzir as decisões e ações 
tomadas pelo professor ao longo das interações em aula ( 
SCHOENFELD, 1997,p.5).5 

 

 

FIGURA 2 :Elementos de um modelo de “ ensino-em-contexto” 

Given a sense of what the teacher sees( which includes perceptions of contexto and students), blieves, knows, and wants to 

achieve, we want to be able to explain how those perceptions, beliefs, goals ans understandings combine to produce the 

teahcer´s decisions ans actions as classrooms interactions unfold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Schoenfeld.H.A. ,1997, p.13 ( traduzido e adaptado) 

 

                                                 
5 Given a sense of what the teacher sees( which includes perceptions of contexto and students), 

blieves, knows, and wants to achieve, we want to be able to explain how those perceptions, beliefs, 

goals ans understandings combine to produce the teacher´s decisions ans actions as classrooms 

interactions unfold 

 

CONHECIMENTOS 
(ativados em sala de 

aula) 

CRENÇAS 
(ativadas em sala de 

aula) 

OBJETIVOS 
(ativados em sala de 

aula) 

PROFESSOR 
tomada de decisões 

contexto atual 

Histórico 



37 

 

O modelo proposto é aplicável a qualquer tipo de aula pois preocupa-se 

justamente com o que o professor faz e com o que o habilita a fazer o que faz (seus 

conhecimentos pedagógicos, de conteúdo, conhecimentos prévios, rotinas, etc.) 

 

Para Schoenfeld (1997) se se compreende quais combinações permitem ao 

professor uma intervenção pedagógica bem sucedida, então tem-se aí uma boa 

teoria,  uma oportunidade  de auxiliar as pessoas a aprenderem como atingirem 

semelhante sucesso em suas próprias intervenções, dentro de seus contextos mais 

específicos e historicamente situados.  

 

Outro conceito aportado é o de Imagem de aula ( MORINE-DERSHMER 1978 

apud SCHOENFELD 1997) que designa as previsões sobre possibilidades e 

contingências que um professor faz sobre uma aula por vir, esta imagem assemelha-

se a um mapa conceitual e mental o qual o professor  configura a atitude dos alunos 

ao tema abordado, como irá motivá-los, ou solucionar problemas decorrentes do 

tema,  entre outros diversos, a imagem da aula opera como uma agenda que contém 

um checklist  de crenças, ações e conhecimentos, Leinhardt ( 1993 apud Schoenfeld 

1997) descreve em maiores detalhes : 

 

1. as agendas incluem ações tanto do professor como dos alunos. 

2. fazem referência à conhecimentos prévios 

3. auxiliam o professor a localizar a aula a ser dada dentro de um 

contínuo , uma sequencia didática. 

4. contribuem para a elaboração de um plano de aula , de uso de 

materiais, ritmo das atividades, formas de interação.  

 

Shulman (1986) fazendo referência ao, já mencionado, infame aforismo: “ 

Quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina”, e adaptá-lo ao dizer que quem 

compreende, ensina; ressalta também o papel do pensamento do professor e de seu 

conhecimento como base para as pesquisas em aprendizagem da docência. 

Estudos sobre o pensamento do professor e de seu conhecimento vem ocorrendo 

desde a década de 80 após um período de ênfase em pesquisas conduzidas sob o 

paradigma da racionalidade técnica. Estudos sobre pensamento do professor são 

aqueles que 
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[...] se voltam à compreensão de processos tais como percepção, 
reflexão, teorias pessoais, resolução de problemas, tomada de 
decisões, relações entre conceitos, construção de significados etc. 
Embora caracterizados por diversidade teórico-metodológica, 
evidenciaram que os pensamentos, as crenças e as teorias pessoais 
dos professores eram importantes na configuração de suas práticas 
de sala de aula e em suas decisões curriculares (MIZUKAMI, 2004, 
p2). 

 

 

Contudo, permanece ainda não explicado como os professores escolhem 

representar os conteúdos específicos de suas disciplinas, é quando Shulman (1986) 

propõe que se recupere o que denominou “paradigma perdido”, pois 

 

 

[...] o quê perdemos são as perguntas sobre o conteúdo das aulas 
dadas, as perguntas feitas e as explicações oferecidas. Através da 
perspectiva do desenvolvimento do professor e de sua 
aprendizagem, uma gama de perguntas surgem. De onde vêm as 
explicações dadas pelo professor? Como o professor decide o que 
vai ensinar? Como irá materializar suas explicações? Como 
interpelar os alunos sobre o conteúdo? Como lidar com as dúvidas 
que surjam? (SHULMAN, 1986,p.8).6 

 

 

O que se evidencia com a abordagem deste autor é o reforço à ideia central 

deste projeto que considera o professor como produtor de conhecimento. De 

maneira que Shulman (1986) propõe dois referenciais de investigação sobre este 

conhecimento do professor: a base de conhecimento para o ensino e o processo de 

raciocínio pedagógico. 

 

 

1.6. Base de conhecimento para o ensino e processo de raciocínio pedagógico  

 

A base de conhecimento para o ensino pode ser entendida como um conjunto 

de compreensões, habilidades, conhecimentos e atitudes necessárias para a 

atuação efetiva do profissional. Esta base de conhecimento engloba o repertório de 

                                                 
6
 what we miss are questions about  the content of the lessons taught, the questions asked, and the 

explanations offered. From the perspectives of teacher development and teacher education, a host of 
questions arise. Where do teacher explanationscome from? How do teachers decide what to teach, 
how to represent it, how to question students about it and how to deal with problems of 
misunderstanding 
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conhecimentos prévios do professor sobre a matéria que leciona, isto é, 

conhecimento do conteúdo disciplinar; conhecimentos de como atuar em situações 

de ensino-aprendizagem, ou seja, conhecimento pedagógico geral e de um terceiro 

tipo de conhecimento denominado, pelo autor, de conhecimento pedagógico do 

conteúdo, 

 

. 

Dentro da categoria de conhecimento pedagógico de conteúdo eu 
incluo, para os temas ensinados com maior regularidade em uma 
determinada área do conhecimento, as maneiras mais úteis de 
representação de tais temas, as analogias mais poderosas, as 
ilustrações, os exemplos, explicações e demonstrações. Em uma 
palavra, as formas de representar e formular o tema de forma que 
este seja compreensível. [...] também inclui a compreensão do que 
faz a aprendizagem de determinado tópico fácil ou difícil: as 
concepções e preconcepções que estudantes de diferentes idades e 
repertórios trazem consigo para as situações de aprendizagem 
(SHULMAN, 1986, p.9)..7 

 

 

De acordo com Mizukami (2004), o conhecimento pedagógico do conteúdo é 

primordial em processos de aprendizagem da docência, pois é nele em que o 

professor se assume como protagonista já que se trata de um conhecimento de 

autoria, aprendido exclusivamente no exercício de sua atividade profissional. Não se 

trata de hierarquizar os tipos de conhecimentos, eles não são excludentes, operam 

em conjunto, sob o eixo da experiência, presente em todo o processo de raciocínio 

pedagógico. 

 

O processo de raciocínio pedagógico, estreitamente ligado à base de 

conhecimento, é composto por seis processos cíclicos presentes no ato de ensinar: 

compreensão, transformação, instrução, avaliação, reflexão, e nova compreensão 

 
 

                                                 
7 Within the category of pedagogical content knowledge I include, for the most regularly taught topics 
in one's subject area, the most useful forms of representation of those ideas, the most powerful 
analogies, illustrations, examples, explanations, and demonstrations- in a word, the ways of 
representing and formulating the subject that make it comprehensible to others. Pedagogical content 
knowledge also includes an understanding of what makes the learning of specific topics easy or 
difficult: the conceptions and preconceptions that students of different ages and backgrounds bring 
with them to the learning of those most frequently taught topics and lessons 
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1. Compreensão: tem- se incialmente uma ideia do que se quer fazer, dos 

objetivos e propósitos; da disciplina a ser ensinada bem como das diversas 

maneiras de fazê-la compreensível aos diversos públicos com que tenha que 

lidar. 

 

2. Transformação: a ideia que o professor compreende deve passar por uma 

transformação para que o aluno também a compreenda. Move-se de uma 

compreensão pessoal para uma compreensão coletiva, do outro. Para tanto, o 

processo de transformação envolve os seguintes sub-elementos:   

2.1 a interpretação, crítica, daquilo que se pretende ensinar, do 

material a ser utilizado; 

2.2 a representação, isto é, como explicar, que analogias, exemplos, 

demonstrações, recursos multimodais utilizar para melhor representar o 

tópico-chave da aula;  

2.3 a seleção, isto é, que abordagens de ensino serão utilizadas para a 

exposição do conteúdo em suas formas representativas;  

2.4 adaptação, este último sub processo, que talvez seja o que primeiro 

venha à mente do professor, envolve o conhecimento do aluno/ da turma para 

a qual se está preparando a aula. Quem são esses alunos? Que 

conhecimentos prévios e motivações trazem para a aula? Quais suas 

dificuldades? Ou seja, trata-se de conhecer o público a quem a aula se 

destina. 

3. Instrução: consiste em observar o comportamento do docente em aula. O 

ritmo que imprime à aula, as formas de interação que utiliza, a forma como se dirige 

à turma e aos alunos individualmente, o humor que emprega no ato de ensinar. 

4. Avaliação: ocorre tanto durante quanto após o processo de instrução. 

Consiste nas formas de se checar a compreensão dos alunos. 

5 Reflexão: referente em avaliar-se a si mesmo. Checar a partir de sua própria 

experiência se os objetivos propostos foram alcançados. 

6 Nova compreensão: o resultado da reflexão resulta em uma nova 

compreensão, mais elaborada dos propósitos educacionais, da turma, se sua própria 

atuação que retroalimentam a base de conhecimento para o ensino. 
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1.7. Casos de ensino e experiência profissional 
 

O que se pode desprender da teoria de Shulman (1986) é que um professor que 

passe pelo processo de raciocínio pedagógico tem em mãos um material de vasta 

riqueza e que deve ser comunicado aos seus pares. Tem-se com isso a contribuição 

dos casos de ensino para a aprendizagem da docência, uma vez que 

 

 

[...] um caso educacional é mais que uma boa narrativa, mais do que 
uma justaposição sábia de intenções e vicissitudes. Um caso 
educativo é uma forma de comunicação que coloca intenção e acaso 
no contexto de uma experiência vivida e refletida. Um caso não 
apenas acontece; ele cria condições que exigem de seu narrador (ou 
protagonista) que considere tanto julgamentos entre rotas 
alternativas como aja em relação a tais julgamentos. Um caso tem 
consequências. Aprende-se a partir do deliberar reflexivamente sobre 
as relações entre os elementos de um caso. Assim, um caso 
educacional combina, pelo menos, quatro atributos ou funções: 
intenção, possibilidade, julgamento e reflexão. Estas são funções que 
explicam ou delineiam o poder educativo dos casos para 
aprendizagem (SHULMAN, 1996 apud MIZUKAMI,2004, p.7).  

 

 

Os casos de ensino comunicam um propósito inicial a ser atingido, 

contingências enfrentadas diante de imprevistos, reflexões sobre as ações 

empreendidas que originam um novo plano de ação. O caso de ensino incorpora o 

modelo teórico de raciocínio pedagógico. Também, evidencia-se o papel singular 

desempenhado pela experiência como base formadora do caso de ensino. Em 

decorrência, faz-se mister aprofundar seu conceito. Partindo de uma análise 

etimológica, Larrosa (2002) nos convida a refletir ao dizer 

 

 

[...] vamos agora ao que nos ensina a própria palavra experiência. A 
palavra experiência vem do latim experiri, provar (experimentar). A 
experiência é em primeiro lugar um encontro ou uma relação com 
algo que se experimenta, que se prova. O radical é periri, que se 
encontra também em periculum, perigo. A raiz indo-européia é per, 
com a qual se relaciona antes de tudo a idéia de travessia, e 
secundariamente a idéia de prova. Em grego há numerosos 
derivados dessa raiz que marcam a travessia, o percorrido, a 
passagem: [...] O sujeito da experiência tem algo desse ser 
fascinante que se expõe atravessando um espaço indeterminado e 
perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele sua oportunidade, 
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sua ocasião. A palavra experiência tem o ex de exterior, de 
estrangeiro, de exílio, de estranho e também o ex de existência. A 
experiência é a passagem da existência, a passagem de um ser que 
não tem essência ou razão ou fundamento, mas que simplesmente 
“ex-iste” de uma forma sempre singular, finita, imanente, contingente. 
Em alemão, experiência é Erfahrung, que contém o fahren de viajar. 
E do antigo alto-alemão fara também deriva Gefahr, perigo, e 
gefährden, pôr em perigo. Tanto nas línguas germânicas como nas 
latinas, a palavra experiência contém inseparavelmente a dimensão 
de travessia e perigo (LARROSA,2002, p.25). 

 

 

Estar aberto, ser receptivo, deixar-se interpelar pelas experiências, por vezes 

positivas, por vezes negativas, não importa. O sujeito da experiência forma-se e 

transforma-se por causa destas experiências. A experiência é aquilo que nos 

acontece, que nos toca (Larrossa,2001). 

 

A educação como vida e não preparação para a vida é um dos principais 

ideais defendidos pelo Filósofo e Pedagogo John Dewey para quem havia uma 

ligação extrema entre a vida e a educação em um contexto de construção de 

experiências. A partir desta premissa, pode-se compreender a importância das 

contribuições de Dewey que, já no início do século XX, preocupava-se com a 

questão da experiência na educação 

 

 

A natureza da experiência (experience) só pode ser entendida 
quando se compreende que ela inclui um elemento activo e um 
elemento passivo, combinados de modo peculiar. No lado activo, 
experiência é tentar (trying) - sentido que se torna explícito pelo 
termo conexo experimentar (experiment). No lado passivo, 
experiência significa sentir (undergoing). Quando experimentamos 
alguma coisa, agimos de acordo com isso, fazemos alguma coisa 
com isso; ou seja, sofremos ou sentimos as conseqüências. 
Fazemos alguma coisa com o objecto e, em resposta, ele faz-nos 
alguma coisa: assim se estabelece a combinação peculiar. A 
conexão destas duas fases da experiência é a medida da utilidade ou 
valor da experiência. A mera actividade não constitui experiência. É 
dispersa, centrífuga, dissipativa. A experiência como tentativa 
envolve mudança. Mas a mudança é transição sem sentido a não ser 
que esteja conscientemente relacionada com a onda de retorno 
constituída pelas conseqüências que dela decorrem. Quando uma 
actividade é continuada num sentir de conseqüências, quando a 
mudança resultante da acção é reflectida numa mudança em nós, o 
mero fluxo é carregado de sentido. Aprendemos alguma coisa 
(DEWEY, 1959). 
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Para Dewey, a experiência caracteriza-se pela interação contínua entre o 

indivíduo, suas ideias, e o ambiente social e cultural em que está situado. Segundo 

sua visão pragmática de conhecimento, as representações que temos do mundo 

surgem da experiência que dele temos e a ele devem retornar para serem validadas 

o que torna sua teoria ontologicamente transacional, pois seu objetivo não reside em 

gerar uma representação de mundo independente do sujeito cognoscente, mas sim 

gerar uma nova relação entre o sujeito e o ambiente que o cerca. Clandinin e Rosiek 

(2006) compartem da teoria de Dewey ao afirmarem que 

 

 

[...] uma outra forma de dizer isso é que um método empírico honesto 
irá apresentar a investigação como uma seleção de escolhas do 
indivíduo, inspirada por objetivos que são moldados por experiências 
passadas e que traçarão as consequências dessas mesmas 
escolhas, seja para o indivíduo em si ou para uma comunidade. Na 
nossa opinião, narrativas são a forma de representação que 
descreve a experiência humana conforma ela se desenrola através 
do tempo (CLANDININ, J; ROSIEK, J.,2006, p.40).8 

 

 

1.8 A Investigação Narrativa 
 

A ontologia pragmática de Dewey também deixa clara sua ênfase na 

dimensão social de nossas investigações e compreensões. A Investigação narrativa 

explora as histórias vividas e contadas. Estas histórias são, por sua vez, resultantes 

da combinação entre influências sociais sobre o indivíduo, influencias sociais sobre o 

ambiente além da trajetória individual. Clandinin e Connelly (2000) conceituam a 

pesquisa narrativa com as ideias expostas até o presente momento quando afirmam 

que 

 

 

[...] a investigação narrativa é uma maneira de compreender a 
experiência. E colaboração entre pesquisador e participantes, ao 
longo do tempo, em um local ou vários, e em interação com os 
ambientes sociais. Um investigador adentra esta matriz e progride 

                                                 
8
 Another way of saying this is that an honest empirical method wil presente inquiry as a series of 

choices, inspired by purposes that are shaped by past experience undetrtaken through time and will 
trace the consequences of these choices in the whole of na individual or community´s lived 
experience. In our view, narratives are the form of representation that describes human experience as 
it unfolds through time. 
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em conjunto, concluindo sua investigação ainda em meio à vivencias 
e histórias, revivendo e recontando, as histórias das experiências 
constituintes das vidas das pessoas, tanto em nível individual como 
social (CLANDININ, D.J.; CONNELLY, F.M., 2000 p.20 apud 
CLANDININ, D.J; ROSIEK, J.2006)9 

 

 

Clandinin & Connely (2015) criam a metáfora do espaço tridimensional da 

pesquisa narrativa através da qual pesquisadores narrativos utilizam um conjunto de 

termos para pensarem suas pesquisas. Estes termos estão estreitamente 

associados à teoria da experiência de Dewey, particularmente às noções de: 

situação, continuidade e interação. 

 

 

[...] o trabalho de Dewey sobre a experiência é nossa referência 
criativa para nos lembrar de que, em nosso trabalho, a resposta para 
a pergunta ”por que narrativa? é: por causa da experiência. Dewey 
fornece um esboço para pensarmos a experiência “além da caixa 
preta”, isto é, além da noção de experiência sendo irredutível de 
forma que não se pode investigá-la (CLANDINI, J.; CONNELY, 
M;2015, p.85). 

 

 

A investigação narrativa ocorre justamente por causa da criação do espaço 

tridimensional, definido pelo conjunto de termos: interação (pessoal e social); 

continuidade (passado, presente, futuro); e situação (lugar). 

 

A pesquisa narrativa, conforme abordada por Clandinin e Connelly (2000) 

pode ser assim descrita como o estudo da experiência como história, assim, é 

principalmente uma forma de pensar sobre a experiência. Por fundamentar-se na 

experiência é tanto método de pesquisa como fenômeno pesquisado. Tem-se, 

portanto, que a aprendizagem, seja ela docente ou não, ocorre não simplesmente 

pela experiência, mas ao pensar e refletir sobre a mesma, 

 

 

                                                 
9 a way of understanding experience. It is collaboration between researcher  and particpants, over 
time, in a place or series of places, and in social interaction with milieus. An inquirer enters this matrix 
in the midst and progresses in the same spirit, concluding the inquiry still in the midst of living and 
telling, reliving and retelling, the stories of the experiences that made up people´s lives, both individual 
and social. 
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[...] um caso toma material bruto de experiência  de primeira ordem e 
coloca-a narrativamente em experiência de segunda ordem. Um caso 
é uma versão relembrada, recontada, reexperenciada, e refletido de 
uma experiência direta. O processo de relembrar, recontar, reviver e 
refletir é o processo de aprender pela experiência (SHULMAN,1996 
apud MIZUKAMI,2004, p.9) 

 

 

Uma experiência narrativizada, refletida e discutida sob a forma de caso é 

conferir-lhe um caráter de teoria pois 

 

 

[...] a transformação de uma experiência em uma narrativa é, por si 
só, um ato de seleção e reconceptualização. Ao converter uma 
experiência de primeira ordem em uma experiência de segunda 
ordem por meio da narrativa, um autor já optou por configurar uma 
experiência de forma particular, já colocou tal experiência em termos 
mais gerais. Quando o leitor de um caso relaciona essa narrativa às 
suas experiências, um segundo tipo de seleção ocorre. (...) parece 
ser uma característica de nossa espécie que histórias deem origem a 
outras histórias e, implicitamente, às categorias de análise que 
relacionam as histórias umas às outras conceitualmente. Mesmo no 
ato concreto da narrativa, categorias teoricamente subjacentes 
emergem e frequentemente se tornam explicitas. (...) há quatro 
processos operando na aprendizagem a partir da escrita e 
consideração de casos: estes são ação/ representação de algo, 
narração, conexão (ou recontagem) e abstração. Histórias começam 
a partir da experiência bruta, são transformadas em casos por meio 
de narração, tornam-se parte de uma rede de narrativas por meio de 
conexões com outros casos e enriquecem e são enriquecidos pela 
teoria quando são analisados, interpretados e/ou classificados nas 
conversações dos professores (SHULMAN, 1996 apud MIZUKAMI, 
2004, p.10). 

 

 

Note-se que no processo de ação, narração, conexão e abstração há uma 

semelhança com as quatro funções do caso educacional: intenção, possibilidade, 

julgamento e reflexão. Especial atenção ao fato de o imprevisível, o inesperado 

estarem presente. Problema, surpresa, falhas, incompletude, são atributos que 

constituem o caráter educativo da narrativa nos casos de ensino. 

 

No que diz respeito à condução da pesquisa desta tese, entende-se que as 

narrativas sejam uma ferramenta poderosa para se analisar o pensamento, onde o 

professor que conta histórias 
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[...] revela reflexões e dilemas sobre as experiências docentes, as 
dificuldades encontradas, as estratégias que foram elaboradas para 
supera-las e os resultados e desdobramentos das práticas sobre as 
aprendizagens dos alunos. è uma forma de mostrar o saber docente 
e como foi construído ao longo da trajetória profissional. è uma 
maneira de problematizar o trabalho pedagógico, os dilemas e 
dificuldades enfrentados, já que permite a interpretação, a troca e a 
discussão entre os pares (REALI; TANCREDI; MIZUKAMI, 2014, 
p.1037). 

 

 

 

1.8.1 O professor como pesquisador 

 

Muito se fala sobre o professor pesquisador, e neste trabalho dota-se esta 

postura epistemológica, mas antes faz-se necessário analisar o próprio caráter da 

pesquisa em educação. Anderson & Herr (1999) citam Schön (1995) quando este 

fala que os próprios pesquisadores acadêmicos da área de educação tiveram que 

pagar um preço para terem suas pesquisas aceitas na comunidade acadêmica 

universitária, e que preço foi esse? Aceitar enquadrar suas pesquisas sob a égide da 

racionalidade técnica, que se traduz na aplicação da ciência ou do conhecimento 

sistemático aos problemas instrumentais da prática. A concepção de conhecimento 

profissional que subjaz à racionalidade técnica define a prática como sendo 

instrumental pois faz ajustes técnicos entre meios para obter um fim que já é certo e 

fixo. Além disso estabelece que a prática se torna profissional quando é baseada em 

conhecimento sistemático produzido por escolas com maior grau de 

desenvolvimento na aprendizagem. 

 

Anderson & Herr (1999) afirmam ser importante levar em consideração que 

estas duas dimensões da racionalidade técnica devem ser analisadas com cuidado 

pois , 

 

[...] a primeira - na qual a prática é instrumental-  ameaça com 
domesticar a pesquisa do prático, e a segunda- na qual a prática é 
melhorada através da aplicação de pesquisas realizadas por 
“pessoas de fora” – ameaça relegá-la a um status de segunda 
categoria (ANDERSON & HERR, 199, p.13)10. 

                                                 
10 the first- that practice is instrumental- threatens to domesticate practitioner research, and the 
second- that practice is improved through the application of research done by “outsiders”- threatens to 
relegate it to second-class status. 
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As ponderações acima levam ao questionamento da pesquisa feita por 

práticos/ professores. Seria a pesquisa deste público realmente pesquisa?. 

Anderson & Herr (1999) observam que há duas perspectivas, que para eles, são 

concomitantes: por um lado a pesquisa do prático enfrentará resistência por parte da 

universidade e por outro, será domesticada a adotada como uma mera nova técnica 

para o aprimoramento e desenvolvimento profissional 

 

 

Do lado da escola, muitos administradores e especialistas em 
desenvolvimento profissional vêem a pesquisa dos práticos como a 
bala de prata da reforma escolar mas, ao mesmo tempo, querem 
controlar os tipos de questões que são feitas. Acadêmicos tendem a 
estarem confortáveis com a pesquisa dos práticos como uma forma 
de conhecimento local que acarreta mudanças limitadas ao contexto 
da própria prática, mas, sentem-se menos confortáveis quando é 
apresentada como conhecimento público com aspirações 
epistemológicas que vão além do ambiente da prática (ANDERSON 
& HERR, 1999,p.14).11 

 

 

Anderson & Herr (1999) fazem outra citação a Schon (1983) ao mencionarem 

o conceito de conservadorismo dinâmico, cunhado por este e que consiste em trazer 

os professores pesquisadores de volta ao status quo composto por normas, valores 

e regras que ao se tornarem tão onipresentes, são internalizadas pelos professores, 

tornam-se naturalizadas, e passam então a serem inquestionáveis. Por outro lado, 

 

 

[...] intuitivamente, os práticos sabem que ao desafiarem as normas, 
o conservadorismo institucional irá , com frequência, responder de 
forma a manter sua autopreservação . De fato, quando 
administradores e professores veem suas identidades atreladas a 
valores e normas institucionais, criticá-los será frequentemente tido 
como um ataque pessoal (ANDERSON &HERR,1999, p.17)12  

 

                                                 
11

 on the school side, many administrators and professional development specialists see practitioner 
research as the new silver bullet of school reform but, at the same time, want to control the kinds of 
questions that get asked. Academics tend to be comfortable with practitioner research as a form of 
local knowledge that leads to change within the practice setting itself, but are less comfortable when it 
is presented as public knowledge with epistemic claims beyond the practice setting. 
12 Practioners intutitively know that when they challenge the norms, the institution´s dynamics 
conservatism will often respond in a self-protective manner. In fact, when administration and teachers 
see their identities as tied up with institutional values and norms, critiquing these values and norms is 
often experienced as a personal attack. 
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A pesquisa dos práticos não é apolítica, ao engajar-se em um 

empreendimento desta natureza, deve-se estar consciente dos riscos e polêmicas 

que poderão ser gerados, não apenas entre o professor pesquisador e a instituição, 

mas também entre esse e o pesquisador acadêmico, justamente pela perspectiva 

que cada um adota na condução de suas pesquisas. Os práticos por fazerem parte 

do contexto da pesquisa desejam a imparcialidade do olhar dos pesquisadores 

acadêmicos; já estes, por serem exteriores ao contexto da pesquisa, desejam ter as 

sensações daqueles, mas sem perderem a perspectiva analítica de quem observa 

de fora.  

 

Neste cenário, Mizukami (2010) relata que “os práticos estão lutando não 

apenas por ter maior impacto institucional, mas também maior poder 

epistemológico”(MIZUKAMI,2010,p.126). Também ressalta como a colaboração 

entre práticos e pesquisadores acadêmicos pode resultar em ganhos para ambos 

pois quando 

 

 

[...] os práticos se engajam em suas próprias pesquisas, eles tendem 
a ler mais, e com maior interesse, pesquisas realizadas na e pela 
universidade. Ironicamente, um movimento crescente de pesquisa de 
práticos poderá conduzir a uma maior – e não menor- demanda de 
pesquisa de acadêmicos (MIZUKAMI,2010, p.125). 

 

 

Por outro lado, as demandas do dia-a-dia escolar podem sobrecarregar o 

professor e gerar situações de esgotamento que, normalmente, traduzem- se em 

diminuição da tolerância e do envolvimento deste professor com qualquer situação 

que envolva novas propostas. Não raro, o professor cansado e isolado busca a 

solução de seus problemas através da reprodução de um ciclo de reações que 

apenas levam a um agravamento da dos mesmos, que, por sua vez, poderiam ter 

sido discutidos entre companheiros da escola. Parrilla e Daniels (2004) elaboraram 

uma sequência de reações tipicamente enfrentadas por um professor em situação 

de isolamento: 
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 o professor encontra dificuldades para solucionar ele mesmo o 

problema; 

 sente que falta apoio e ajuda; 

 diante dessa situação, opta por abandonar a resolução do 

problema; 

 se refugia na adoção de métodos “seguros” e abandona a 

inovação, a busca criativa de soluções e métodos de ensino; 

 a vida da sala de aula deixa de responder à diversidade; 

 os alunos que não estão no nível médio da classe, tanto os que 

estão acima como os que estão abaixo dele, ficam excluídos da 

aula. 

 

 

Valorizar a riqueza do conhecimento produzido pelo professor e 
acreditar na sua capacidade de enfrentar e de se ajudar na solução 
desses problemas colaborativamente é adotar uma postura na qual a 
escola é tida como uma organização que aprende e se transforma 
com os seus professores (PARRILLA, A.; DANIELS, H., 2004, p.11). 

 

 

1.9. Grupos colaborativos  
 

De acordo com Parrila e Daniels (2004) os Grupos de Apoio entre 

Professores, doravante denominados (GAEPs), oferecem justamente a oportunidade 

para os profissionais tratarem e discutirem os problemas que surgem no cotidiano da 

escola e assim o caracterizam quando estabelecem que 

 

 

Frequentemente os professores trocam e pedem conselhos uns aos 
outros, no entanto, essas trocas ocorrem no contexto da sala dos 
professores, com profissionais ocupados e com múltiplas tarefas e 
interações em um mesmo espaço de tempo. É normal que não exista 
a possibilidade de revisar os efeitos do conselho recebido. Os 
GAEPs, por outro lado, dedicam um tempo específico a cada 
professor, em um contexto calmo e livre de pressões, no qual os 
problemas podem ser discutidos com confiança e sem interrupção 
(PARRILLA, A.; DANIELS, H., 2004, p.11). 
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Uma vez que se decida por implementar um GAEP para o desenvolvimento 

de experiências colaborativas, em detrimento a outros tipos de grupos, vale ressaltar 

as suas características básicas que podem ser agrupadas em quatro dimensões: 

Resposta rápida a um problema e acompanhamento; análise de preocupações e 

casos de estudo particulares; caráter não-dirigido e voluntário; foco no professor e 

no ensino. Parrilla e Daniels (2004) elencam as características básicas dos GAEPS 

a seguir: 

 

FIGURA 3 :Características básicas dos GAEPs . 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

Fonte: Parrilla, A.; Daniels, H.2004, p.56 

 

 Caráter institucional: Os Grupos de Apoio entre professores são compostos e 

dirigidos por professores de uma mesma instituição escolar, que se reúnem 

regularmente. Esses professores trazem e expõem problemas relativos ao 

cotidiano escolar. 

GRUPO DE APOIO 
ENTRE PROFESSORES 

 caráter institucional 

 relações simétricas;  

 relação colaborativa 

 professor como centro do processo 

 orientação prática e comprometida 

 reconhecimento do conhecimento do professor 

 imediatês de tempo e espaço 

 apoio ao professor 

 flexibilidade técnica; 

 introdução gradual à mudança 

 ajuda a partir de baixo 
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 Relações simétricas: Os profissionais, membros do GAEP, estão em situação 

de igualdade, a hierarquia é horizontal. Mesmo que os papéis 

desempenhados no grupo sejam distintos, há igualdade de condições para o 

compartilhamento e análise dos problemas do outro. 

 Relação colaborativa: Não se prescreve o que fazer a um colega do grupo. Os 

membros do GAEP negociam com o professor que pede ajuda e buscam em 

colaboração uma solução. 

 Professor como centro do processo: O professor que pede ajuda não é tido 

como um receptor de ajuda, o que por si já garantiria uma relação assimétrica 

e de dependência. O professor que pede ajuda é protagonista ativo na 

tomada de decisões, na busca por soluções. O apoio não é para a pessoa em 

si, mas pelo profissionalismo da educação. 

 Orientação prática e comprometida: O GAEP trata de problemas práticos, 

suas ações incidem sobre a prática e gera um compromisso dos membros do 

grupo pelas decisões tomadas em coletivo. 

 Reconhecimento do conhecimento do professor: o grupo é fundamentado 

sobretudo pelas experiências que os seus membros trazem para as 

discussões, por isso a relevância do conhecimento do professor sobre a sua 

prática. 

 Imediatez de tempo e espaço: O grupo oferece um espaço para as 

discussões e a proximidade física faz com quer este espaço pareça ser  

permanente, mesmo havendo horários preestabelecidos para os encontros.  

 Apoio ao professor: tomar decisões e analisar problemas de forma 

compartilhada significa reconhecer as necessidades dos professores e 

pressupõe o desenvolvimento de um processo de aprendizagem entre pares. 

 Flexibilidade técnica: O grupo parte do princípio de não adotar uma única e 

exclusiva linha teórica, mas de valorizar a contribuição de diversas correntes 

de análise. Observa-se a realidade que se apresenta e busca-se , para cada 

caso, uma alternativa . 

 Introdução gradual à mudança:  Sistemas tendem à uma inércia funcional, 

que pode levar à estagnação e consequentemente à reações negativas às 

modificações propostas pelo grupo. O GAEP procura mudanças não bruscas 

através de medidas progressivas na implantação de suas atividades. 
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 Ajuda a partir de baixo:  O profissional da instituição é tido como o recurso 

básico , agente de mudanças, de busca de soluções e de inovação. Com isso, 

tem-se aí um recurso autônomo e próprio da instituição, recurso de base para 

a geração de maior autonomia e democracia na escola. 

 

1.9.1 Grupo colaborativo e desenvolvimento profissional 

 

A literatura sobre trabalhos realizados em grupo com o intuito de 

desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento profissional vem se expandindo, e com esta 

expansão acaba-se por ter uma grande e, heterogênea, quantidade de nomes e 

significados atribuídos aos conceitos de trabalho em grupo, aprendizagem 

cooperativa e colaboração. Alguns estudos adotam, alternadamente, ou até mesmo 

como sinônimos, os termos colaboração e cooperação. Porém, uma breve análise 

etimológica de ambas as palavras já é suficiente para revelar as diferentes matizes 

que cada termo sucinto e com que termo pretende-se trabalhar nesta tese. 

 

 Ambas palavras iniciam-se com o prefixo (co), que designa ação em conjunto, 

termina aí a semelhança. Cooperar deriva da palavra latina operare – que 

significa: operar, executar, fazer funcionar de acordo com o sistema 

(DAMIANI,2008). Colaborar, por sua vez, deriva do verbo laborare – trabalhar, 

produzir, elaborar uma atividade com um propósito. 

 

 

Assim, para esse autor, na cooperação, há ajuda mútua na execução 
de tarefas, embora suas finalidades geralmente não sejam fruto de 
negociação conjunta do grupo, podendo existir relações desiguais e 
hierárquicas entre os seus membros. Na colaboração, por outro lado, 
ao trabalharem juntos, os membros de um grupo se apóiam, visando 
atingir objetivos comuns negociados pelo coletivo, estabelecendo 
relações que tendem à não-hierarquização, liderança compartilhada, 
confiança mútua e co-responsabilidade pela condução das ações ( 
DAMIANI,2008,p.215). 

 

 

Segundo Montalvão (2008), as distinções entre cooperação e colaboração 

podem ser resumidas de acordo com o quadro a seguir: 
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Quadro 2: Comparativo entre Colaboração e Cooperação. 

COLABORAÇÃO COOPERAÇÃO 

Reciprocidade e equidade; 

Tomada de decisão conjunta; 

Metas comuns: maior esforço, recursos 

e compromisso. 

Envolvimento por motivo externo; 

Pouco poder de decisão e autonomia; 

Responsabilidade e papéis variados; 

Proporcionada por uma parte. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com o exposto até o momento, pode-se dizer que a colaboração é a 

dimensão a ser adotada neste trabalho. Com isto, vale salientar, em maior 

profundidade, suas características. 

 

 

Na colaboração, cada indivíduo participa da maioria das decisões: 
escolher a meta, definir estratégias, definir as tarefas, avaliar o 
resultado; e o faz consciente de que é algo realmente importante 
para ele, algo que tanto beneficia o grupo como um todo, quanto a 
ele diretamente (FERREIRA,2003,p.82). 

 

 

Porém, tem-se que nem todos os membros do grupo possam estar em um 

mesmo nível de emancipação em relação ao seu processo de investigação-

formação. Os participantes de um grupo podem não disponibilizar o mesmo grau de 

tempo, energia, ou até mesmo interesse. Por isso, talvez, mais importante do que 

partilhar um trabalho de pesquisa, seja compreender o trabalho do outro. Não há 

porque considerar que o ato de colaboração seja sinônimo de participação de todos 

em todas as fases do projeto de pesquisa Mizukami (2002). 

 

O trabalho colaborativo é sobretudo relacional; possui um potencial 

transformador para a formação docente, no seu desenvolvimento profissional e até 

mesmo no clima organizacional da instituição educadora, mas para que seja efetiva, 

a colaboração 
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[...] não pode ser imposta, ela deve ser construída. Ela é construída 
dentro de relacionamentos nos quais os indivíduos sentem vontade 
de compartilhar suas diferenças e, ao contrário das formas típicas de 
autoridade atribuídas aos papeis e relacionamentos institucionais, 
busca por formas mais inclusivas de envolver múltiplas perspectivas 
e fala através das questões da confiança, mutualidade e equidade. 
Estabelecer relacionamentos leva tempo. Os projetos podem parecer 
ineficientes e sem foco, especialmente no começo, porque os 
aspectos relacionais devem ser considerados bem como as metas e 
procedimentos do projeto (JOHNSTON; KIRSCHNER apud 
FERREIRA,2003,p.83). 

 

 

JohnSteiner,Weber e Minnis (1998) propõem que um quadro referencial 

teórico possa ser construído para a compreensão da colaboração, com o intuito de 

preserrvar as narrativas bem como os procedimentos adotados pelo grupo , com 

isso, os resultados obtidos podem ser comunicados e , talvez, reproduzidos 

 

Os princípios de uma verdadeira colaboração representam domínios 
complementares de “expertise”. Como colaboradores , eles não 
apenas planejam , decidem e agem em conjunto , eles também 
pensam juntos , combinando esquemas conceituais independentes 
para criar quadros de referência originais. Além disso, em uma 
verdadeira colaboração , há um comprometimento de recursos 
energia e talento compartilhados ,: nenhum ponto de vista individual 
prevalesce ,  a autoridade para decisões e ações reside no grupo , e 
o resultado reflete uma mistura de contribuições de todos os 
participantes . Reconhecemos que grupos colaborativos diferem na 
sua conformidade com este perfil e que um único grupo pode 
apresentar algumas das funcionalidades esporadicamente ou apenas 
após um longo período de associação  (MINNIS, JOHN-STEINER, & 
WEBER, 1998, p.2).13 

 

 

De acordo com Mizukami (2002) as várias concepções sobre colaboração e 

sobre pesquisa colaborativa possuem um denominador comum: o potencial de 

melhorar o desenvolvimento profissional ao criar condições para a reflexão sobre a 

                                                 
13 The principals in a true collaboration represent complementary domains of expertise. As 
collaborators, they not only plan, decide, and act jointly, they also think together, combining 
independent conceptual schemes to create original frameworks. Also, in a true collaboration, there is a 
commitment to shared resources, power, and talent: no individual's point of view dominates, authority 
for decisions and actions resides in the group, and work products reflect a blending of all participants' 
contributions. We recognize that collaborative groups differ in their conformance to this profile and that 
any single group may exhibit some of the features only episodically or only after long association. 
(Minnis, John-Steiner, & Weber, 1994, p. C-2) 
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prática, o compartilhamento das críticas e o apoio à mudanças entre um grupo de 

professores. 

 

 

1.9.2. Grupo. Um coletivo em formação 

 

Um grupo não se constitui simplesmente por desejo de um pesquisador 

interessado em desenvolver sua tese. A primeira preocupação que este deve ter 

claro é o conceito de grupo e de comunidade, se semanticamente eles se 

aproximam, o mesmo não pode ser dito sobre sua funcionalidade. Um grupo 

colaborativo ou comunidade de professores não é semelhante a um grupo de 

professores sentados em uma sala para uma reunião.  Uma comunidade se constitui 

quando há um grupo, sim, mas esse grupo é interdependente, decisões são 

tomadas em conjunto e experiências, que são o cerne de sua formação identitária, 

são compartilhadas. Grupo é um processo, que com o tempo se solidifica. 

 

De acordo com Grossman (2000) muitos estudos sobre comunidade de 

professores examinam grupos já estruturados, consequentemente, pouco se sabe 

sobre como os professores formaram os laços que os levaram a constituir o grupo, 

que negociações foram feitas para a sua formação e até mesmo conflitos  que 

possam ter surgidos quanto à própria raison d´être do grupo,  

 

 

Nós estamos interessados na formação das normas do grupo e em 
como elas passam a definir a comunidade. Comunidades não se 
formam rápida e facilmente, leva-se tempo para que os indivíduos 
desenvolvam uma história conjunta, para que , então, passem a ter 
uma “comunidade de memória” na qual as discussões públicas  
girem em torno aos seus membros recontando “narrativas 
constituintes” do grupo  ( GROSSMAN, 2000,p.9).14 

 

 

                                                 
14 we are interested in the formation of group norms and how they come to define 
community.Communities are not quickly or easily formed. It takes time for individuals to develop a 
history together so that they, in effect, become a “community of memory” where public discussion 
revolves around members retelling the “ constitutive narrative” of the group. 
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A pesquisa sobre uma comunidade de profissionais, em teoria, deveria 

apresentar poucos desafios já que há uma base comum, a profissão dos membros 

do grupo, há uma tendência maior ao compartilhamento de identidade profissional, 

de valores e de papéis assumidos perante sí e com membros externos ao grupo. No 

caso específico de uma comunidade de professores, essa base comum pode não 

ser tão homogênea, se levarmos em conta fatores como: a formação prévia desse 

professor, à que faixa etária ele se dedica, se construiu sua carreira em escola 

pública ou particular. Estes fatores definitivamente influenciam a visão que o 

professor terá sobre ensino-aprendizagem, elaboração de currículo, formas de 

avaliação, em suma, basicamente com o que ele entende por ser professor. 

 

De acordo com Grossman (2000) outras, mas não menos relevantes, 

características constituintes de uma comunidade profissional seriam o interesse por 

sua clientela, uma comunidade de professores emerge como uma comunidade 

profissional por basicamente dois motivos; quando o bem-estar de seus alunos é 

posto como questão central e pelo interesse do professor por estar em constante 

processo de aprendizagem e atualização profissional. 

 

Uma comunidade profissional, estabelecida e atuante, pode deixar-se levar, 

pelos mais diversos motivos, à uma naturalidade artificial, ou melhor, seus membros 

podem vir a atuar como se estivessem em uma comunidade de fato, e o fazem 

segundo a regra comportamental: “ vamos fingir que concordamos”. A este tipo de 

comunidade, Grossman (2000) atribui o conceito de Pseudocomunidade. 

 

 

A manutenção da pseudocomunidade fundamenta-se na supressão 
do conflito. Interações face à face são reguladas por um 
entendimento tácito de que é “contra as regras” desafiar o outro [...]. 
Este entendimento abre caminho para uma ilusória noção de 
consenso. Pseudocomunidades regulam o discurso ao apontar um 
facilitador  para controlar a discussão.[...] Em pseudocomunidades, 
regras implícitas ditam que o líder do grupo não tente trazer 
pensamentos do grupo como um todo para não trazer à tona tensões 
e discórdias. O silêncio não é questionado ( GROSSMAN, 2000, 
p.17).15 

                                                 
15 The maintenance of pseudocommunity pivots on the suppression of conflict. Face-to-face 

interactions are regulated by a tacit understanding that it is “against the rules” to challenge 

others[...].This understanding paves the way for the illusion of consensus. pseudocommunities 
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O reconhecimento de que conflitos possam existir, e de que sua existência 

pode vir a ser construtiva para o grupo é a chave para que a pseudocomunidade se 

constitua em uma comunidade. A grande ameaça à pseudocomunidade é 

justamente a questão da autenticidade, pois no ensino 

 

 

[...] onde as normas sociais ditam o que é ser competente e ser um 
educador comprometido, a questão perante o grupo é o ajustamento 
entre  a identidade que o sujeito demonstra publicamente e o 
“registro” sobre sua performance na região escondida do público. 
Esta região escondida é, naturalmente, a sala  de aula, vista 
diariamente pelos alunos mas amplamente velada aos olhos dos 
colegas de trabalho ( GROSSMAN, 2000, p.18).16 

 

 

A comunidade profissional é ética e inclusiva, não há por que falsear o 

discurso para obter um ilusório sentimento de pertença. 

 

1.9.3 Por uma postura investigativa 

 

Para Fiorentini (2013) , tendo por base os trabalhos de Cochram-Smith &Lytle 

(2009) , afirma que uma comunidade crítica e colaborativa de professores  se 

constitui quando assumem a pesquisa como postura e prática social, pois 17 

 

 

[...] o construto, postura investigativa, objetiva oferecer um 
conhecimento mais aguçado sobre o conhecimento gerado por 
comunidades de pesquisa; como a pesquisa se relaciona com a 
prática e o quê os professores aprendem ao pesquisar[..] em nosso 
trabalho, utilizamos  termo postura investigativa para descrever os 
posicionamentos que  professores ,e outros que atuam em conjunto 
em uma comunidade investigativa, assumem em relação ao 

                                                                                                                                                         
regulate speech by appointing a facilitator to control discussion[...] in pseudocommunities, implicit 
rules dictate  that the discussion leaders make no attempt to elicit the thoughts of the whole group in 
order to bring  tensions or disagreements to the surface. Silence goes unquestioned. 
16

 ...where social norms dictate a performance of competente, commited educator, the question before 
the group is the fit between na individual´s publicly performed identity and the “book” on the performer 
in the region hidden from the view. This hidden region is, of course, the classroom- seen daily by 
scores of students but largely veiled from the eyes of co-workers.  
17

 the construct, inquiry as stance, is intended to offer a closer understanding of the knowledge 
generated in inquiry communities, how inquiry relates to practice, and what teachers learn from 
inquiry.[...] In our work, we offer the term inquiry as stance to describe the positions teachers and 
others who work together in inquiry communities take toward knowledge and its relation to practice.  



58 

 

conhecimento e suas relações com a prática (COCHRAM-SMITH 
&LYTLE,2009,p.119-120). 

 

 

Vale ressaltar que, para as autoras, conhecimento e prática são dois 

conceitos fundamentais, relacionados entre si e que orientaram a condução das 

intervenções pedagógicas neste trabalho. Para Cochram-SmithLytle (2009) o 

“conhecimento local da prática” é gerado por professores envolvidos em uma 

comunidade investigativa e é resultante da interação de situações locais e 

influências globais, neste sentido,18 

 

 

[...] entende-se por conhecimento local um processo de construção, 
questionamento  e crítica de modelos conceituais que conectam  
ação e o levantamento de problemas ao contexto imediato. Mas, o 
conhecimento local está sempre também conectado à questões 
sociais, culturais e políticas mais amplas (COCHRAM-SMITH & 
LYTLE, 2009, p.131). 

 

 

A comunidade de pesquisa como postura e prática social não segrega 

conhecimentos, busca unir o conhecimento na prática, fruto da interação dos 

professores da comunidade investigativa, com o conhecimento sobre a prática, 

originado fora da mesma. Para Cochram-Smith&Lytle (2009) a pesquisa gerada por 

professores sobre suas práticas possui  uma grande probabilidade de aumentar o 

interesse desses em aprender com  pesquisas sobre a prática feitas pela academia. 

 

Sob a perspectiva de Cochram-Smith&Lytle (2009) a palavra prática possui 

distintas conotações de acordo com sua categoria morfológica, ou seja, a prática não 

possui obrigação de ser prática; de ser funcional, utilitária e imediatista. Deve a 

prática, contrariamente, ser sobre inventar e reinventar modelos conceituais para 

imaginar, configurar e avaliar o cotidiano encontrado nos diversos ambientes 

educacionais. Esta noção sobre prática19 

                                                 
18 in this sense, constructing local knowledge is understood to be a process of building, interrogating, 

elaborating, and critiquing conceptual frameworks that link action and problem-posing to immediate 
contexts. But local knowledge is always also connected  to larger social, cultural, and political issues. 
19 includes the way practitioners co-construct curriculum with students by investigating experiences, 
drawing on cultural and linguistic resources, and integrating textual and other knowledge sources. 
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[...] inclui a forma como os professores constroem o currículo em 
conjunto com seus alunos ao investigar sobre experiências 
baseando-se em recursos culturais e linguísticos e ao integrar textos 
e outras fontes de conhecimento. Entende-se que aquilo que os 
professores decidem fazer em um dado momento é resultante da 
combinação de uma série de fatores- os alunos, linguagens, cultura, 
etnia, gênero, letramentos, conteúdo disciplinar, questões sociais, 
poder, instituições, comunidade, histórias, materiais, textos, 
tecnologias e pedagogias (COCHRAM-SMITH & LYTLE,2009, 
p.134). 

 

 

Entende- se, portanto, que a prática, em ambientes educacionais, é 

extremamente contextual, relacional, interdisciplinar e, sobretudo, interpretativa, 

consequentemente, teórica. 

 

 

1.9.4 O discurso do grupo 

 

Este projeto, sobre aprendizagem e desenvolvimento da docência, considera 

o professor capaz de aprender ao narrar suas experiências. Não é a única maneira 

de se trabalhar com formação de professores, mas certamente confere segurança 

àqueles que se lançam em uma investigação que tenha o intuito de fomentar e 

analisar a trajetória e a produção discursiva de um grupo colaborativo de trabalho 

 

 

[...] se os professores não são criticamente conscientes, se não estão 
despertos para com seus próprios valores e comprometimentos( e 
para as condições de trabalho que subjazem), se eles não estão 
pessoalmente envolvidos com suas disciplinas e com o mundo ao 
redor, eu não vejo como eles podem iniciar os jovens no pensamento 
crítico ou na vida moral20 ( CARROLL,D; 2005, p.459). 

 

 

                                                                                                                                                         
Here, what practitioners choose to do at any given moment is  understood to be informed  by about a 
whole host of things- learners, languages, culture,race,class, gender, literacies, disciplinary contente, 
social issues, power, institutions, neighbourhoods, histories, communities, materials, texts, 
technologies, and pedagogies. 
20

 if teachers are not critically conscious, if they are not awake to their own values and commitments( 
and to the conditions working upon them), if they are not personally engaged with their subject matter 
and with the world around, i do not see how they can initiate the young into critical questioning or the 
moral life. 
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Para Carroll (2005), uma das mais importantes características de se estudar 

um grupo de discussão é o potencial de construção de conhecimento em conjunto, 

através da troca de informações em uma conversa, o que nos remete à premissa 

defendida neste trabalho de que as experiências singulares do professor podem ser 

fonte de conhecimento, e há de se considerar que este conhecimento, socialmente 

construído, é mediado pelo discurso do (s) professor (es). 

 

O termo discurso possui diversos significados, sendo conceitualmente, 

bastante complexo, e assim, não se concebe uma única, clara e objetiva definição 

de discurso. Porém, neste trabalho adota-se o termo discurso como referente a um 

sistema de símbolos, signos e significados através dos quais um tema específico é 

compreendido por um determinado grupo, uma vez que 

 

 

[...] de acordo com Michel Foucault, John Dewey  e Michael Bakhtin, 
entre outros, estamos convencidos de que  discursos culturais e 
profissionais moldam não apenas a forma como professores 
descrevem suas experiências, mas a maneira como as vivenciam. 
Discursos profissionais moldam as crenças dos professores sobre 
currículo e pedagogia (ROSIEK, J, 2005, p.423).21 

 

 

Discursos vão além da referência linguística à algo ou alguém, entende-se 

que o discurso apresenta uma característica conceitual que lhe é própria, e que 

Foucault (1987) enfatiza ao dizer que 

 

 

[...] gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície 
de contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma língua, o 
intrincamento entre um léxico e uma experiência; gostaria de 
mostrar, por meio de exemplos precisos, que, analisando os próprios 
discursos, vemos se desfazerem os laços aparentemente tão fortes 
entre as palavras e as coisas, e destacar-se um conjunto de regras, 
próprias da prática discursiva. (...) não mais tratar os discursos como 
conjunto de signos (elementos significantes que remetem a 
conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam 
sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos 

                                                 
21

 Following Michel Foucault, John Dewey , and Michael Bakhtin, among others, we are convinced that 
professional and cultural discourses shape not just the  way teachers describe their experiences but 
the way they have those experiences as well. professional discourses shape teacher´s beliefs about 
curriculum and pedagogy 
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são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses 
signos para designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à 
língua e ao ato da fala. É esse mais que é preciso fazer aparecer e 
que é preciso descrever (FOUCAULT, 1986, p.55). 

 

No obstante, de acordo com a perspectiva estruturalista a língua é um 

sistema autônomo abstraída de suas condições de produção, é invariável, tanto no 

tempo como no espaço e o sujeito apenas decodifica mensagens e as reproduz de 

acordo com regras e princípios pré-estabelecidas. A noção de discurso é a de 

conglomerado de palavras ou sentenças. 

 

De acordo com uma concepção mais funcionalista, orientada pelo ideário de 

que características exteriores à linguagem influenciam o seu uso e em uma análise 

focalizada na relação que o sujeito e esse funcionamento estabelecem 

reciprocamente, tem-se: 

 

 

A linha de análise de discurso francesa , doravante (AD), onde, para 
Pêcheux(1990)  o discurso  é uma forma de materialização 
ideológica, sendo o sujeito um depositário de ideologia, sem vontade 
própria. A linha de análise de discurso anglo-saxônica, doravante 
(ACD), onde, o discurso é uma prática social que tanto reproduz 
como transforma a realidade social. O sujeito da linguagem age 
como transformador de suas próprias práticas discursivas, 
contestando e reestruturando a dominação e as formações 
ideológicas socialmente empreendidas em seus discursos, ou seja, 
por vezes s e conforma, por vezes resiste, ressignificando-as. A 
língua passa a ser vista como uma atividade dialética que molda a 
sociedade e é moldada por ela ( MELO, 2009, p.3). 

 

 

Os estudos tanto na AD como na ACD tem como objetivo responder a um 

determinado conjunto de pressupostos que embasam o discurso como objeto de 

estudo e análise. Pêcheux e Fairclough, como teóricos fundamentais das duas 

perspectivas em questão, partem de lugares diferentes. 

 

 

Quando surge, a AD procura combater uma tendência 
interpretativista nas ciências sociais que lida com o texto como se ele 
fosse uma superfície transparente, onde, os indivíduos mergulham 
em busca de sentidos. Já a ACD, não pretende fazer análise do 
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discurso como procedimento epistemológico sobre a língua, mas 
como instrumento político contra a injustiça social, os analistas da 
ACD devem formular pesquisas que exerçam ações de contra poder 
e contra ideologia, práticas de resistência à opressão social. O 
mundo é constituído pela atribuição de sentidos que os atores sociais 
lhe impõem (MELO 2009, p.4). 

 

 

AD e ACD também diferem na conceituação de sujeito/ ator social. Para a AD 

o sujeito é sempre dependente, condicionado por fatores exteriores e é, exatamente, 

por essa dependência que a AD se posiciona como um campo investigativo da 

sociedade, ao investigar os processos de reprodução de poder a que estão 

submetidos os indivíduos. Por outro lado, para a ACD, o agente-sujeito ao mesmo 

tempo em que sofre uma determinação inconsciente trabalha sobre as estruturas, a 

fim de modificá-las conscientemente. 

 

Meurer (2008), em consonância com Fairclough, define discurso como o 

conjunto de princípios, valores e significados por trás do texto. Discurso é, portanto, 

a linguagem em uso, a prática social que se manifesta através de textos.  Por textos, 

entendem-se, neste trabalho, manifestações discursivas escritas ou faladas; o texto 

é a materialidade linguística do discurso, sendo, através do discurso, possível 

representar o mundo, as relações sociais e as identidades sociais.  

 

 

O discurso constitui o mundo como também é constituído por ele, por 
isso, pode ser tanto instrumento de dominação como de mudança. 
Ele é o instrumento de poder, de controle, de construção da 
realidade e de mudança. essa mudança só será possível a partir do 
momento em que se instaura uma conscientização para a 
transformação social (OLIVEIRA, 2014,p.262) 

 

 

Sob esta perspectiva, pode-se afirmar que ao analisar um discurso, estamos 

nos referindo a textos e a gêneros textuais em seus contextos sociais. 

 

 

Ao estudarmos discurso, examinamos a maneira pela qual o texto 
cria significados e reflete a visão e a ideologia de sue escritor e sua 
sociedade. nesse sentido, discurso é sempre parte da ação social: 
todo o texto e um instrumento de comunicação alocado em um 
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contexto social, sendo influenciado por ele e ,ao mesmo tempo, o 
influenciando, estamos nos referindo a textos em seus contextos 
sociais ( CALDAS- COULTHARD, 2014, p.99). 

 

 

Apesar das diferenças apontadas, ambas correntes não estão eximidas de 

possibilidades de intersecções, haja vista que ambas se autodenominam políticas e 

preocupadas com a função do discurso na reprodução da dominação social. 

 

Caldas- Coulthard (2014) faz referência à Fairclough (2001), ao descrever que 

o processo analítico de um evento discursivo ocorre, simultaneamente, em três 

níveis: o do texto, o da prática discursiva e o da prática social, salientando assim, a 

conexão entre teoria e prática, bem como o estabelecimento de uma metodologia 

descritivo-interpretativa.  

 

A fundamentação reside no fato de que um evento discursivo apresenta três 

aspectos e/ ou dimensões: pode ser um texto falado ou escrito, por ser produzido e 

interpretado onde estabelece-se uma prática discursiva; e devido ao contexto em 

que foi produzido/ interpretado passa a ser uma amostra de prática social. 

 

 

[...] práticas sociais ou maneiras de agir são atividades que as 
pessoas (atores sociais) fazem com ou para outras pessoas, em 
lugares específicos, seguindo convenções/regras, num determinado 
tempo e lugar. esmo que examinemos somente aspectos linguísticos 
( vocabulário, gramatica, semântica, estrutura textual), precisamos 
estar conscientes do que existe fora do texto, informando-o e 
influenciando a maneira pela qual e articulado ( falado, escrito, por 
imagens, por gestos, etc.). Em qualquer análise, temos que 
considerar, por exemplo: quem escreveu/ falou o texto? para quem 
foi escrito/ falado o texto? quem esta dizendo o que, para quem e em 
qual situação? quem são os participantes e o que se espera da 
comunicação? quando, onde e por que o texto foi escrito/ falado? 
onde o texto apareceu e em que formato? ( CALDAS-COULTHARD, 
2014, p.99). 

 

 

Em referência ao objetivo geral e, com o intuito de abordar uma concepção 

crítica a respeito da figura do professor (de língua inglesa) dentro de um espaço 

social determinado (a universidade), sendo suas relações vistas como 
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determinantes/ criadoras de ideologias, este trabalho adota o posicionamento de que 

em qualquer análise, independente da abordagem específica adotada, deve-se 

considerar: Primeiramente quem escreveu/ falou o texto? E para quem foi escrito/ 

falado o texto?, Isto é, quem esta dizendo o que, para quem e em qual situação?, 

Também se deve considerar quem são os participantes e o que se espera da 

comunicação. Quando, onde e por que o texto foi escrito/ falado também merece 

atenção e , por fim , onde o texto apareceu e em que formato. 

 

Os questionamentos acima levantados são discutidos no próximo capítulo de 

acordo com o percurso histórico e metodológico adotados neste trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

 

Percurso histórico e metodológico 

 
 

The serendipity pattern refers to the fairly common experience of observing an unanticipated, 

anomalous and strategic datum which becomes the occasion for developing a new theory or 

for extending an existing theory… The datum is, first of all, unanticipated. A research 

directed toward the test of one hypothesis yields a fortuitous by-product, an unexpected 

observation which bears upon theories not in question when the research was begun. 

Secondly, the observation is anomalous, surprising, either because it seems inconsistent 

with prevailing theory or with other established facts. In either case, the seeming 

inconsistency provokes curiosity… And thirdly, in noting that the unexpected fact must be 

strategic, i.e., that it must permit of implications which bear upon generalized theory, we are, 

of course, referring rather to what the observer brings to the datum than to the datum itself. 

For it obviously requires a theoretically sensitized observer to detect the universal in the 

particular.22 

 

Robert K. Merton 

 

2.1 Justificativa do tema 
 

O grupo de professores não se constituiu para que eu pudesse realizar uma 

pesquisa de doutorado e, com tudo o que foi escrito no capítulo anterior, não seria 

sequer viável estudar um grupo criado apenas com esse propósito. Portanto, torna-

se oportuno traçar o percurso histórico e fio condutor para a realização desta tese. 

                                                 
22

 O padrão de serendipidade refere-se à experiência bastante comum de observar um dado 
inesperado, anômalo e estratégico que se torna a ocasião para desenvolver uma nova teoria ou para 
estender uma teoria existente... O datum é, antes de tudo, imprevisível. Uma pesquisa voltada para o 
teste de uma hipótese produz um subproduto fortuito, uma observação inesperada que se refere à 
teorias que não estavam em questão quando a pesquisa foi iniciada. Em segundo lugar, a 
observação é anômala, surpreendente, seja porque parece inconsistente com a teoria prevalecente 
ou com outros fatos estabelecidos. Em ambos os casos, a aparente incoerência provoca 
curiosidade... E em terceiro lugar, ao notar que o fato inesperado deve ser estratégico, ou seja, que 
deve permitir implicações que incidem sobre a teoria generalizada, estamos, é claro, referindo-nos ao 
que o observador traz Ao datum do que ao próprio datum. Para isso, obviamente requer um 
observador teoricamente sensibilizado para detectar o universal no particular. 
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Ingressei no programa de doutorado em janeiro de 2014, mas a preocupação 

em realizar este tipo de pesquisa colaborativa antecedia meu ingresso em pelo 

menos dois anos. 

 

A instituição de ensino superior em que leciono conta com a disciplina Inglês; 

presente no currículo de todos os três cursos ofertados pela faculdade e em todos os 

seis semestres letivos de duração da graduação tecnológica. O quadro a seguir 

esquematiza a distribuição e abrangência da disciplina nos três cursos ofertados 

pela instituição: 

 

QUADRO 3. Disposição da disciplina Inglês no currículo dos cursos 

(continua) 

CURSO 

 

 

ANO 

Turno 

 

ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO 

DE SISTEMAS 

(ADS) 

 

GESTÃO 

EMPRESARIAL 

(GE) 

 

 

LOGÍSTICA 

(LOG) 

 

 

1º. matutino X X  

1º. vespertino  X X 

1º. noturno X  X 

2º. matutino X X  

2º. vespertino  X X 

2º. noturno X  X 

3º. matutino X X  

3º. vespertino  X X 

3º. noturno X  X 

4º. matutino X X  

4º. vespertino  X X 

4º. noturno X  X 

5º. matutino X X  

5º. vespertino  X X 

5º. noturno X  X 

6º. matutino X X  
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CURSO 

 

 

ANO 

Turno 

 

ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO 

DE SISTEMAS 

(ADS) 

 

GESTÃO 

EMPRESARIAL 

(GE) 

 

 

LOGÍSTICA 

(LOG) 

 

 

6º. vespertino  X X 

6º. noturno X  X 

TOTAL 

TURMAS 

12 12 12 

TOTAL 

ALUNOS 

480 480 480 

CARGA 

HORÁRIA 

(semanal/ 

horas-aula) 

 

2 

 

2 

 

2 

CARGA 

HORÁRIA 

(semestral/ 

horas-aula) 

 

40 

 

40 

 

40 

TOTAL CARGA 

HORÁRIA 

(horas-aula) 

 

240 

 

240 

 

240 

Fonte:  elaborado pelo autor 

 

Somos quatro professores concursados para a disciplina de Inglês, porém 

cada um é concursado para um curso e semestre diferente, conforme ilustra o 

quadro a seguir: 
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QUADRO 4: Atribuição de aulas de concurso por docente. 

PROFESSOR ADS GE LOG 

Josefina   1º. e 2º. 

semestres 

Catarina  3º. e 4º. 

semestres 

 

Eleonora  1º. e 2º. 

semestres 

 

Carlos 1º. e 2º. 

Semestres 

  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Ao comparar os dois quadros, nota-se que os quatro professores são 

concursados em menos de 25% das horas ofertadas, o restante das horas é coberto 

pelos mesmos profissionais a título de ampliação de horas e está sujeito a variações 

a cada semestre letivo. Somos quatro professores diante de 72 horas-aula 

semanais, distribuídas em três cursos, três turnos e 36 turmas que, não 

necessariamente permanecem com o mesmo professor ao longo dos três anos de 

curso. Desta forma, conclui-se que há um rodízio de turmas entre os professores, 

fato que torna a união destes profissionais em torno de um projeto comum de 

atuação extremamente necessária. 

 

Foi assim que, desde janeiro de 2012, instituímos, informalmente, um grupo 

de professores de Inglês cuja finalidade, basicamente, residia em: 

 

 Estabelecer uma abordagem de ensino comum com o intuito de focar nas 

quatro habilidades da língua (compreensão oral, auditiva, escrita e 

leitura); 

 Adotar o mesmo material e sequência didática; 

 Padronizar o sistema de avaliação, incluindo a prova de proficiência 

linguística aplicada a todos os calouros; 
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O que, a princípio, parecia ser um grupo de discussão de aspectos técnicos 

evoluiu e expandiu o seu escopo para a troca de ideias, ajuda mútua e cumplicidade 

frente aos acontecimentos cotidianos do ambiente escolar. A transição não foi 

imediata, mas foi sólida e constante, o que proporcionou tempo para nos 

conhecermos melhor, não só como profissionais, mas também como pessoas pois 

passamos a discutir sobre temas mais amplos e variados tais como: formas de 

pensar a educação, a formação do aluno no ensino superior tecnológico e a 

valorização da disciplina lecionada no meio acadêmico.  

 

No entanto, eu sentia falta de discutirmos sobre a nossa própria formação e a 

relação entre desenvolvimento pessoal e profissional. Porém, naquela época, nada 

disse talvez por sentir-me intimidado diante de professores experientes e por pensar 

que uma discussão desta natureza não fosse ser do agrado do grupo. 

 

Em 2013, já contávamos com um grupo de inglês dotado de uma identidade 

coletiva, quero dizer que tínhamos um discurso homogêneo para dialogar com a 

instituição. Quer fosse sobre a necessidade de trocar um aparelho de som ou a de 

se ter um laboratório de línguas, sempre falávamos em nome do grupo, o que não 

significa que não houvesse debate e diálogo para chegarmos a tal discurso. Acredito 

que conseguimos minimizar o individualismo mantendo a individualidade/ 

singularidade de cada um dos quatro professores. 

 

Por outro lado, confesso que, ainda sentia falta de sistematizar as atividades 

do grupo, pois temia estar deixando de lado justamente o aspecto mais rico e 

instigante: o quanto aprendíamos uns com os outros, como poderia potencializar a 

nossa atuação profissional com aquilo que fazíamos com tanto prazer, nossos 

encontros eram tão engraçados, havia o momento de catarse, desopilação, 

naturalmente, mas sempre chegávamos ao término das reuniões com um consenso 

sobre a tomada de decisões-chave para o nosso exercício profissional, sem contar 

que o afeto entre nós só fez crescer. Ao refletir sobre nós, os professores, e nossa 

relação com o ambiente escolar, percebi que aí estava meu objeto de estudo para o 

doutorado. Um tema, a meu ver, original e delicado, por tratar justamente da 

aprendizagem e desenvolvimento de professores experientes. 
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De que cenário desafiador eu estava diante. Por um lado, um grupo de quatro 

professores com vasta experiência profissional na docência de língua inglesa como 

língua estrangeira; por outro, um ambiente universitário que dava seus primeiros 

passos na inserção do ensino de Inglês em sua grade curricular.  

 

Deste oximoro pedagógico surgiu meu interesse em pesquisar, 

narrativamente, a constituição, sistematização e evolução deste grupo de 

professores, sendo eu um deles, e tendo como eixo norteador a produção de 

conhecimento do professor.  

 

 

2.2 Percurso metodológico 

 

2.2.1 Problema de Pesquisa 

 

Considerando-se o contexto do ensino superior tecnológico; como um grupo 

colaborativo de professores de inglês analisa suas aprendizagens, práticas 

pedagógicas e gera reflexão sobre as ações desenvolvidas por este grupo como 

espaço de desenvolvimento da docência? 

 

2.2.2 Objetivo Geral 

 

Diante do problema exposto, tem-se neste trabalho uma pesquisa de natureza 

qualitativa cujo intuito reside em averiguar que experiências, práticas e desafios 

evidenciam-se em um espaço formativo no local de trabalho a partir da análise de 

narrativas coletivas e histórias de vida. 

 

2.2.3 Objetivos específicos  

 

 Compreender como professores experientes aprendem em um contexto 

escolar no qual não há tradição no ensino na disciplina que ministram. 

 Analisar narrativas do grupo de discussão como ferramenta de identificação e 

promoção de desenvolvimento profissional no local de trabalho. 
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 Analisar narrativas individuais, histórias de vida de cada professor, e refletir 

conjuntamente sobre as mudanças por que passaram suas práticas docentes. 

 Analisar a dinâmica do processo formativo segundo: critérios de participação 

dos membros, oportunidades de diálogo e gerenciamento de conflitos. 

 Refletir sobre a constituição de grupo como instrumento de formação e de 

aprendizagem da docência de professores experientes 

 

2.2.4 Tipo de Pesquisa 

 

Diante dos objetivos estabelecidos, tem-se neste trabalho uma pesquisa de 

natureza qualitativa, condizente ao paradigma epistemológico da pesquisa narrativa, 

em que predomina a forte interação entre pesquisador e pesquisado, faz- se uso da 

análise de textos de campo (narrativas de estudos de caso, histórias de vida, 

narrativas orais de experiências) tendo como foco, a produção de conhecimento do 

professor em sua prática docente. 

 

2.2.4.1 Paisagens do conhecimento profissional do professor 

 

Busquei informações em Clandinin e Connelly (1995), na análise que 

empreendem a respeito das “paisagens do conhecimento profissional do professor”. 

Os referidos autores, por meio de narrativas de professores, procuram compreender 

de que maneira os ambientes profissionais são constituintes do conhecimento 

profissional destes. A metáfora da paisagem do conhecimento profissional do 

professor possibilita a contextualização e a compreensão de seu conhecimento 

prático. A ideia expressa por essa metáfora tridimensional permite-lhes falar sobre 

espaço, lugar e tempo, Clandinin e Connely (2005) salientam que:  

 

 

Entender o conhecimento profissional abrangendo uma paisagem 
exige uma noção de conhecimento profissional como constituído de 
uma ampla variedade de componentes e influenciado por uma ampla 
variedade de pessoas, lugares e coisas. Uma vez que vemos a 
paisagem do conhecimento profissional como constituída de relações 
entre pessoas, lugares e coisas, nós a consideramos tanto uma 
paisagem moral como intelectual (CLANDININ; CONNELLY, 2005, 
p.5).  
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Para os autores, o professor está diante de vários dilemas epistemológicos e 

morais, já que os lugares pelos quais transitam apresentam características morais e 

epistemológicas diferentes, muitas vezes até conflitantes. Tais dilemas são, para 

eles, focos de observação.  

 

A metáfora do espaço tridimensional possibilita ao pesquisador narrativo 

encontrar-se ao usar uma série de conceitos que o direciona retrospectiva ou 

prospectivamente, introspectiva e extrospectivamente além de situá-lo em um lugar. 

Segundo Clandinin & Connelly (2015) essas dimensões são como avenidas a serem 

percorridas durante uma pesquisa narrativa. 

 

A paisagem do conhecimento profissional do professor é múltipla. Esta 

multiplicidade abarca “histórias secretas, histórias de fachada e histórias sagradas”, 

que podem ser observadas e interpretadas por meio das narrativas. E as narrativas 

contêm a essência da vivência dos professores pois   

 

 

[...] a prática de ensino, sob visão da narrativa, é vista como 
construída por professores ao contarem e viverem em suas salas de 
aula. Histórias de ensino são em parte histórias pessoais formatadas 
pelo conhecimento, valores, sentimentos, e propósitos do professor 
individual. São também histórias coletivas configuradas pelas 
tradições de escolarização no ambiente que o professor trabalha, o 
contexto social-cultural, histórico no qual as histórias de vida são 
vividas e os padrões de discurso que tornam  possíveis formas 
particulares de contar histórias ( ELBAZ-LUWISCH,2002,p.405 ).23 

 

 

2.2.4.2 Histórias de Vida 

 

                                                 
23

 The practice of teaching, on the narrative view, is seen as constructed by teachers as they tell and 
live stories in their classrooms. Teaching stories are in part personal stories shaped by the knowledge, 
values, feelings and purposes of the individual teacher. They are also collective stories shaped by 
traditions of schooling in the setting where the teacher works, the social, cultural and historical context 
within the stories are lived out and the rules and patterns of discourse that make particular forms of 
storytelling possible 
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As histórias de vida têm por objetivo saber como se constrói a formação do 

sujeito aprendiz, como aprendemos. Para tanto, são utilizadas como instrumento no 

auxílio da tomada de consciência sobre quem somos, como pensamos, quais fatores 

são determinantes em nossas vidas.  

 

 

O trabalho sobre as histórias de vida, sobre o relato da nossa 
formação, quando tomamos alguns exemplos de situações de 
aprendizagem onde nos encontramos, permite-nos colocar em 
evidência as nossas estratégias de aprendizagem. Enquanto 
professores e formador é extremamente incômodo fazer isso, pode 
ameaçar a nossa maneira de trabalhar, temos sempre uma 
estratégia de aprendizagem a propor às pessoas com que 
trabalhamos, vamos começar assim, vamos fazer isto ou aquilo, etc. 
se conseguimos conhecer as estratégias de aprendizagem das 
pessoas com quem trabalhamos, podemos acompanhá-las melhor 
em vez de tentarmos impor-lhes a nossa psicopedagogia (JOSSO, 
2004, p.3). 

 

 

As abordagens das histórias de vida em formação têm sido dadas a conhecer 

nas últimas duas décadas e algumas questões metodológicas de sua aplicabilidade 

merecem destaque. 

 

 

A originalidade da metodologia de pesquisa-formação em História de 
Vida situa-se, em primeiro lugar, em nossa constante preocupação 
com que os autores de narrativas consigam atingir uma produção de 
conhecimentos que tenham sentido para eles e que eles próprios se 
inscrevam num projeto de conhecimento que os institua como 
sujeitos. Do ponto de vista de uma teoria de formação, a produção 
dos objetos de saber e dos conhecimentos gerados a partir dos 
procedimentos com as histórias de vida é, também, muito rica, mas 
muito mais individualizada (JOSSO, 2004, p.25). 

 

 

Ao fomentar a narrativa experiencial, as Histórias de Vida auxiliam na 

elaboração de um portfólio a ser utilizado em contextos de formação. Também,  

ao objetivar a formação sob o ponto de vista daquele que aprende, as narrativas de 

experiência provocam questionamentos sobre nossos processos de formação, nela 

registrados, sejam estes de ordem psicológica, psicossociológica, sociológica, 
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econômica, política e cultural.” Formar-se é integrar-se numa prática o saber-fazer e 

os conhecimentos, na pluralidade de registros” (JOSSO, 2004, p.39). 

 

Através dos relatos sob a forma de narrativas é possível evidenciar os tipos 

de aprendizagem, as estratégias usadas para aprender. Com isso posto, pode-se 

afirmar que o principal objetivo está justamente em reconhecer-se, aprender com os 

pontos fortes e fracos.  

 

 

[...] pesquisadores narrativos são sempre fortemente autobiográficos. 
Nossos interesses de pesquisa provêm de nossas próprias histórias 
e dão forma ao nosso enredo de investigação narrativa. Para nós, foi 
a nossa experiência de ensino e nosso forte interesse pela narrativa 
de outros professores que nos levou a estudar o conhecimento do 
professor (CLANDININ; CONNELLY, 2015, p.165).   

 

 

Por meio do relato de narrativas individuais, podemos caracterizar a prática 

social de um grupo. Desta forma, uma entrevista individual faz menção, direta ou 

indiretamente, `a uma quantidade de valores e atitudes do grupo ao qual o narrador 

individual faz parte. 

 

O método de história de vida, portanto, procura apreender os elementos 

gerais contidos nas entrevistas das pessoas, sem, contudo, deixar de analisar suas 

particularidades históricas ou psicodinâmicas. Nesse sentido, histórias de vida, por 

mais particulares que sejam, são sempre relatos de práticas sociais. 

 

De acordo com Clandinin & Connelly (2015) a pesquisa narrativa auxilia o 

autor a elaborar um texto de pesquisa que evidencia como um determinado discurso 

dominante pode moldar uma atitude individual. Posto isso, “o envolvimento com a 

pesquisa narrativa permite entender como o conhecimento do professor é composto 

narrativamente, incorporado em uma pessoa e expressado na prática” (CLANDININ 

& CONNELLY, 2015,p.169). 

 

Foram realizados 16 encontros, durante o período que se estendeu entre 

junho de 2015 e março de 2016. Os encontros tiveram duração variável, entre uma 
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hora e uma hora e meia cada. Quatro encontros foram individuais, aqueles cujo foco 

consistiu no levantamento da trajetória de vida profissional. 

 

2.2.5 Os participantes da pesquisa 

 

2.2.5.1 Josefina March (Jo)24 

 

Licenciada em Letras pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) 

em 1983 e em Pedagogia pelo Instituto de Ensino Superior de São Bernardo do 

Campo (IESSBC) em 1985, dez anos depois, em 1993, especializou-se em teoria 

literária e literatura comparada pela Universidade de São Paulo (USP).  Tornou-se 

Mestre em Administração pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 2014.  Em 

2011, ganhou bolsa de estudos, por mérito, para estudar na Universidade da 

Califórnia em San Diego, em um programa de Desenvolvimento Profissional para 

Professores de Língua Estrangeira.  

 

Jo March começou a lecionar já nos anos de graduação em Letras, sua 

primeira escola foi a Pink and Blue em Santo André onde lecionou para crianças a 

partir dos 8 anos de idade. Em 1985, já graduada em letras e Pedagogia, ingressou 

no Centro Paula Souza como professora de Escola Técnica Estadual Jorge Street 

onde permanece até hoje como professora de ensino médio. Desde 2005 , passou a 

ocupar concomitantemente, pela mesma instituição, o cargo de diretora 

administrativa da Unidade de Ensino Médio e Técnico- CETEC, onde é responsável 

pela administração do Portal Educacional, fato que a motivou a cursar o mestrado 

nessa área. 

 

Jo pediu uma licença e entre 1998 e 2005 ocupou o cargo de Gerente para a 

filial da Empresa Holandesa Martinus Nijhoff International em São Paulo, que atuava 

como agenciadora de assinaturas de periódicos internacionais no Brasil. Nesse 

                                                 
24

 Pseudônimo adotado em referência à personagem central da obra “Mulherzinhas”, da escritora 
norte-americana Louisa May Alcott  (1832-1888), publicado em 1868 sob o título: “Little Women”. Jo 
March é uma de quatro irmãs, que na ausência da figura paterna toma para sí a responsabilidade de 
proteger a família. Sua personagem é realista mas não deixa de ser afetuosa,.Leitora ávida desde a 
infância, casa-se com um professor e ambos se estabelecem em uma residência  à qual viriam a 
transformar em um centro de acolhida para crianças e idosos. Assim como a personagem, a 
professora tem forte temperamento,  diz o que quer mas sem perder a ternura por quem a ouve. 
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período foi responsável pela gestão administrativa, comercial, operacional e 

financeira do escritório brasileiro no que se referia à participação nas licitações, o 

acompanhamento dos contratos com as universidades brasileiras, o fornecimento 

dos periódicos, a logística de entregas em território nacional, a emissão de garantias 

e o atendimento aos clientes. A empresa necessitava de alguém fluente em língua 

inglesa já que o cargo demandava contato diário com instituições internacionais, 

bem como realizar viagens anuais para Holanda e Estados Unidos para realização 

de contatos e novas parcerias.  

 

Em 2006 a empresa encerrou suas atividades no Brasil, portanto, Jo retornou 

às suas atividades no Centro Paula Souza, tendo sido, naquela época, convidada a 

lecionar na FATEC, onde permanece até os dias atuais como professora associada.  

 

Jo tem 55 anos de idade é mãe de dois filhos, de 29 e 23 anos, os quais criou 

praticamente sozinha, e está prestes a se aposentar por tempo de serviço. Porém, 

não pensa, em absoluto, em pendurar as sapatilhas, pretende continuar trabalhando 

e tem como grande objetivo realizar seu doutorado, no exterior. 

 

 

“..eu acho que o caminho natural agora seria ir para o 

doutorado, né? e eu gostaria muito de tentar fazer um 

doutorado MAS FORA DO BRASIL. uma experiência  

fora, veremos. Eu gosto muito de estudar, nunca fiquei 

sem estudar. todos os cursos que eu organizo. Eu 

participo, a gente tem sempre alguma coisa pra 

aprender. Agora é  o momento que eu posso sonhar um 

pouco mais alto”. 

 

 

2.2.5.2 Catarina Earnshaw25 

                                                 
25

 Pseudônimo adotado em referência à obra “O Morro dos Ventos Uivantes” da escritora inglesa 
Emily Brontë,( 1818-1848) , publicado em 1847 sob o título “Wuthering Heights”. Romance define a 
personagem, que mesmo sendo fisicamente delicada, luta como um gladiadora por seus objetivos, 
mas sem nunca perder sua feminilidade. Particularmente, a professora me explicitou , em conversas 
informais, que essa é uma de suas obras favoritas. Assim como a personagem, a professora é 
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Possui graduação em Letras pela Universidade São Marcos (1984), 

especialista em língua inglesa pela Universidade de São Paulo (USP), 1995 e  

tornou-se mestre em Comunicação e Letras pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (2001). Em 2013 , ganhou bolsa mérito e realizou o curso de Língua e 

cultura Inglesa na International House de Londres. 

 

Pouco após se formar, em 1986, ingressou como professora na Universidade 

Mackenzie, e também na Escola Americana, tendo permanecido nesta instituição até 

2011. Nestes mais de 20 anos de Mackenzie, Catarina atuou nos mais diversos 

cursos da Universidade, como professora de inglês e chegou a ser coordenadora de 

área de Línguas Estrangeiras Inglês / Espanhol da Escola Americana e Colégio 

Presbiteriano Mackenzie. 

 

Em 2011, ingressou como concursada e passou a atuar como professor 

Associado I na Faculdade de Tecnologia Zona Sul e, em 2013, foi eleita Diretora de 

Departamento de Gestão Empresarial do Centro Paula Souza do Estado de São 

Paulo na mesma Fatec Zona Sul, posição que ocupa atualmente. E, mesmo já 

sendo aposentada, garante que tem muito a aprender e a realizar pela formação das 

futuras gerações e pretende se dedicar, nessa sua fase de coordenação de curso 

superior, à integração da universidade com o mundo empresarial a fim de propiciar 

aos futuros tecnólogos mais e melhores condições de ingresso no mercado de 

trabalho.  

 

 

“...olha, na minha carreira, eu acho que assim pelo que 

eu to vendo , as coisas estão mudando muito 

rapidamente, a minha obrigação e seguir essas 

mudanças. por exemplo, ontem eu fui numa empresa 

multinacional e ,pra mim, mesmo que seja na sala de 

aula, não só como coordenadora, eu quero fazer uma 

aproximação maior com as empresas, de parcerias, pra 

trazer pro nosso aluno uma facilidade para ele poder se 

                                                                                                                                                         
determinada e romântica, sempre acreditando e buscando o lado bom das pessoas com quem 
convive. 
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encontrar no mercado de trabalho, não ter medo da 

língua estrangeira.”  

 

Catarina tem 57 anos, casada com um professor universitário da área de 

engenharia e é mãe de dois universitários. 

 

 
2.2.5.3 Elionora Dashwood26 

 

Graduou-se em Letras-Licenciatura Plena Habilitação: Port/Inglês pelas 

Faculdades Integradas Nove de Julho (1997) e pós-graduação em Língua Inglesa 

Ensino pela Universidade de São Paulo (USP) e em Ensino e Tradução pela 

Universidade Paulista. Em 2013 obteve o título de Mestre em Linguística Aplicada 

pela Universidade de Taubaté.  

 

A princípio, Elionora não pensava em ser professora, tanto que iniciou o curso 

de Tradutor e Interprete, mas afastou-se por questões econômicas e quando pode 

regressar, ingressou no curso de Letras. Surpreendeu-se e apaixonou-se pelo 

magistério. 

 

Em 1998, após terminar sua graduação em Letras, foi para os Estados Unidos 

onde morou por dois anos. Lá, estudou e trabalhou como professora assistente na 

educação infantil. 

 

Em 2000, já de volta ao Brasil, por intermédio de sua ex-professora, foi 

convidada a dar aulas na universidade Nove de Julho, instituição em que se formou. 

Na Uninove ficou por quinze anos e, dentre as várias disciplinas do curso de Letras, 

lecionou práticas de ensino. Ao longo se sua carreira docente, Elionora escolheu 

trabalhar basicamente com dois grupos: crianças de até 12 anos e adultos.  

 

                                                 
26

 Pseudônimo atribuído em referência à personagem de Elinor Dashwood da novela “Razão e 
Sensibilidade” publicada no ano de 1811 sob o título original de “Sense and Sensibility” pela escritora 
inglesa Jane Austen ( 1775-1817). Elinor é calma e equilibrada, sempre prestes a ajudar os outros, 
mesmo sendo muito jovem, no início da obra tem 19 anos de idade,  é tida como  fonte de conselhos. 
Assim como a personagem, a professora está sempre disposta a colaborar e a auxiliar. 
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Em 2014, foi aprovada em concurso e juntou-se ao time de professores de 

Inglês da Fatec Zona Sul. Atualmente é a única instituição em que leciona.  

 

Em 2016, recebeu uma bolsa mérito do Centro Paula Souza e realizou um 

curso de língua e cultura inglesas na Internacional House de Londres. 

 

Após um período intenso de trabalho e de problemas de saúde; Elionora, já 

recuperada, pretende dar continuidade a seus estudos e iniciar o doutorado. Porém, 

antes disso, quer voltar a lecionar em outra instituição, muito provavelmente para 

crianças de até 12 anos de idade, público pelo qual Elionora não esconde o afeto 

que tem. 

 

 

“...eu quero um doutorado! e olha, pra te dizer a 

verdade, em termos profissionais eu já me 

desencantei, não funciona. Pra mim!  seria 

realização pessoal, continuar a ler. Seria na área 

de linguística, com foco em adultos, mas pode ate 

ser com criança!” 

 

 

Elionora tem 48 anos, é casada com um professor universitário e mãe de Fifi, 

sua cachorrinha. 

 

 

2.2.5.4 Carlos Thurber (Charlie)27 

 

Dos professores pesquisados é o que tem a formação mais eclética. Possui 

graduação em Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (1993).  Depois obteve a Licenciatura em Língua Inglesa (1997) pela 

                                                 
27

 Pseudônimo atribuído em referência ao personagem interpretado pelo autor Luke Wilson no filme “  
Um professor em Apuros-2010, sob o título original “Tenure”. A vida acadêmica não se tornou aquilo 
que o professor de inglês Charlie Thurber (Luke Wilson) sonhou que seria. Ele é uma inspiração para 
seus alunos, mas a sua notável falta de habilidade política deixou sua carreira meio estagnada. O 
professor  acredita ter visto muito de sí neste filme  não comercial, que não obteve grande êxito de 
público tendo sido  diretamente publicado em DVD. 
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Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em 2007, obteve seu título de mestre em 

Tecnologia pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 

(CEETEPS), e em 2013 licenciou-se em Ciências Sociais pela Universidade Cidade 

de São Paulo. 

 

Em 2014, retornou à instituição de sua primeira licenciatura como aluno no 

programa de doutorado em Educação, Arte e História da Cultura. 

 

Assim como a formação acadêmica, a experiência profissional de Charlie 

também foi bastante variada dentro do universo de ensino de inglês como língua 

estrangeira. Entre 1995 e 2008 lecionou na educação básica, em institutos de 

idiomas, em ambientes corporativos, escolas técnicas e aulas a domicílio. Após 

obter o título de mestre, em 2007, começou a investir em uma carreira mais 

acadêmica o que, em 2009, o levou a lecionar, coincidentemente, na Escola 

Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), instituição na qual havia se graduado 

em 1993. 

 

Em 2009, também realizou concurso para a Fatec e em 2010 foi chamado a 

assumir a função de professor Associado na Fatec Zona Sul, instituição na qual 

permanece até o presente momento. 

 

Em 2013, obteve o credenciamento para atuar como Examinador oficial da 

Universidade de Cambridge para o exame IELTS, função que exerce até o 

momento. 

 

Em 2014, Charlie regressou ao ensino médio, desta vez como professor de 

sociologia, porém, devido à sobrecarga de atividades deixou as aulas para poder 

dedicar-se ao doutorado e às demandas da Universidade.  Charlie coordenada, no 

campus da Fatec Zona Sul, o projeto –Idiomas sem Fronteiras, do governo federal, 

além de projetos locais tais como: preparatórios para exames internacionais e 

desenvolvimento de cursos onde a língua inglesa é a língua de instrução. 

 

Ao longo de sua carreira, Charlie sempre foi muito preocupado com a questão 

da formação profissional e, naturalmente, com a sua em primeiro lugar. Investiu em 
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cursos de formação de educadores, de línguas e de cultura tanto no Brasil como no 

exterior, tendo participado de nove intercâmbios em seis países entre 1996 e 2015. 

Vale ressaltar que dois intercâmbios foram bolsas concedidas por mérito: em 2000 

na Universidade de Chichester- Reino Unido, realizou o curso sobre cultura britânica 

na virada do século e em 2011, na Universidade da California- San Diego (UCSD) o 

curso de Metodologias para o ensino de língua inglesa em ambientes universitários. 

 

Em 2016, Charlie realizou outro intercâmbio, desta vez como doutorado 

sanduiche. Cursou uma disciplina na Universidade de Amsterdam.  

 

Para o futuro, Charlie espera algo maior, é ambicioso, mais em termos 

culturais do que financeiros, espera ter maior reconhecimento quando for doutor. 

 

 

“...Eu acho que eu sempre fui muito previdente, 

desde garoto, muito preocupado. Entrar em uma 

boa faculdade, ser bom aluno, em arrumar estágio, 

escrever o TCC,  encontrar o primeiro emprego, 

evoluir na profissão.  Viajei muito , mas sempre pra 

estudar, foram nove  intercâmbios,   e o décimo 

está por vir, kkk. Eu acho que poderia podia ter 

sido, talvez,  mais relaxado, kkkk. Mas sou assim, 

virginiano!  Agora estou focado no doutorado, claro, 

é minha realização pessoal e profissional, a parte 

financeira é importante, mas é consequência e não 

causa. ” 

 

 

Charlie tem 44 anos de idade e mora com a família  e três gatos. 
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2.6 Textos de campo. Os encontros, espaço formativo 

 

A cada encontro, as narrativas dos participantes foram gravadas e 

posteriormente transcritas. E de cada narrativa, surgiu o tema para o próximo 

encontro, não havia um tópico pré-estabelecido. O planejamento estava em aberto e 

cada encontro gerou um novo tópico de discussão, para o qual se buscou algum 

material de apoio, fosse de leitura ou audiovisual, que servisse de estudo prévio e 

fonte de discussão para o encontro seguinte. Artigos teóricos, casos de ensino, livros 

e filmes foram alguns dos materiais adotados. 

 

O quadro a seguir esquematiza o número de encontros bem como a temática 

predominante em cada um deles. Em seguida, um breve relato dos encontros onde 

evidencia-se o fio condutor das discussões do grupo.  

 

QUADRO 5- Panorama dos encontros realizados 

(continua) 

DATA TEMA OBSERVAÇÕES 

30/06/2015 

 

Encontro 1 

Apresentação da 

proposta de pesquisa. 

Avaliação geral do 1º. 

semestre letivo. 

Os professores aceitaram 

participar do projeto de pesquisa. 

avaliamos os acontecimentos 

acadêmicos do semestre e 

acertamos uma agenda de 

encontros para o semestre 

seguinte. 

19/08/2015 

 

Encontro 2 

Discussão do artigo: 

Aprendizagem da 

Docência, algumas 

contribuições de L.S. 

Shulman. 

Reação bastante positiva às ideias 

centrais do artigo: Base de 

conhecimento do professor e o 

processo de raciocínio pedagógico. 

02/09/2015 

Encontro 3 

Caso de Ensino : Profa. 

Josefina 

Apresentação do caso e 

discussão. 

16/09/2015 

Encontro 4 

Caso de Ensino. Profa. 

Catarina 

Apresentação do caso e 

discussão. 
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DATA TEMA OBSERVAÇÕES 

30/09/2015 

Encontro 5 

Caso de Ensino. Profa. 

Elionora e Prof. Carlos 

Apresentações e discussões 

14/10/2015 

Encontro 6 

AVALIAÇÃO Encontro realizado após as provas 

bimestrais, tema  latente. 

28/10/2015 

 

 

Encontro 7 

Discussão do artigo: 

Conocimiento y 

Enseñanza: fundamentos 

de la nueva reforma. 

L.S.Shulman. 

Profa. Josefina e 

prof.Charles 

Foco no caso de ensino sobre a 

profa. Nancy. Traduzido para a 

discussão no grupo. 

11/11/2015 

 

Encontro 8 

Continuação da 

discussão do artigo: 

Profas. Elionora e 

Catarina 

Dado o construtivo debate gerado 

pelo artigo, dois encontros foram 

necessários para que todos os 

professores pudessem expressar 

suas opiniões. 

25/11/2015 

 

Encontro 9 

CRIATIVIDADE 

Profa. Elionora e 

Catarina 

Discussão baseada em capítulo do 

livro de Leandro Karnal: 

“Conversas com um jovem 

professor.” 

02/12/2015 

 

Encontro 10 

CRIATIVIDADE 

Profa. Josefina e prof. 

Carlos 

Dada a polêmica que o tema 

gerou, outro encontro se fez 

necessário para continuar a 

discussão. 

03/02/2016 

 

 

Encontro 11 

PROFICIÊNCIA Primeiro dia letivo, discussão sobre  

estratégias para  a aplicação do 

exame de proficiência aos alunos 

ingressantes em 01/16. 

Cronograma, operacionalização, 

divulgação, critérios de avaliação. 

Encontro tenso, nível de conflito 

até então nunca experimentado 
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DATA TEMA OBSERVAÇÕES 

pelo grupo. 

05/02/2016 

 

Encontro 12 

RELATO DE VIAGEM 

Profa. Elionora 

Recém-chegada de um 

intercâmbio em Londres, a profa. 

nos relatou como foi sua 

experiência de aprendizagem 

neste programa de intercâmbio. 

10/02/2016 

Encontro 13 

ENTREVISTA 

Profa. Elionora 

Entrevista individual sobre perfil e 

a trajetória profissional. 

11/02/2016 

Encontro 14 

ENTREVISTA 

Profa. Catarina 

Entrevista individual sobre perfil e 

a trajetória profissional. 

12/02/2016 

Encontro 15 

ENTREVISTA 

Profa. Josefina 

Entrevista individual sobre perfil e 

a trajetória profissional. 

02/03/2016 

 

Encontro 16 

ENTREVISTA 

Prof. Carlos 

Entrevista individual sobre perfil e 

a trajetória profissional. 

Fonte:  elaborado pelo autor 

 

 

Encontro 1 

 

O objetivo deste primeiro encontro foi o de anunciar a proposta de trabalho, 

explicar a filosofia de trabalho do grupo. Todos os docentes aceitaram embarcar no 

projeto. Algumas referências à dificuldades do grupo se encontrar em um mesmo dia 

e horário foram feitas mas não como um impedimento à participação. Este encontro 

antecedeu o recesso do mês de Julho, mas já ficou estabelecida uma data para o 

segundo encontro. 

 

Encontro 2 

 

Em conversa prévia com a orientadora da tese,  foi escolhido um artigo,  

leitura prévia, para dar início às discussões. Além de funcionar como um “ ice 

breaker” este primeiro artigo, mais teórico, permitiu checar o grau de envolvimento e 
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motivação dos participantes e serviu como um termômetro para a direção que 

deveria adotar nos próximos encontros. Um dos participantes já se voluntariou para 

falar sobre uma experiência pessoal em sala de aula. 

 

Encontro 3 

 

Iniciamos o encontro com uma breve revisão dos conceitos teóricos discutidos 

anteriormente e passamos a ouvir o caso da professora Josefina March. Ao longo da 

sua narrativa, como interlocutor, procurei associar sua fala com os conceitos lidos no 

artigo. Foi interessante observar que as professoras estavam elas mesmas 

realizando essa associação. 

 

Encontro 4 

 

Neste encontro foi a vez da profa. Catarina Earnshaw narrar seu caso de 

ensino. As professoras continuaram associando suas práticas com o conteúdo do 

artigo inicial. Contudo, fiquei um pouco suspeito de que estavam perdendo um 

pouco a espontaneidade, a impressão que tinha era a de que estavam  querendo 

mostrar que tinham feito a lição de casa. 

 

Encontro 5 

 

No que seria a vez da prof. Elionora narrar seu caso, pedi licença para narrar 

um caso de ensino meu.  Procurei ser o mais informal possível e narrei uma 

experiência, que a meu ver, foi traumática. Também não fiz referências a nenhum 

autor renomado, como até então estava sendo feito. Optei por deixar minha narrativa 

o mais introspectiva possível, me atentei aos meus sentimentos, medos, 

esperanças; praticamente em tom confessional para que as professoras 

percebessem que estávamos ali para compartilhar, aprender e buscar soluções em 

conjunto. Em seguida, a prof. Elionora narrou o seu caso. Percebi que o grupo ficou 

bem mais à vontade para interferir e discutir os casos de ensino.  
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Encontro 6 

 

Ocorreu durante a semana de provas bimestrais, portanto, aproveitei o tema 

da AVALIAÇÃO, sempre latente, e pertinente ao momento. A discussão foi muito 

produtiva e serviu para reforçar a união do grupo, uma vez que todos os 

participantes concordaram em propor mudanças futuras no sistema de avaliação. 

Todavia, achei que ainda não seria pertinente mudarmos o rumo das discussões 

para esse tema. Continuaríamos analisando casos de ensino, desta vez, um caso 

externo mas bastante emblemático. 

 

Encontros 7 e 8 

 

Para este encontro, traduzi e enviei ao grupo o artigo em que se encontra um 

caso real, de uma professora de língua e literatura inglesa. O caso me chamou a 

atenção justamente por ser uma professora de língua e literatura, mas não como 

língua estrangeira, como língua materna. Discutimos , à luz dos conceitos de base 

do conhecimento do professor e processo de raciocínio pedagógico se nos 

identificávamos ou não com essa professora. Foi interessante notar a diversidade de 

opiniões que gerou um debate bastante construtivo  que se estendeu por mais um 

encontro, uma vez que Elionora não pode participar do encontro 7 mas fez questão 

de dar sua contribuição.  

 

Conforme o desenrolar da conversa fui percebendo que uma palavra era 

recorrente no discurso do grupo: criatividade. Achei, então, que seria interessante 

termos um encontro sobre criatividade na sala de aula e propus o tema que foi 

prontamente aceito. 

 

Encontros 9 e 10 

 

Baseando nos na leitura prévia proposta, e em filmes, iniciamos a discussão, 

a prof. Catarina não pôde participar deste encontro. Porém, mais uma vez a 

discussão se estendeu e para o encontro seguinte ela se juntou a nós. 

Pessoalmente, acreditava que este não seria um tema tão polêmico, foi o primeiro 

momento em que a frase “ eu não concordo” foi mencionada ao longo dos dez 
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encontros. Este encontro foi o último do ano. Após as férias de verão voltaríamos a 

nos reunir em fevereiro. Pessoalmente, neste período realizei as transcrições das 

entrevistas já planejando a orientação dos próximos encontros. 

 

Encontro 11 

 

Neste que foi o primeiro encontro do ano, discutimos sobre a proficiência dos 

calouros, já que nesta época realizamos testes de classificação com os recém-

ingressados na faculdade. O que eu achava que seria um encontro mais técnico e 

burocrático tornou-se o encontro mais tenso de todo o período de pesquisa de 

campo. Opiniões bastante divergentes entre algumas das professoras e pela 

primeira vez saímos do encontro sem atingir o objetivo proposto. Não conseguimos 

implementar nenhuma mudança ao sistema de organização logística da proficiência, 

deixamos tudo como estava, o que não era o objetivo. A prof. Elionora não participou 

deste encontro pois encontrava-se na Inglaterra. 

 

Encontro 12 

 

Tivemos como base de discussão o relato de viagem da profa. Elionora, 

recém-chegada de um intercâmbio em Londres. Muito interessante pois narrou sua 

experiência como estudante neste curso para professores. Do grupo, foi a última 

integrante a participar neste intercâmbio, portanto, todos nós havíamos agora 

passado pela experiência, senti, por isso, que seria propício termos uma discussão 

sobre o tema. A troca de informações foi muito interessante e confirmou vários 

conceitos que já havíamos discutido em encontros anteriores, sobretudo quanto à 

capacitação metodológica do professor no Brasil e no exterior. 

 

Encontros 13-16 

 

Estes encontros foram individuais, nos quais apenas eu e mais um professor 

participamos. O intuito era o de o professor narrar sua história de vida em formação. 

Por isso, acreditei que o professor se sentiria mais à vontade em uma conversa 

particular. Por se tratar de professores experientes, com décadas de profissão, 

imaginei que as entrevistas seriam longas e talvez não muito interessantes para 
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ouvintes. Estas eram as minhas crenças a princípio, e as mesmas se confirmaram, 

nossas “ entrevistas” foram bastante produtivas e reveladoras, mas longas, os 

professores sentiram-se confiantes e confiados.  

 

Creio ser importante enfatizar que a escolha da pauta nos encontros não foi 

pré-determinada, com exceção do artigo discutido no segundo encontro. Os 

assuntos subsequentes só se transformaram em temas efetivos de discussão 

porque emergiram durante as discussões do grupo, tendo sido sempre propostos, 

nunca impostos. Comento também que as trajetórias pessoais foram discutidas na 

fase final da pesquisa por serem encontros mais introspectivos e baseados em 

confidências e troca de informações que fornecem maior riqueza de detalhes se 

ocorrerem entre pessoas que tenham uma relação já estabelecida de confiança 

mútua. 

 

2.2.7  Focos para análise 

 

Tendo concluído a fase dos encontros, os mesmos foram transcritos e a 

leitura das transcrições (textos de campo) coloca em evidência a produção do 

conhecimento de autoria do professor, expresso tanto nas narrativas coletivas como 

nas narrativas individuais: 

 

1. NARRATIVAS COLETIVAS 

 

 Relevância do conhecimento da experiência 

 Práticas de ensino. Casos de ensino 

 O papel do professor na construção da identidade disciplinar. Quais os 

desafios a serem enfrentados? 

 A metáfora conceitual “less is more” / menos é mais  

 Criatividade 
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2. NARRATIVAS INDIVIDUAIS 

 

 Trajetórias de formação acadêmico - profissional 

 Reflexões sobre trilhas passadas 

 Crenças sobre o percurso atual 

 Planos a serem traçados 

 

As narrativas compõem um conjunto de experiências, práticas e desafios do 

grupo de professores, que  serão utilizados como eixos norteadores de análise em 

consonância com os termos do modelo  de espaço tridimensional da pesquisa 

narrativa.28 

Por questões meramente didáticas, as narrativas serão discutidas 

separadamente, em dois capítulos. 

  

                                                 
28

 Ver Capítulo 2 para o descritivo sobre o  Espaço Tridimensional da Pesquisa Narrativa. 
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CAPÍTULO 3  

 

Narrativas Coletivas 

 

 

 
"Um galo sozinho não tece a manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro: de outro galo 

que apanhe o grito que um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzam 

os fios de sol de seus gritos de galo 

para que a manhã, desde uma tela tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 

 

E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendendo para todos, no toldo 

 (a manhã) que plana livre de armação. 

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão". 

 

João Cabral de Melo Neto 

 

 
 

3.1 Casos de Ensino 

 

O conhecimento da experiência é latente ao longo de toda a fase de coleta de 

dados, porém, foi durante a discussão dos Casos de Ensino que a temática se 

materializou e os exemplos citados potencializaram sua relevância e pertinência 

dentro do grupo. Por questões meramente didáticas, são primeiramente analisados 

os casos dos professores participantes da pesquisa Jo, Charlie, Elionora e Catarina 

e posteriormente um caso externo, da profa. Nancy.  
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3.1.1 Josefina March 

 

Jo: Aqui na faculdade nós temos sempre muitas 

surpresas porque o planejamento não prevê tantas 

situações diferenciadas. 

 

 Charlie: Você quer dizer o planejamento da 

instituição ou o  seu planejamento? 

 

Jo: o nosso planejamento aqui do dia-a-dia. 

Algumas turmas se comportam de forma que eles 

não estão conseguindo acompanhar aquela 

unidade, aquele item gramatical. 

 

Charlie: então você já percebe que um plano não 

serve para todas as turmas? 

 

Jo: Até serve, mas a gente precisa adaptar com 

novas estratégias para que funcione. Seguimos o 

material didático, o planejamento de unidades , 

entretanto, você tem uma turma que não consegue 

passar daquele conteúdo enquanto outras fluem 

melhor. 

 

 

No relato acima fica clara a questão da interação como parte componente da 

experiência. A relação entre o pessoal (planejamento da professora) e o social 

(alunos) é fundamental para o exercício da prática docente. 

 

 

Catarina: Por que você acha que isso acontece? 
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Jo: às vezes os alunos ficam com aquele olhar. vc 

percebe pela linguagem corporal deles que não 

estão entendendo. 

 

Catarina: vc presta atenção nisso? 

Jo: presto muita atenção, a gente percebe quando 

ele esta compreendendo e quando não está. A 

gente precisa adequar, isso é uma constante aqui 

na Fatec, principalmente nos cursos da tarde, as 

turmas da noite tem um desempenho melhor. As da 

tarde tem uma dificuldade maior. A gente volta 

numa próxima aula com uma outra metodologia, 

nos precisamos inovar, trazer uma estratégia 

diferenciada. 

 

 

A narrativa da professora mostra que há uma consciência do espaço 

tridimensional em que está pois, novamente, reforça a questão do lugar: na 

faculdade; também ressalta a continuidade temporal da situação-problema e se 

mostra atenta ao aluno, ou seja, existe interação, mesmo na ausência de discurso 

verbal. 

 

 

Catarina: Lembra, na semana passada vc me falou 

uma coisa interessante no intervalo, conta pra eles, 

que vc tava projetando o material e que o aluno 

sentiu dificuldade por ter de olhar a projeção e o 

caderno. 

 

Jo: Ah, tá. Isso é um bom exemplo, eu trouxe muita 

tecnologia, vamos dizer assim, pra ajudar, mas 

acabou que atrapalhou. Eu ia apresentar um áudio, 

trouxe slides com figuras, e eles tinham o diálogo 

no livro, o aluno ficou perdido, não sabia pra onde 
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olhar, pro projetor, pro livro, pra mim.  Daí eu 

percebi que não era só um aluno, eram vários. Eu 

até tentei argumentar, tipo, a primeira parte do 

exercício, aera pra olhar no slide, depois era para ir 

pro livro, mas eles são afobados , já estavam com 

o livro aberto. Dai , percebi que não adiantava 

discutir naquele momento. Então , na outra aula eu 

fiz só com o impresso, e no final da aula eles 

mesmos já falaram: Ah, professora, ficou bem 

melhor assim, quanto mais simples melhor. ( 

risos ) 

 

Charlie: é mesmo? 

 

Jo: É, eu fiquei surpresa, porque hoje os alunos 

gostam de 1001 tecnologias. 

 

Na seguinte parte do relato do caso de ensino, tem se a introdução de um 

tema que será recorrente: o uso das novas tecnologias da informação e 

comunicação em sala de aula, doravante (TICS). Todavia, o viés com que emerge 

na discussão é o que o torna analiticamente interessante; não se trata de 

capacitação docente para o uso das TICS, mas sim, do aluno saber lidar com elas, o 

que leva o professor a ter que repensar sua atuação para lidar com uma inesperada 

situação em sua sala de aula. 

 

 

Catarina: Eu não sei, mas você não acha que os 

alunos se sentiram mais seguros de ter você 

olhando pra eles, e não pra projeção? 

 

 Jo: não, eu acho que eles se perderam um pouco 

em lidar com a questão de olhar pra lousa e 

materiais impressos porque isso pede algumas 

habilidades do aluno, se ele quer copiar ou anotar 
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então ele se perde um pouco. A turma ficou mais 

confortável em apenas ouvir o que tinha que ser 

feito acompanhando com o livro que eles têm, sem 

a projeção. 

 

Charlie: E pra você, facilitava usar a projeção? 

 

Jo: Sim, porque você vai explicando, apontando, 

porque eu acho importante eles fazerem a ligação 

das palavras, sentenças ali com a parte oral. Como 

eu estou lendo aquelas palavras, o som, né. Mas 

pra eles estava atrapalhando, mas nas outras 

turmas, não. 

Neste semestre eu vou respeitar esse pedido 

deles, mas eu tenho que voltar a introduzir sim, é 

importante eles estarem fazendo essa ligação da 

palavra com o som, a parte da entonação, as 

imagens, porque as imagens fazem parte da 

compreensão do texto. 

  

Charlie: Isso aconteceu comigo na sexta passada, 

eu estava explicando os “comparativos” fizemos 

uma atividade de áudio, eu tinha várias figuras 

projetadas no slide, fizemos exercícios de 

repetição, analisamos a estrutura-alvo e então pedi 

para eles fazerem um primeiro exercício, que 

também estava projetado, mas só com figuras, daí 

fomos corrigir, oralmente. Primeiro eles dão as 

respostas, daí eu repito e dou tempo para eles 

anotarem no caderno, assim foi até que, a aluna 

falou: “teacher, dava pra vc escrever”, como eu 

estava com a projeção, não tinha espaço na lousa, 

estava usando a tela. Ela falou: “da pra vc escrever 

uma frase”? . Eu achei um espaço na lousa e 
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escrevi. “Daí a aluna: ah, agora eu entendi”! pra 

mim isso foi interessante, eu percebi que ela 

precisava visualizar a frase. eu pus fotos nos slides 

e eles tinham que fazer a comparação, eu devia ter 

colocado uma frase no slide. pra mim isso foi uma 

dica. 

 

 

O tema foi tão instigante que outro participante do grupo acabou por trazer 

uma narrativa. Ambos os casos narrados pelos professores mostram claramente que 

mesmo tendo conhecimento sobre o ambiente social em que se está, já que não 

eram alunos novos, sempre se está sujeito à novas aprendizagens, dependendo do 

tema específico que se está ensinando. As atividades narradas tinham como foco 

uma estrutura linguística, no caso do prof. Charlie temos uma ilustração da 

dimensão temporal da experiência, pois para alguns alunos, a experiência com a 

língua precisa ser retrospectiva, isto é, como professores assumimos uma postura 

prospectiva na dimensão temporal, o procedimento pedagógico não estava 

incorreto, mas deve levar em consideração que nem todos acompanham no mesmo 

ritmo, portanto, ter uma referência visual de uma explicação anterior faz com que 

essa se perpetue durante o transcurso da aula e auxilie o aluno a rever conceitos. 

No caso da profa. Jo a dimensão do lugar se sobressai, pois um lugar bem definido 

(a lousa ou o livro) permite ao aluno não ter que dividir sua atenção entre estímulos 

variados. 

 

 

Jo: A gente tem um perfil de aluno aqui BEM 

diferenciado, porque se eu apresentar uma aula 

sem essa parte visual em qualquer outra escola, 

nossa é o fim do mundo, né? Vão falar que tua aula 

não é dinâmica, e chata..., e não só o aluno, a 

própria equipe gestora vai falar. 

Então, assim, a questão do uso de novas 

tecnologias é importante, entretanto, existe ainda aí 
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um grupo que prefere que a sala de aula seja mais 

tradicional. Eles conseguem acompanhar melhor 

Catarina: Eu tenho percebido isso também!  

 

Profa. Catarina: uma coisa que veio na minha 

cabeça quando falam assim, o aluno não é igual, 

apesar de a faixa etária ser a mesma. O Brasil é 

muito grande, a gente tem que levar em conta, a 

região em que o aluno vive o que acontece com ele 

em termos sociais, o que leva esse aluno a ter 

problemas de aprendizado, mesmo dentro da sala 

de aula vc vê vários tipos de alunos. Aqueles 

alunos que conseguiram estudar em uma escola 

privada e o outro em uma escola estadual, qual a 

diferença?  

 

 Elionora: a gente tem essa formação acadêmica, 

está sempre estudando, então entra em choque um 

pouco com tudo que vem sendo falado. Que hoje a 

aula tem que ser mais dinâmica, mais interativa, 

quer dizer, não é pra todo mundo, risos. Tudo 

aquilo que a gente lê é muito bonito, mas aplicar, 

de fato, num país em que a língua não é usada; é a 

realidade do nosso público, em que poucos usam 

no cotidiano. É muito lindo, mas não dá pra usar 

tudo que a gente lê. 

 

 

Os relatos acima tratam de aspectos que se fazem presentes ao longo de 

praticamente todos os encontros. Em relação à dimensão lugar surge a comparação 

entre escola pública e escola privada; o que seguramente pode ser fonte de conflito 

para o profissional quando o professor atua em ambos os espaços; os 

conhecimentos adquiridos nem sempre são intercambiáveis. A prof. Elionora ainda 

corrobora com a crítica ao mencionar o modelo prescritivo/ manual de formação 
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docente. O lugar da formação (manual) sem dúvida não é igual ao lugar da formação 

(escola/ sala de aula). Tem-se também uma referência contundente à dimensão da 

interação quando atores sociais são mencionados, pessoas que não estão no lugar 

sala de aula, mas opinam, julgam, avaliam, ditam e prescrevem normas de atuação 

para o professor. 

 

 

3.1.2  Elionora Dashwood 

 

A prof. Elionora ao comentar o seu caso de ensino faz um comentário que 

explicita o valor do grupo colaborativo como lugar de produção de conhecimento 

devido à interação entre os seus membros.  

 

 

Elionora: gente, antes de falar do meu caso só 

queria dizer que deu super certo inverter a ordem 

das unidades no quinto semestre. Valeu a dica 

Charlie. Ficou muito melhor! 

Charlie: que bom! Pra mim também resolveu bem. 

Elionora: agora eles já estão cansados, tem 

feriado, tem menos tempo, se ainda a gente tivesse 

que ensinar o “Present Perfect”! Foi a melhor coisa 

ter invertido! E o melhor ainda foi ter pulado aquela 

lição de doença, porque eu não aguento aquilo! 

Jo: eu não tive quinto esse semestre, mas com 

certeza vou fazer isso ano que vem. Com as 

turmas da tarde então, nem se fala! 

 Charlie: Então Eli, conta pra gente um caso de 

ensino seu: 

 

 

No relato acima, chama a atenção a passagem da componente introspectiva 

da experiência para a extrospectiva, pois os professores compartilham suas crenças, 

quase que em tom de alívio. 
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Eli: eu estava trabalhando com o pessoal do 3º. 

Semestre, eles começam com Family e depois tem 

uma lição muito breve sobre present continuous. 

Ridículo! 

Eli: Quando eu entrei aqui, eu tive uma turma de 

ADS, como eles são rápidos, eu passei rápido pelo 

tema e deu certo. Mas eu senti que estava muito 

mal resolvido. Neste semestre , o que eu fiz, eu 

peguei um material, que é bem antiguinho, peguei 

com a Catarina, esse material aqui ( a Thousand 

pictures for teachers) são figuras, para desenvolver 

vocabulário , são bem simplesinhas .  Eu entreguei 

pra eles, e foi muito legal, o que eu fiz:  eu coloquei 

a pergunta: “what are these people doing?” e ai 

eles tinham que associar a foto com o tipo de 

pergunta: What´s she doing? What´s he doing? 

What are they doing? ...prestando atenção se era 

singular ou plural masculino ou feminino. 

Primeiro eu com a classe toda, depois eles em 

pares. Eu senti que eles conseguiram se apropriar 

da questão-chave, que é a ação em processo; eu vi 

que essa prática, bem simplesinha, deu certo. 

Interessante! 

Dai apliquei também pra outra turma, e nesta 

semana, quando retomei o tema, eles lembraram. 

Foi bacana, isso eu gostei. 

 

 

O relato da professora Elionora, primeiramente, coloca em destaque a 

pluralidade da dimensão situação, isto é, em um mesmo macro lugar (faculdade) 

coexistem diversos micro lugares (turmas), vale ressaltar que a consciência dessa 

pluralidade só foi possível devido à dimensão temporal, pois a professora necessitou 

de tempo para conhecer as turmas para então construir seus referenciais 

comparativos sobre as mesmas. No entanto, apesar de estar em seu primeiro ano 
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na instituição, já ativou seu conhecimento de experiências prévias ao prontamente 

emitir um julgamento de valor quanto à forma insatisfatória com que o conteúdo 

estava sendo apresentado; recorre aí então à outra dimensão, a da interação, ao 

falar com uma colega e trocar material. No geral, o caso descreve uma experiência 

de ensino bem sucedida, tendo sido inclusive replicada. 

 

 

3.1.3 Catarina Earnshaw 

 

Charlie: Então, Catarina, conta pra gente um caso 

de ensino seu, que te marcou. 

Catarina: Sim, eu lembro que falamos em algum 

dos encontros sobre o “present perfect”. O temido 

“present perfect”, risos... Pois bem, eu vou contar 

pra vocês sobre uma aula que eu dei lá no 

Mackenzie, nos anos 80, mas que eu acabei por 

refazer aqui na faculdade. 

Charlie: nossa que legal. Foi a mesma aula? 

Catarina: o tema e a filosofia, por assim dizer, sim. 

Claro que o material era outro, na época fazíamos 

flashcards com fotos da revista Manchete, vocês se 

lembram? Risos 

Jo: Claro, fiz muito! Era boa aquela época, né? 

Catarina: Pois é. A questão do presente perfect é 

muito abstrata para o aluno brasileiro porque nós 

não temos, ou melhor, até temos, mas não usamos 

e eles não entendem. Então eu procuro trazer pro 

concreto. Deixar o mais simples possível para o 

aluno entender. 

Charlie: Como assim? Conta pra gente 

Jo: Nossa, nosso livro começa essa unidade 

falando sobre experiências com Camelos. Pode? 

Catarina: pois é. O present perfect trata de 

experiências, quantos dos nossos alunos 
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conhecem camelos? Eles nem vão ao zoológico? 

Pois o que eu faço. Nunca começo com esse texto. 

A primeira coisa que eu faço é desenhar uma linha 

do tempo no quadro, nesta linha eu coloco eventos 

da minha vida, em ordem cronológica e daí eu 

mostro como alguns eventos ainda me influenciam. 

Com isso eu introduzo o conceito e com exemplos 

concretos de língua. Logo em seguida, eu peço pra 

eles fazerem a mesma coisa. Desenharem a linha 

do tempo deles e colocarem eventos marcantes, 

naturalmente o vocabulário gira em torno de verbos 

simples, que eles já conhecem: livre, work, study. 

Se eles não souberem alguma coisa eu explico. Só 

daí que eu vou pro livro e faço o “listening”, daí eu 

chamo a atenção deles para a estrutura , nós 

treinamos, com exercícios bem dirigidos, e daí eles 

tem que falar sobre a linha de vida deles usando a 

língua-alvo, ou seja, o “present perfect.” 

Charlie: isso deve levar mais de uma aula, certo?  

 

Catarina: Ah sim, várias, é uma unidade inteira de 

trabalho, porque claro, o present perfect tem vários 

usos, isso que eu falei é pra introduzir um deles, 

depois tem mais áudio, mais exercícios escritos, e 

orais também, porque eu peço para eles montarem 

uma job interview com presente perfect. E olha, 

eles gostam, viu. Dá certo, mas tem que ser muito 

bem explicadinho, porque claro que nem todos 

acompanham no mesmo ritmo.  

 

Elionora: e o que vc sentiu de diferença entre aula 

de hoje e a que você deu no passado? 
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Catarina: Quando eu dei essa aula no Mackenzie, 

meus alunos eram adolescentes, na escola 

americana, de um nível social bem alto. Aqui, eles 

são universitários e de um nível social bem mais 

baixo, mas a gente tem que adaptar o material, a 

maquiagem, risos. A base conceitual é que é 

importante você ter bem clara, bem como o 

conhecimento do seu público. 

 

 

O relato da profa. Catarina Earnshaw narra seu conhecimento experiencial 

pela ótica da dimensão lugar quando faz a comparação das aulas no colégio 

particular e na faculdade pública, a professora, aparentemente soube trabalhar as 

idiossincrasias de cada um dos lugares ao planejar sua aula. Também está presente 

a dimensão temporal pois há um intervalo de quase trinta anos entre as duas aulas. 

Não menos importante é a dimensão da interação neste relato, pois todas as 

decisões tomadas pela professora levam em consideração o perfil de seus alunos, 

seja na escolha do material didático, do vocabulário usado em sala, bem como de 

escolha do contexto de uso da língua-alvo. 

 

 

3.1.4 Carlos Thurber 

 

No seguinte relato, tem-se o caso de ensino do prof. Charlie, onde se pode 

observar claramente o papel-chave desempenhado pelo conhecimento da 

experiência. 

 

Charlie: Bem, na verdade o meu caso de ensino 

não é exatamente uma aula, mas um processo, de 

várias aulas. Vou explicar: Foi em 2013, eu estava 

fazendo um curso na UnB sobre letramento e 

discurso e tinha que escrever um paper, olha por 

onde. Risos Escolhi uma turma de primeiro 

semestre, ingressantes, ou seja, aqueles que tem 
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pouco conhecimento de língua mesmo. Fizeram a 

nossa proficiência e ficaram no primeiro estágio. 

Pois, qual é o programa do 1º. Semestre? 

Catarina: Names, numbers,... 

Charlie: Exatamente, Personal information/ 

Informações pessoais. Nome, endereço, idade, 

profissão, nacionalidade. Certo? É isso que a gente 

ensina ao longo das aulas. Bem, eu quis aguçar o 

espírito crítico dos alunos e perguntei pra eles um 

dia: “Onde vocês acham que vão usar tudo isso 

que a gente tá aprendendo aqui”? eles 

responderam: Ah! teacher pra conversar com as 

pessoas. 

Eu respondi que sim, mas queria algo mais 

concreto, tipo: Onde? Com que pessoas? Até eles 

falarem Entrevista de emprego! Um evento social 

bastante importante na vida deles. 

Ufa! Falei, isso mesmo, vocês estão aqui , 

universitários, procurando estágios e empregos, 

certo? Então temos que nos preparar para 

entrevistas. Isso foi no meio do semestre, logo 

após a primeira avaliação, daí eu expliquei que 

faríamos um mini projeto: “JOB INTERVIEW” eles 

iriam preparar um diálogo a ser apresentado, 

oralmente, na última semana de aula. 

Bem, primeiro eu expliquei a noção do gênero 

diálogo, depois vimos alguns exemplos e falei que 

eles iriam ter que falar sem ler, esse era o desafio! 

Daí, o tempo passou, as aulas prosseguiram, mas 

senti que eles ficaram mais animados pois viram 

um objetivo concreto naquilo que fazíamos em 

sala.  Até pra mim, tudo que eu ensinava eu falava: 

olha isso é legal pro diálogo., risos. Não se tratava 

de um projeto pra tirar nota e passar, isso também, 



103 

 

risos, mas algo que eles poderiam concretamente 

usar fora da faculdade, eles tiveram dois meses 

para escrever o texto, revisar, tirar dúvidas comigo, 

ensaiar. 

Resultado: No final do semestre tivemos um dia de 

apresentações, foi muito bom, a classe se 

empolgou porque viu que os colegas estavam indo 

bem. 

Charlie: o diálogo é simples e curto, claro, eles 

estão no primeiro semestre, mas deixei claro pra 

eles que foi criação própria.  Vou até pedir para 

quem quiser, vir apresentar para os futuros 

calouros, acho interessante essa interação , assim 

eles podem ver o que vão aprender aqui. Eles 

querem fazer de novo no ano que vem. E eu vou 

aplicar em todas as minha as turmas. No fim uma 

atividade simples, pra mim, não me sobrecarregou 

em nada. 

Jo: Eu acho ótima ideia, o curso não quer 

desenvolver a oralidade, pois é isso mesmo.  Vou 

fazer algo também .Eles fazem em dupla? 

Charlie: sim. Até em trios 

Catarina: Eu também faço, depois conto pra vocês . 

 

 

O caso de ensino do prof. Charlie, em um primeiro momento, deixa nítida a 

dimensão lugar, uma turma específica foi escolhida, mas este não é o único lugar da 

experiência, o mercado de trabalho também passa a integrar a paisagem de 

conhecimento do professor justamente devido à natureza do projeto narrado. A 

dimensão temporal adquire um papel fundamental pois o professor quer ressaltar 

para os alunos o caráter não linear da linguagem, a divisão de conteúdos é 

meramente didática, mas a linguagem é orgânica, o ato de rever, revisar, ensaiar, 

faz com que os alunos tenham que mover-se entre passado e presente (temas das 

aulas) com foco constante no futuro (dia da apresentação). Para o professor também 
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é importante, pois pôde perceber o grau de envolvimento e comprometimento dos 

alunos. A dimensão da interação também se faz presente na narrativa pois os alunos 

teriam que fazer o trabalho em grupo, mas também poderiam buscar auxílio do 

professor, o que intensifica a interação professor-aluno. A experiência , como um 

todo, provou-se positiva e eficaz, tendo sido recebida como um estímulo pelos 

professores.  

 

 

3.1.5 Professora Nancy29  

 

A seguir, um relato sobre o motivo pelo qual um caso externo foi incluído em nossas 

discussões: 

 

Charlie: ...Me chamou a atenção no texto esse 

caso porque o Shulman escolheu uma professora 

experiente. Nós já lemos sobre a parte teórica em 

que ele apresenta o Conhecimento de base do 

professor, e nos casos que nós trouxemos até 

agora, esse conhecimento fica evidente. Certo?  

Eu achei de uma sensibilidade muito grande do 

Shulman e muito pertinente à nós porque a 

professora tem 25 anos de magistério, é professora 

de inglês, não como nós, mas inglês como língua 

materna.  

 

O Shulman fala que ela tinha um domínio da 

matéria, e que ela tinha esse conhecimento das 

turmas. Conforme o grupo ela abordava de forma 

diferente, acho que era a história do Moby Dick. 

Isso me chamou a atenção porque era o que 

                                                 
29 Este caso foi  adaptado e traduzido do artigo CONOCIMIENTO Y ENSEÑANZA: FUNDAMENTOS 
DE LA NUEVA REFORMA1 Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform Lee S. 
Shulman Stanford University e enviado ao grupo para posterior discussão no encontro. Adaptação, 
ver Anexo. Artigo completo pode ser acessado através do link. 
https://www.ugr.es/~recfpro/rev92ART1.pdf 
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estávamos discutindo nas sessões anteriores, 

como ela adapta o curso de acordo com o perfil das 

turmas. 

 

Ele ainda menciona um dia em que ela estava com 

faringite. Não tinha ninguém pra substitui-la . Era 

ela com ela .risos, 

Bem eu queria saber de vocês agora , o que 

acharam,? Se identificam em algum grau com a 

Nancy?  Yes or No. Por quê?  

 

Jo: Uma aula “Taylor-made”! Como ela se conhece 

como professora, sabe até onde pode ir com os 

alunos. E tem um link grande com o outro texto lá 

que nos lemos, o primeiro, que diz o seguinte: o 

bom professor, o professor eficiente, é aquele que 

consegue dar o mesmo conteúdo de várias formas. 

Porque ele tem a segurança, ele domina o assunto, 

ele domina as metodologias, conhece bem. Então, 

ele se aventura a fazer coisas diferentes, com 

turmas diferentes e acaba dando certo, né? 

Naquele contexto ela fez o seu melhor. Porque, 

como o autor fala, ela tem a base do conhecimento: 

técnicas de ensino, técnico, e o público dela. Ela 

preparou uma aula em que eles produziram sem 

que ela tivesse que ficar falando, ou seja, eles 

aprenderam e ela preservou a voz dela. O que ele 

menciona , esse conhecimento que ela tinha do 

conhecimento do perfil dos alunos. Conhecimento 

do professor! Ela uniu tudo! 

 

O Morin fala que nós caminhamos para uma 

individualização do ensino, que é o quê, é respeitar 

essas diferenças, então esse grupo que ela estava, 
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precisava de uma metodologia que desse a 

oportunidade deles trabalharem colaborativamente.  

Então, é vc olhar um grupo, ate mesmo na unidade, 

esse par de alunos, esse menino precisa disso. 

Isso , só o professor que conhece! 

  

 

O relato da profa. Jo, mostra que houve identificação não apenas com a 

profa. Nancy em si, mas com o seu “modus operandi” , ou seja, com o processo de 

raciocínio pedagógico por ela empreendido, inclusive uma menção explícita à parte 

mais teórica do texto foi feita, clara evidência à dimensão temporal da experiência 

que o grupo passava a ter pois acumulávamos já alguns encontros.  Já a profa. 

Elionora , apesar de compartilhar da mesma opinião, estrutura seu argumento de 

maneira distinta: 

 

Elionora: identificar, identificar diretamente eu 

diria que não. Mas , pela própria disciplina, eu 

nunca ensinei literatura, não e uma área que me 

interessa, nunca interessou, eu admiro. Mas nunca 

foi minha intenção ensinar literatura. Por isso , num 

primeiro momento eu não me identifico por causa 

da disciplina. Também pela questão de não ser 

professora de língua estrangeira, e eu tenho atuado 

como tal.  Mas na questão de encontrar uma 

solução a um problema dai sim. A gente pensa em 

uma aula, mas as vezes não da certo, então aí sim. 

A gente se identifica com ela no sentido de dar uma 

resposta rápida a um problema, seja de saúde, de 

tecnologia. 

 

Elionora: minha aula estava todinha planejada com 

o uso daquele equipamento, e aí, como fica se o 

equipamento pifou, vou buscar nas minhas 
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experiências, o que eu posso fazer., fazer uso do 

conhecimento prévio do aluno. 

Isso , faz o aluno trabalhar! Você não pode perder 

aquela aula. Dai sim eu me identifiquei ! 

 

 

O relato da profa. Elionora mostra a importância da componente introspectiva 

da experiência. Pois, por mais diferente que se perceba da profa. Nancy 

extrospectivamente, consegue se identificar quanto aos valores, sentimentos e 

crenças em relação à prática docente. 

 

 

Catarina: Nós temos que aos poucos mudar para 

que o aluno também se sinta protagonista e 

responsável , porque ele participando se engaja e 

se interessa mais. Pelo artigo, foi isso que eu senti. 

A profa. Nancy já sabe disso. Mas se nos 

ensinássemos literatura portuguesa/ brasileira, 

seria a mesma coisa, a mesma dificuldade. Eu 

pensei muito nas turmas da tarde. Por isso me 

identifico com a situação sim. 

  

Charlie: É mesmo , essas turmas da tarde tem sido 

um desafio! Tenho conversado muito com eles, 

eles não reagem muito, eles parecem que estão 

em “slow-motion”, vocês não tem essa impressão? 

  

Catarina: sim, eu fico até com medo quando vou 

fazer revisão de algum tema porque parece ate que 

eu não ensinei. Como eles não lembram, aquele 

silencio, não reagem. 

 

Charlie: É um silencio perturbador. Eu já tenho 

mudado minha abordagem, assim, procuro não 
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fazer questões abertas para a classe toda, eu 

percebo aqui que os alunos melhorzinhos não se 

importam de ficar com os piorzinhos, então eu 

sempre procuro fazer uma divisão mais equilibrada, 

e eles produzem melhor. 

 

Jo: E a profa. Nancy, não só divide as tarefas, mas 

ela também divide as habilidades. 

 

Charlie: Eu ,quando li o artigo, consegui visualizar 

todos nos fazendo esse tipo de aula dela, acho que 

o Shulman poderia ter visto qualquer um de nós e 

escrito a mesma coisa. (risos) 

Não se trata de dizer que ela é perfeita, acho que 

nem cabe isso na nossa discussão, mas que ela 

soube interpretar a sua paisagem de conhecimento 

, ela soube.  No contexto em que se encontrava ela 

fez o seu melhor, lugar, tempo e interação estavam 

em perfeita sintonia.  

 

Jo: A Nancy é o quinto elemento do grupo. (risos!) 

 

 

3.2 O professor experiente 

 

Os relatos acima mostram que ocorre identificação com o processo de 

raciocínio pedagógico da profa. Nancy, isto é, os professores participantes 

conseguem transferir para a sua paisagem de conhecimento a prática docente vivida 

por Nancy, conseguem relacionar suas experiências às da professora.  

 

A discussão sobre identificar-se ou não com a profa. Nancy trouxe outro tema 

muito presente nos relatos: a possibilidade de um professor em início de carreira 

atuar de forma similar, ou seja, de ter um semelhante processo de raciocínio 

pedagógico. 
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Charlie: eu estou pensando uma coisa aqui que 

queria colocar para vocês, pra gente discutir. Será 

que um professor em início de carreira teria feito o 

que a profa. Nancy fez? Como o fator experiência 

fez a diferença? 

 

Jo: a professora deve saber contemplar os dois 

lados, o que o aluno precisa e  o que o aluno gosta 

de fazer. Dominar o assunto , dá uma segurança, 

se vc não tem o domínio, vc não se aventura, vc 

faz o quadradinho ali, toda aula é igual pra todo 

mundo. por isso, a questão da experiência e 

importante , para dar essa desenvoltura. 

Não foi uma aula show, no sentido, multimídia, ela 

não trouxe um filme para comparar com o livro, não 

fez teatrinho, ela realmente trabalhou o texto, né? 

foi uma aula até bem tradicional, mas ela fez de 

uma forma, que eu acho que os alunos devem ter 

saído até contentes da aula.  

 

Charlie: Como você já mencionou, as vezes o “less 

is more”. 

 

Jo: Sim. O  Morin, o autor, você deve estar lendo, 

ele fala que o professor de hoje tem que ser um 

curador do conhecimento. O que é que ele quer 

dizer com isso? ao invés do professor chegar lá na 

frente e dizer eu domino tudo, ele divide a 

responsabilidade com o aluno, o aluno pega a 

responsabilidade de aprender pra ele, não é só o 

professor que ensina, o aluno quer aprender tb. 

Então o professor, indica caminhos, possibilidades, 

mas ele não dá a resposta, ele é um curador, ele 

dá opções , caminhos, os mais adequados. o aluno 
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caminha , digamos, com mais autonomia em sala 

de aula.  Foi o que essa professora fez, e os alunos 

gostam de se envolver, de participar, uma forma 

mais colaborativa. Não sei se um professor 

inexperiente poderia fazer isso. 

Charlie: Eu acho que entraria em pânico!!! 

 

Elionora: As variáveis são muitas, a gente tem que 

vir com um plano B. Eu concordo com você quando 

você diz que um professor inexperiente entraria em 

pânico, porque na outra universidade, eu 

trabalhava com prática de ensino. Nós tínhamos 

temas teóricos, mas tínhamos leituras e discussões 

e  oito semanas eram para aplicação , eles tinham 

que apresentar seminário pra sala. eu dividia de 

acordo com a técnica, abordagem. Às vezes não 

funcionava, tadinhos , eles entravam em 

desespero. 

 

Charlie: Por que você acha que isso acontecia? 

 

Elionora: Talvez isso seja algo que cause 

ansiedade. Das duas uma, ou ele vai ficar muito 

devagar , nessa que ele pode correr mais, ou ele 

vai tentar correr mais com aquele que não 

acompanha, pela inexperiência, ele não saiba 

dosar num primeiro momento. Na verdade a gente 

tá sempre dosando.  

Eu até fiz uma associação com um livro bem básico 

que a gente trabalhava em prática de ensino, que é 

da Kay, Sandra Lima Kay, é uma coleção que é pra 

formação de professor. Ela citava , ela fez uma 

coletânea de várias práticas de sala de aula e no 

final ela fez , o enfoque era plano de aula. Dai ela 
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pegou um plano de aula de um professor 

americano , no Japão, que ensinava uma sala de 

moças, daí nas primeiras aulas que o professor fez. 

Dar uma aula comunicativa, o que aconteceu, não 

teve resposta, foi cultural. Elas achavam que não 

podiam conversar por questão de respeito. Esse 

professor levou um tempo para entender. 

 

Charlie: por isso que esses manuais são estranhos, 

você não ensina a aula, você ensina o aluno. No 

texto, eu me identifico porque ele não dá uma 

receita, ele quer que a gente entenda a essência 

do ser professor.  Veja, uma sala só de moças no 

Japão, e nos numa sala de escola publica da 

periferia de São Paulo, e claro que um mesmo 

plano não pode dar certo. 

Jo: por isso que nossa discussão não fica no plano 

superficial, vamos a fundo porque na base sim 

somos similares. 

  

Charlie: Tá aí, gostei, porque é justamente o termo 

que o Shulman usa, base do conhecimento. 

 

Jo: eu acho que o professor mais jovem, talvez ele 

consiga utilizar mais a parafernália tecnológica. Ele 

vai inovar com um ferramental novo, mas eu acho 

que essa experiência de trazer a educação para 

uma coisa mais colaborativa, participativa, o 

professor tem que ter uma experiência sim. Acho 

muito difícil um professor jovem sem experiência 

tentar inovar assim de cara. Porque ele ainda não 

sabe, ou não tem a experiência, de como os alunos 

reagem, de como eles aceitam. 
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Catarina: Eu vejo que a rapidez com que o 

professor responde à uma situação-problema 

aumenta conforme a experiência que se acumula. 

O professor inexperiente não tem esse repertório 

de experiências.  

 

Elionor: e a gente não pode fugir do conhecimento 

prévio do aluno, tanto de língua como de 

conhecimento de mundo. Mas o professor 

inexperiente talvez não faça isso, não foi treinado 

pra isso, e as vezes a própria instituição, sobretudo 

institutos de idiomas, nem refletem sobre o 

treinamento que dão. Tem que seguir o manual. 

Por exemplo, há duas semanas eu estava com o 

5º. Semestre de ADS e estava explicando o 

contraste ente o “Present Perfect” e o “Simple 

Past”, dai percebi que a coisa não estava legal, o 

que eu fiz, fui na Internet e peguei um texto sobre a 

evolução da Internet, é claro que ali havia passado 

simples e present perfect.  Não dava pra falar do 

Camelo, apesar de que nos temos nas dunas em 

Natal passeios de Camelo. 

 

Charlie; essa unidade tem sido mencionada várias 

vezes, a Jo e a Catarina já falaram dela. 

 

Elionora: Pois é, mas , para alguns alunos, Natal é 

tão distante quanto Londres. E, eu tenho alunos 

que nem sabem onde fica o teatro municipal. O 

centro de São Paulo. Outro dia, pra treinar o 

“present perfect”, eu perguntei se eles já tinham ido 

ao parque da Luz, ninguém sabia onde era. 
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Catarina: a gente tem mais flexibilidade para 

adaptar de acordo com o perfil. A gente percebe a 

diferença entre as turmas. Aquela U10, que 

trabalha com o “present perfect” e fala de camelo. 

Nem existe esse animal aqui, nós até já mudamos, 

nem entramos nesse contexto de camelo. O nosso 

universo é o do mundo do trabalho! 

  

Charlie: Vocês lembram do Antenor? 

 

 Eli: sim, foi eu aluno no 5º. Semestre. 

Catarina: e meu no primeiro. 

Charlie:então, no 3º. Ele foi meu aluno e me disse 

que ia falar sobre o Alceu Valença, porque ele tb é 

pernambucano. Meninas, a turma bateu palmas, 

precisa ver, claro que com dificuldades, mas ele 

ensaiou e mostrou ali na frente. Eu nunca podia 

imaginar em falar de Alceu Valença numa aula de 

Inglês. Ele esta preparado pra falar da cultura dele 

quando encontrar um estrangeiro. 

 

Eli: digamos, o professor inexperiente vai trabalhar 

na escola XYZ da vida, se bem que cá entre nos 

essa escola é terrível, trabalhei lá e nem no meu 

currículo eu coloco! Vc não foge do livro. Mas 

mesmo na XYZ se o professor não levar a questão 

de prévio conhecimento de mundo , o professor tb 

se atrapalha.  

 

Os livros usam tópicos que são pertinentes não à 

cultura do país do aluno, mas do país em que a  

Língua-alvo é falada, não fazem nenhuma 

conexão, daí isso eu percebi, por observação, 
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vários livros texto eles não trazem aspectos 

culturais da cultura de origem do aluno. 

 

Charlie: a indústria editorial se defende dizendo 

que fica a critério de cada professor adaptar, mas 

se na escola o professor tem que seguir o manual? 

Como que faz? Daí a escola dá um jeito de colocar 

nas costas do professor e diz que foi ele que não 

teve a sacada. 

 

Eli: Pois é, veja agora se o professor inexperiente  

Compra essa ideia? Ele acaba passando pro aluno. 

Sobretudo aquele que não teve uma experiência 

internacional, ele é aculturado, ele vai tentar 

reproduzir isso na sala de aula, e no médio prazo, 

vai trazer problemas pra ele mesmo. 

 

Jo: então, por isso que não adianta vc chegar pro 

professor e dizer: eu tenho mais de 20 anos de 

magistério, vc tá começando. Ele não vai ouvir, por 

isso que receita não dá.   

 

Charlie: Acho que a gente conta nossa história e 

então eles que reflitam. 

 

Catarina: Só pra fazer um gancho disso tudo com o 

texto. Com isso vocês podem ver o poder de 

análise que ela (profa. Nancy) tem, de alguma 

forma a fazer alguma ação ela tem que analisar 

quem são esses alunos. Reflete para poder passar 

o conteúdo de acordo com o perfil dos alunos, isso 

não é qualquer um que faz. Um professor que lê, 

que tem referência. Isso é experiência, ela bate o 

olho e sabe o que fazer. 
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Ao relatarem sobre o professor iniciante, os professores acabam por 

comparar professores experientes e não experientes. Com o intento de definir um 

grupo de professores, definem-se dois. Aspectos de formação identitária tanto do 

professor iniciante quanto do experiente são mencionados através de análises 

comparativas e de exemplos concretos de práticas pedagógicas. Os professores 

sentem-se à vontade não apenas em compartilhar suas próprias práticas mas 

também revelam questões mais amplas sobretudo quanto à dimensão situação. As 

narrativas inserem outros lugares que não apenas a sala de aula, o contexto se 

amplia e passam a emergir no discurso dos professores os desafios encontrados em 

suas práticas cotidianas. 

 

 

3.3 O cotidiano escolar – desafios 

 

O desafio da heterogeneidade das turmas, tanto em termos de tamanho como 

de competência linguístico-pedagógica é recorrente nas falas. 

 

 

Charlie: eu fico pensando, a gente vê essas teorias, 

estamos no século 21, mas será que estamos 

TODOS no século 21? Porque esses alunos que a 

gente tem, muitos estão vivendo em uma outra 

época , talvez. 

 Jo: as turmas da tarde são diferenciadas.  

 

Talvez eles precisem de um tempo maior pra 

digerir tudo que nós passamos. 

Charlie: eu tenho feito isso, se eu tenho um mesmo 

nível à noite e à tarde, eu já tenho que reformular 

de acordo com o turno. Se uma turma vai 

responder 10 perguntas, já planejo que a outra vá 

responder cinco. Se não for assim, eu começo a 

ficar nervoso. Vocês não acham que isso vem 

aumentando aqui na faculdade? 
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Elionora: mesmo entre os cursos da manhã, a 

gente sente a diferença. Por exemplo, esse é o 

terceiro semestre que eu pego o primeiro semestre, 

calouros, eles estão vindo com uma deficiência 

maior, eles estão entrando cada vez mais fracos. 

 

Catarina: vc tem que perceber que vc tem que 

mudar o processo de avaliação, o critério. 

 

Jo: Nós temos que cumprir o mesmo conteúdo pra 

todas as turmas, esse é o desafio, e é difícil, tem 

momentos que a gente não consegue. 

Nós temos turmas grandes, às vezes está muito 

quente, ou muito frio, com essa história da cirurgia 

que eu passei, eu tenho evitado ficar andando 

muito pela sala, tenho explorado bastante os 

vídeos, e eles estão adorando, porque sai um 

pouco do dia-a-dia. 

Essa minha condição foi interessante por isso, 

consegui inovar, (risos). 

 

 

Conflito entre a teoria e a prática também constitui um desafio para o grupo, 

sobretudo no que diz respeito à legitimação do conhecimento produzido pelo 

docente em relação ao conhecimento produzido por pesquisadores acadêmicos.  

 

 

Elionora: alguns encontros atrás, quando eu falei 

de uma atividade que fiz eu mencionei que os 

alunos não conheciam nada de São Paulo. 

Lembram? 

Charlie: Claro.  
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Eli: Pois é, Eu acho que é uma questão de língua 

mesmo, não adianta vc querer complicar uma 

coisa, que eles não desenvolveram ainda uma 

habilidade cognitiva, não dá para abstrair . Tudo 

aquilo que a gente lê , é muito bonito, mas vc 

aplicar , de fato, num pais em que a língua não é 

usada, e a realidade do nosso público, em que 

poucos usam no cotidiano. É muito lindo, mas não 

dá pra usar tudo que a gente lê. 

 

Charlie: e o estranho é que a gente percebe uma 

deficiência do próprio português. O “present 

continuous”, que vc mencionou, nós temos essa 

forma verbal em português do Brasil, porque será 

então que existe tanta dificuldade em associar. Por 

isso, achei interessante a atividade que vc fez e 

que deu resultado.  

Eli: os manuais que dizem que não se pode usar a 

língua materna , nunca, Eu gostaria, mas 

sinceramente, numa sala de 40? 

Jo: eu também penso nisso, nosso público é 

diferente, sobretudo os alunos da tarde. Mas esse 

discurso, de não poder usar a língua materna, é um 

discurso importado. Vc lê os livros de metodologia , 

importados, tipo: Brown, Jack Richards, eles falam 

que não pode usar, porque eles escrevem livros 

pro mundo todo, e eles não falam outra língua que 

não a deles. 

Eli: e eles não dão aula!!! 

 

Catarina: exatamente. Vc pode tirar proveito do 

conhecimento da língua materna!!! Olha a questão 

do present perfect! Isso fica nítido. Eu escrevi na 

lousa, em português: 
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Eu comi pão ontem. 

Eu nunca comi pão. 

Catarina: eu questionei, qual a diferença?, O que 

cada frase quer comunicar?. Eles chegaram a 

dizer, dai chamei atenção que na ação, 

linguisticamente, o verbo esta expresso da mesma 

maneira. Mas em inglês, será que é igual? Eu 

perguntei, daí eu mostrei as frases em inglês. 

 

Eli: vc tem que chamar pra consciência, senão , 

não anda! Só quem dá aula sabe disso, e sorte do 

aluno que tem um professor que conhece as duas 

línguas! 

Sabe , o que e que eu queria mesmo era ver um 

norte-americano, ou qualquer outro, dando aula de 

língua portuguesa. Por que ser “native” não quer 

dizer ser bom professor. 

 

Charlie: até mesmo um professor “native” formado, 

se não falar o português, não vai entender o 

processo pelo qual o aluno esta passando. 

Jo: a teoria tradicional deixa tudo muito simples, e 

na realidade não é!  

Charlie: exatamente, teorizamos sobre aquilo que 

surgiu na sua aula, na sua prática, surgiu um 

problema e vc trouxe uma solução. Só vc que 

pode. 

Jo: e rápido!!!! 

 

Eli: Foi engraçado, se vc quiser registrar isso, acho 

que vale a pena: Uma das primeiras escolas que 

eu trabalhei era de Business English,. E agente ia 

nas empresas. E bem interessante o jeito que o 

diretor pensou. Pra ele não ficar na mão, a gente 
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trabalhava em esquema de rodízio, se tinha , por 

exemplo, eu tinha três turmas, ficava com eles três 

semanas, depois tinha um rodízio de professores. 

A metodologia era mais audiolingual pouco 

communicative, mas ele fazia a propaganda de que 

era communicative. 

Eli: aí tinha uma parte da lição que era de 

desenvolvimento de vocabulário, daí teve um 

professor, nativo, tadinho, a aula dele não deu 

certo, porque, ele preparou a aula toda com 

cognatos. Pra ele , os falso cognatos não faziam 

sentido, já que ele não falava português. Ele não 

tinha esse insight., ele leu como se fosse pra ele. 

Uma perspectiva bem diferente da nossa. 

 

Charlie: eu fico pensando nisso, um native teacher 

aqui na Fatec. 

Jo: não iria dar certo! Risos. 

Eli: Acho que nem na USP eles dão certo. Eles 

dão certo pra pesquisa, não pra sala de aula. Na 

PUC eu acho que ainda vai, mas pro curso de 

tradutor, não o de letras. 

Eli: Eu queria muito ver uma aula de um inglês/ 

americano, dando aula de português ou espanhol 

como língua estrangeira. Vc acha que ele não ia 

usar Inglês na aula dele? Fala pra mim! 

 

Jo: Quando eu estive lá em San Diego, na 

Universidade da Califórnia!!!,  E vc que vai pra 

Londres, pra International House, vc vai ver. Nós 

fizemos curso de metodologia, e a turma, nos 

chegamos à conclusão de que nós, no Brasil, não 

ficamos nada a dever. Aliás, eles não aplicam a 

teoria nem nas aulas deles. A gente vira aluno, 
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risos, então, os comentários, na hora do café: 

sobre o quê foi essa aula? Não teve pé nem 

cabeça! Entrei mudo e sai calado!   A gente não fez 

nada! E daí a gente tinha que assistir as aulas 

deles para alunos internacionais!  Começa que eles 

dividem o curso em duas partes, 2 horas de 

gramática e 2 horas de conversação. 

 

Eli: quer dizer , que eles podem! A gente aqui... 

 

Charlie: Exatamente, temos que dar as quatro 

“skills” em uma aula. Eu também fui pra lá, um 

semestre depois da Jo.  Eu refleti, não vi diferença 

entre as duas, a de gramática, super. expositiva e 

tradicional, que a gente não faz mais, o professor 

enche a lousa de conjugações verbais. Vamos ver 

a de conversação. Bem, não tinha conexão com a 

de gramática que eles aprenderam antes do 

intervalo, e quem mais falava era o professor, ou 

então tinha um joguinho!  

 

Jo: exatamente. E ainda ouvíamos um tom de 

superioridade deles com relação ao Brasil. 

 

Charlie: eu pensei: Meu Deus, esse povo ainda tá 

pagando em dólar! O que salva, é a sensação de 

vivência, porque eles saem da sala e vão tomar 

café, daí tem que falar em inglês, etc..  Porque as 

aulas, o que a gente faz no Brasil, muito melhor.  

Até os livros, eram iguais aos que usamos aqui no 

Brasil. e pagando em dólar! Que desperdício, essa 

foi a conclusão a que chegamos. 

Charlie: então, só fazendo um link com o artigo que 

a gente leu do Shulman, “long. time ago.”, risos, , é 
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o que o Shulman chama de conhecimento 

pedagógico do conteúdo, que é aquele 

conhecimento que vc, professor que está na sala 

de aula que sabe, ninguém de fora pode ter. Quem 

tem é a profa. Jo, a profa. Catarina, a prof. 

Elionora, o prof. Charlie. A gente que conhece e na 

hora a gente tenta fazer o melhor para aquela 

turma. 

Jo: só vem flechadas. Outros problemas. 

Jo: A gente vai apagando incêndio! de uma certa 

forma sim, mas tb acho que a gente tá aprendendo 

muito tb. levando esse conhecimento para outras 

turmas, outros semestres. 

Eli: Com certeza. 

. 

 

O discurso acima, ao enfatizar os desafios do cotidiano escolar, evidencia que 

os professores possuem consciência do papel que desempenham . O espaço 

tridimensional da narrativa deixa claro que: a escola/ sala de aula é um lugar legítimo 

de geração de conhecimento; conhecimento relacional porque é gerado através a 

interação dos atores sociais envolvidos e constantemente reavaliado, não é estático, 

pode ser alterado continuamente. 

 

 

3.4  Identidade da disciplina 

 

Observa-se que o discurso do grupo, apesar das inserções de vivências dos 

professores , focaliza não tanto a questão da identidade do docente em si, mas sim 

a identidade da própria disciplina neste espaço tridimensional. Mesmo tendo sido 

feitas fortes referências aos professores estrangeiros, não é essa a problemática que 

o grupo considera como desafiadora .  Os professores têm como desafio maior a 

legitimação do ensino da língua inglesa dentro da paisagem em que atuam, levando-

se em conta o lugar em que estão (escola pública); as pessoas com que interagem 

(alunos, equipe gestora e pares) e o tempo e recursos disponíveis (carga horária e 
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infraestrutura). A seguir, em uma discussão sobre o tema avaliação, os professores 

relatam suas crenças sobre o papel que a disciplina representa na e para a 

instituição. 

 

 

Catarina: Nós temos que mudar o critério de 

avaliação. 

Charlie: Como assim? O que você sugere? 

Catarina: Eu acho bom que nós conseguimos 

padronizar o sistema de avaliação. Fazemos de 

acordo com o regimento da faculdade: Prova 1 com 

35% de peso , prova 2 com 50% e uma nota de 

trabalho com 15%.  Desta forma ninguém pode 

dizer que Inglês não está cumprindo com o 

programa. 

Jo: Sim, concordo com você. Mas , nós temos 

especificidades na disciplina, como por exemplo a 

avaliação do Speaking. Catarina: Eu sei, por isso 

que nós fazemos uma atividade oral que entra na 

nota do trabalho, nos 15%. Certo? 

 

Charlie: verdade. E a composição da média final 

não precisa necessariamente ser da forma que 

fazemos, temos que fechar a média, agora, com 

que instrumentos de avaliação, nós podemos 

decidir, desde que esteja incluso no plano de 

ensino que entregamos à coordenação e aos 

alunos todo início de semestre. Não é? 

 

 

Na fala acima a dimensão interação da narrativa é evidente quando a 

professora verbaliza a importância que confere ao estar em concordância com o 

sistema oficial de avaliação. Já outro professor a desafia ao incluir a informação de 

que há outras combinações possíveis para a composição dos itens da avaliação. 
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Charlie: Eu não sei se vocês percebem isso, mas 

está cada vez mais difícil de cumprir o programa 

para a prova final. 

Jo: Com as turmas da tarde eu tenho muita 

dificuldade. 

Eli: Eu tenho uma turma de Gestão da tarde que eu 

não consegui no semestre passado cumprir o 

programa, a sorte foi que eles continuaram comigo 

este semestre e então eu pude equalizar. Além do 

perfil deles, teve muita emenda de feriado. 

Jo: Teve mesmo. 

Charlie: Por isso mesmo, temos que um dia 

repensar a forma como avaliamos, será que ela é 

eficiente? Temos vinte semanas de aulas, entre : 

revisão, prova e vista, totalizamos seis aulas. Eu 

acho bastante. E vocês? 

Jo: sim, também acho, ás vezes nem conseguimos 

o programa a tempo da primeira avaliação. 

Catarina: Realmente, temos que um dia marcar 

uma sessão , todos nós, para elaborar propostas. 

Eli: tô dentro! 

 

 

Após uma introdução ao tema, o grupo já passa ao primeiro desafio, a 

dimensão temporal ganha destaque quando se discute sobre o tempo a ser utilizado 

para aplicar as avaliações necessárias de acordo com o regimento da instituição. 

 

 

Charlie: Eu não sei se você Eli passa por isso de 

manhã, mas eu a e Jo que damos aula à noite 

temos a última aula mais curta, os alunos saem 

mais cedo, ou seja, para aplicar prova, em uma 

aula, ou a prova é mais curta ou então preciso de 

duas aulas. 
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Jo: É verdade. Eu distribuo a prova assim. Em uma 

aula eu faço o áudio e na outra um exercício de 

língua e a correção. Mas sabe, nós já temos 

poucas aulas, se pensar bem, usamos quantas 

aulas para avaliação? Vc falou antes 6, é muita 

coisa!!! 

 

Eli: de manhã, os alunos querem sair pra almoçar e 

ir pro trabalho , então fica difícil segurar depois do 

meio dia, às vezes 11.45 já não tem ninguém na 

sala. 

 

 

Algumas práticas de avaliação são citadas, os exemplos são assimilados pelo 

grupo mas surge um antagonismo precisamente de ordem temporal ,pois nem todos 

concordam com o tempo a ser dispendido para a realização da atividade avaliadora : 

 

 

Eli: pensando na economia de tempo, eu tenho 

feito vídeos com os alunos, assim, eles gravam e 

me mandam os vídeos, eu vejo em casa. Tem dado 

certo. 

 

Jo; Em CASA! Mais trabalho pra vc!!!! 

 

Charlie: Que bom Eli, vc já tinha me comentado e 

eu tentei fazer isso com a turma do Gestão 4 da 

tarde, mas pra te ser sincero, eu não gostei! 

Eli: Por quê?  

Charlie: Não, assim, a ideia é ótima, mas daí entra 

a questão da tecnologia. Teve grupos que 

gravaram no quintal de casa e só deu pra ouvir 

latido de cachorro. (risos). Eu ainda avisei! Teve 

outro que gravou no pátio da faculdade e só se 
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ouvia o vento (risos). Fala sério. Teve uma dupla 

que trouxe a gravação pra passar , pra projetar pra 

turma, ok, mas na hora, o nosso computador da 

sala não tinha capacidade de ler a versão delas. 

Um flop total!! Eu fiquei irritado e mandei elas 

fazerem ali na hora, quem sabe faz! Me senti meio 

ditador, mas também achei falta de respeito com a 

turma. Não me arrependo. Risos. 

 

Jo: Nós já falamos sobre a parafernália. Mais uma 

vez, o menos é mais. 

 

Charlie: Concordo em gênero , número e grau. Não 

dá pra ser “ wannabe”, tipo, se estivéssemos em 

uma escola com sala de aula de ponta ( áudio e 

vídeo de primeira, internet rápida, etc...) tudo bem, 

mas do jeito que é , nem dá pra exigir do aluno. 

 

Eli Comigo tem dado certo, claro, não quero dizer 

que todos fazem trabalhos bons, mas eu criei uma 

rubrica , bem simplesinha, que eles recebem e eu 

aviso que é como eu dou a nota, é uma overall 

mark. 

Charlie: isso que eu queria te perguntar, como vc 

avalia e dá feedback. Legal,  e isso de ser uma 

nota de impressão, excelente. Vou entrar mais uma 

vez no próximo semestre, daí te conto. ( risos) 

Jo: ótimo, mas eu ainda acho que levar pra casa 

não facilita a vida de ninguém. mas se vc se deu 

bem com essa atividade, tudo bem. 

Catarina: Eu entendo também, mas por exemplo, 

você Jo não faz várias atividades de escrita ao 

longo do semestre? 



126 

 

Jo: Sim, ao longo do semestre, não de uma vez na 

semana de provas. 

Charlie: Todas as atividades são excelentes, a 

questão me parece mesmo ser de ordem logística, 

de gerenciamento de atividades, ou até mesmo de 

escolha, certo? Cada um se identifica com uma 

forma de avaliar e de acordo com o perfil de suas 

turmas.  

 

 

Neste momento da discussão, aparentemente, existe uma divisão entre os 

professores e vários conflitos de opiniões emergem quanto a tempo dispendido e 

recursos tecnológicos utilizados na prática de avaliação. 

 

 

Catarina: Eu faço a entrevista de emprego, 

individual, eles tem que vir vestidos 

apropriadamente e eu chamo um por um na sala. 

Jo: Super legal, mas isso não leva tempo, a noite 

eu tenho turmas com quase 40 alunos. 

Catarina: Dá sim, eu faço. ( em tom sério). 

Jo: Mas você tem quantas turmas? 

Catarina: duas 

Jo: eu tenho oito, o Charlie e a Eli tem ... 

Charlie: eu tenho treze 

Eli: Eu tenho quatorze. Acho a ideia muito boa, mas 

não dá pra mim. 

Catarina: Eu sei, gente, por isso, que o professor 

deve conhecer o seu público e adaptar conforme a 

sua necessidade, sempre respeitando o projeto de 

inclusão da atividade oral. 
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A narrativa da professora Catarina veio somar-se aos conflitos já existentes e 

a discussão chegou a um ponto cego, de impasse. Fez–se necessária uma 

intervenção do mediador do grupo  a fim de  buscar nova orientação temática e  

passar então à discussão sobre  a importância de uma atividade oral, não 

importando os meios que se utilize para realizá-la ou o tempo que se dispenda para 

tanto. 

 

 

Charlie: Isso eu concordo Catarina, eu acho que 

estamos no caminho certo, Uma coisa que eu acho 

legal que nós estamos fazendo são as avaliações 

orais. Inclusive acho que devemos dar maior peso 

pra elas, porque assim o aluno percebe que o 

curso tem foco no desenvolvimento dessa 

habilidade. temos que intensificar. Quem sabe 

fazer a prova final, que tem peso 50%, totalmente 

oral. Não sei, é só algo pra se pensar.  

  

 

Com atenção à dimensão situação, as narrativas passam a focar  o papel 

desempenhado pela  avaliação na construção identitária da disciplina. 

 

 

Charlie: Não acham que a avaliação ajuda na 

percepção que o aluno tem do curso, e até mesmo 

na percepção que a equipe gestora tem do inglês, 

e os nossos colegas de outras disciplinas? 

 

Jo: total, eu gosto de dar a primeira avaliação bem 

difícil, porque se eles sentem que é fácil, daí eles 

começam a faltar, não dão bola pras aulas do 

segundo bimestre. 
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Charlie: que interessante, eu não tinha pensado 

nisso. Eu nunca achei que o aluno levasse a 

disciplina como secundária. Mas pra te dizer a 

verdade, por exemplo, com os calouros, a gente 

tem poucas aulas antes da primeira prova, então 

ela é curtinha, eles tiram 9 e 10, daí já começam a 

se achar. Por isso que eu já falo da avaliação oral 

no dia em que entrego as notas da prova escrita 1. 

Pra já deixa-los com uma preocupação, um foco. 

Eles ficam apreensivos mas se sentem motivados 

pelo desafio. 

 

Jo: Eles adoram inglês, muitos não podem pagar 

um curso externo. 

Catarina: Eles sabem que a faculdade é uma das 

poucas, senão a única que oferece a disciplina em 

todos os semestres, eles gostam. 

Eli: Sim, mas acham que aprender inglês é fácil, dá 

pra aprender só com vindo à aula. eles não têm , 

porque não sabem, nem é culpa delas, a postura 

de estudantes de língua estrangeira. 

Catarina: Esta é a nossa função, ensiná-los. 

 

Charlie: Vocês acham que o aluno aprende com a 

prova? 

 

Jo: Com certeza! raciocínio, concentração, 

estabelecimento de metas, é um aprendizado pra a 

vida. 

Charlie: Sabia Jo, quando você estava de licença 

médica nós aplicamos suas provas, lembra? Pois 

é, eu vi a sua prova e gostei tanto que achei que 

poderia usar com minha turma como um reforço. 

lembra que te pedi até a permissão? 
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Jo: Claro.  

Charlie: até nós aprendemos com as provas. 

Catarina: Sem dúvida. A troca é essencial, 

respeitando o perfil de cada um de nós e dos 

nossos alunos. 

  

 

A dimensão interação da experiência ganha força nos relatos a seguir quando  

a discussão passa a incluir outros atores sociais que não apenas o professor de 

inglês e o seu aluno. 

 

 

Charlie: Pois é, vocês lembram na última reunião 

geral do diretor? ele me pediu para falar sobre o 

TOEFL30 . A Eli não estava, mas a Jo e a Catarina 

estavam. Vocês lembram? Eu falei das estatísticas 

e aproveitei e expliquei o Quadro comum de 

referência europeu. Por que tinha professor 

questionando a aprendizagem de inglês dos 

alunos. 

Jo: Fez muito bem, me lembro sim. Inglês é sempre 

o bode expiatório.  

Catarina: Eu queria ver a proficiência em português 

e cálculo. 

Charlie: Pois é. Eu deixei bem claro que nós 

seguimos um programa internacional. Com a carga 

horária de que dispomos, podemos levar o aluno a 

atingir nível A2, início de B1, segundo a escala. 

Esta nomenclatura é mundial, não precisa de 

tradução, já o próprio diploma da faculdade 

                                                 
30 TOEFL( Test of English as  a Foreign Language) . Realizado em parceria com o MEC, programa 
Idiomas sem fronteiras ( IsF). A Instituição foi credenciada como centro aplicador do exame, todos os 
alunos matriculados da instituição têm direito  a realizar gratuitamente a prova no próprio campus. Os 
exames são lacrados e enviados para correção, os resultados são enviados tanto online ( para os 
estudantes) como em papel/ certificado para o centro aplicador. 
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necessita. Falei mesmo, e não mudo nenhuma 

vírgula!!!! risos. Sabe , eu nem gosto muito dessa 

divisão rígida do Quadro comum de referência 

europeu ( QCRE)
31

. A gente já até discutiu sobre 

isso, a dominação internacional das editoras. Mas 

sabe, pra esse pessoal da racionalidade técnica, só 

falando na língua deles mesmo, daí eles se tocam. 

(risos) Nada melhor do que experimentar do próprio 

remédio. ( risos) 

 

Eli: queria muito estar lá pra ver isso. risos. 

 

Charlie: Sabe, tem uma coisa que eu só vou 

mencionar aqui. Nós não recebemos os resultados 

das provas, então, como eu faço a entrega dos 

certificados pessoalmente para os alunos, eu 

sempre peço para eles me falarem a nota para 

efeito de estatística, tanto que eu falei na reunião. 

até aí tudo bem, agora, a surpresa, em alguns 

casos, não foi apenas em um ou dois, é que alguns 

alunos bem fraquinhos em aula foram melhor que 

alunos com performance boa no dia-a-dia. Como 

explicar isso? Nos moldes da racionalidade técnica 

é impossível, eu acho, isso mostra que as pessoas 

são diferentes e reagem diferentemente  a 

estímulos, ou seja, testes.  

 

Eli: isso bate com o que a gente tá discutindo, 

sobre formas diversas de avaliação levando-se em 

consideração o perfil do aluno. 

 

                                                 
31 Ver quadro detalhado em anexo. 
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Jo: Sabe. Eu já ouvi colegas , das disciplinas 

técnicas, que acham que os alunos poderiam saber 

mais inglês. 

 

Catarina: Sim, eu sei, mas o inglês é um projeto 

institucional, eles não tem que achar nada. E o 

mercado está pedindo domínio da língua. Aluno de 

tecnologia sem inglês, não consegue emprego. 

Inglês não é perfumaria! 

 

Eli: Não mesmo. Vários alunos que conseguiram 

estágios me falam que o inglês é requisito básico. 

 

Catarina: Por isso que eu sempre falo para 

insistirmos no projeto de Job interview. 

 

Charlie: Com certeza, e com maior visibilidade. 

Mas sabe que  alguns professores já comentam 

comigo que os alunos pediram um tempo da  aula 

deles para se preparar ou ensaiar a apresentação? 

eu achei isso ótimo, mostra que a disciplina está 

desenvolvendo um trabalho em sintonia com o 

mercado tecnológico. O TOEFL, acredito que 

também está contribuindo para essa mudança de 

opinião. 

 

Jo: Precisamos marcar uma reunião para pensar e 

discutir estratégias sobre avaliação oral pro ano 

que vem. Não acham? 

 

 

A discussão sobre avaliação, tensa em alguns momentos, mas com 

momentos cômicos e até irônicos, revela que os professores, ao comporem sua 

histórias  singulares e impregnadas de crenças e valores pessoais , nada mais 
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buscam do que  um lugar em sua paisagem do conhecimento profissional. Paisagem 

esta que o grupo percebe ser construída em conjunto  quando trocam suas 

experiências singulares. 

 

 

3.5 A metáfora: menos é mais 
 

Presente  no discurso dos professores, encontra-se o recorrente uso da 

metáfora conceitual “ menos é mais”,  o que torna  possível perceber a construção 

conjunta de uma paisagem de desenvolvimento  profissional. 

 

 

Jo: Aqui na faculdade nós temos sempre muitas 

surpresas porque o planejamento não prevê tantas 

situações diferenciadas. um bom exemplo, eu 

trouxe muita tecnologia, vamos dizer assim, pra 

ajudar, mas acabou que atrapalhou. o aluno ficou 

perdido, não sabia pra onde olhar, pro projetor, pro 

livro, pra mim. Então , na outra aula eu fiz só com o 

impresso, e no final da aula eles mesmos já 

falaram: Ah, professora, ficou bem melhor assim, 

quanto mais simples melhor( risos). 

 

Eli: Neste semestre , o que eu fiz, eu peguei um 

material, que é bem antiguinho, peguei com a Silza, 

esse material aqui ( a Thousand Pictures for 

Teachers) são figuras, para desenvolver 

vocabulário , são bem simplesinhas .(....) Eu senti 

que eles conseguiram se apropriar da questão-

chave, que é a ação em processo; eu vi que essa  

prática, bem simplesinha, deu certo. 

 

Jo: A gente precisa trabalhar uma forma de medir a 

aprendizagem do tema mas que não dê tanto 
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trabalho  para o professor corrigir. Nós temos 

muitas turmas e algumas estão muito grandes. 

 

Jo: não foi uma aula show, no sentido, multimídia, 

ela não trouxe um filme para comparar com o livro, 

não fez teatrinho, ela realmente trabalhou o texto, 

né? foi uma aula até bem tradicional, mas ela fez 

de uma forma, que eu acho que os alunos devem 

ter saídos ate contentes da aula. como vc já 

mencionou, as vezes o “less is more”. 

 

Catarina: às vezes a gente exagera na parafernália, 

então a gente fica tão preocupado com a 

maquinaria que ate se esquece do aluno. Por isso 

que o menos é mais. o mais simples é o mais 

eficiente.  

 

Charlie: a Eli também mencionou isso, no nosso 

contexto, parece que esse mais simples é a  

característica geral na escola. Eu não sei como 

dizer, mas acho que temos que ser mais simples 

na abordagem dos temas. Eu carrego comigo, da 

escola particular, isso de que cada aula é como 

uma cirurgia cerebral, pra dar uma hora , você leva 

cinco de preparação, por conta de que a filosofia 

que impera é a da aula show. Que estranho!!! 

 

Catarina: O que adianta você ter toda a tecnologia 

se não sabe utilizar.  O menos é mais se você tem 

criatividade e motivação.  

Charlie: Quando estava no mestrado , lí um livro do 

Tardiff e uma máxima dele ficou pra sempre na 

minha cabeça, ele dizia no livro: “A melhor 

tecnologia do professor é a sua pedagogia”. Acho 
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que em vários momentos  dos nossos encontros 

colocamos pensamentos que se alinham à essa 

fala dele.  

 

 

3.6 A questão da criatividade 
 

De modo geral , a metáfora  “ menos é mais” está presente não somente na 

linguagem, mas também no pensamento e na ação dos professores, o que levou o 

grupo ao seu próximo tema de discussão: A criatividade. 

 

 

Catarina: Sem criatividade e motivação você não 

consegue trabalhar com o material. Você podia por 

isso na sua tese, uma parte sobre criatividade e 

motivação. 

Jo: também acho. Criatividade e uso da novas 

tecnologias em educação. 

 

Charlie: Que legal que vocês topam falar sobre o 

tema. Eu já até tenho em mente um artigo, na 

verdade é o capítulo de um livro. Vou mandar pra 

vocês , é do Leandro  Karnal. Acho que vão gostar. 

Eli: legal. ele é ótimo. 

Charlie: e no livro, ele faz associação com vários 

filmes, se vocês quiserem trazer exemplos dessa 

área cinematográfica, fiquem à vontade. 

 

 

3.6.1  O que significa ser  criativo? 

 

O encontro sobre criatividade foi bastante intenso, vários exemplos  são 

citados, e emergem novas divergências. A discussão teve início com a pergunta: O 

que é ser criativo? 
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Catarina: Esse tema é importante, vc deveria ter 

um capítulo sobre criatividade na sua tese. Na 

minha opinião  ser criativo é você trazer , no nosso 

caso, as suas experiências, pelo que eu li, trazer 

pra sala de aula essas experiências, como está no 

texto, trazer algo que o aluno não conheça.  Pra 

você ser criativo, você tem que trazer experiências 

de fora, o que é que quer dizer isso, se você não 

tiver vivência, não tem como ser criativo. o 

professor que fica sempre naquela mesmice, 

naquele quadradinho, não tem como ser criativo. 

Pra ser criativo e motivador, tem que estar sempre 

aprendendo, daí você entra na filosofia, você não 

sabe nada, tá sempre aprendendo, é  o Sócrates. 

 

Jo: Acho que a Silza tem razão, só dá pra ser um 

criativo bem sucedido aquele que estuda bastante, 

que tem repertório.  

por exemplo, passa um filme, mas e aí o que ele 

fez com o filme? Nós já mencionamos isso, né, um 

filme apresentado de diferentes formas de acordo 

com o perfil das turmas que nos temos, o nível de 

abstração das turmas. 

E outro lado que eu vejo, o professor tem , por 

obrigação,  prever o que o aluno  vai questionar. 

Como o Leandro Karnal diz no texto, fazer 

diferente, então, as vezes é apresentar de forma 

diferente o mesmo conteúdo. 

 

Eli: Como eu mencionei quando falamos da profa. 

Nancy, por exemplo, ser criativo é fazer uso do 

conhecimento prévio do aluno. Estamos nessa era 

tecnológica, mas na nossa realidade , a tecnologia 
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dá mais defeito do que tudo. o que eu faço se vier 

com uma aula planejada e de repente o vídeo , 

computador não funcionam.  

 

Charlie: eu sento e choro. ( risos). 

 

Eli: Pois é. mas como a gente conhece o nosso 

aluno, a  gente tira alguma coisa da cartola, 

simples mas eficiente. Então, voltando à sua 

questão. Ser criativo é fazer uma limonada com um 

limão. 

 

Jo: algo que a gente faz muito. ( risos) 

 

Charlie: se faz!. E eu também acho que quem se 

dá a chance de testar, e até errar, se torna mais 

criativo. Volto ao Tardiff. com a máxima : a melhor 

tecnologia do professor é a sua pedagogia 

Eli: muito chique!!!! ( risos) 

 

Catarina: Eu queria acrescentar que  ser criativo 

não é relacionado à idade. É outra coisa , mais 

importante, ele compartilha com o aluno essas 

novidades, ele tem que ter humildade de ouvir do 

aluno, e saber filtrar aquilo que o aluno traz pra 

sala de aula. Nesse compartilhamento, na minha 

opinião, ele consegue ser um professor criativo e 

inovador. 

  

Charlie: Então, pelo que estou captando, acho que 

coincidimos em que ser criativo requer percepção, 

experiência ( vivências, práticas pedagógicas, 

estudo) , dá trabalho ser criativo , né? 
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Eli: bastante, mas os resultados compensam. 

Jo: se dá.!!!.Como nós já falamos quando 

discutimos sobre avaliação. O professor aqui na 

instituição tem bastante autonomia para gerenciar 

os eu curso: pode escolher os tipos de avaliação 

que vai aplicar, conteúdista ou não. Ou seja, a 

princípio é bem legal, mas dá trabalho porque não 

existe nada pronto. Vc tem que criar tudo, o tempo 

todo. 

 

Catarina:  vejam. se o professor não sai da sala de 

aula,  não participa de encontros, congressos,  aí 

ele não consegue trazer  nada de novo pra sala de 

aula. 

 

Charlie: Interessante , vamos falar sobre isso 

também Catarina. ter uma rotina criativa de 

formação, não sei se esse seria o tema. 

 

 

3.6.2  Como ser criativo? 

 

Com o intuito de criar uma reflexão sobre a paisagem do conhecimento 

profissional , o grupo passa a discutir a questão: Como ser criativo no nosso 

contexto? tendo como foco a dimensão lugar.   

 

 

Jo: ser criativo pode levar tempo. Eu acredito que 

nossos alunos , alguns, levam mais tempo, porque 

vem com muitas deficiências do ensino médio. Ás 

vezes o aluno também não está preparado porque 

ele tem muitas aulas tradicionais, e então precisa 

ser  preparado pra ser criativo. 
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Charlie: Interessante a sua colocação, acho que 

tem que ver com algo que discutimos quando 

falamos sobre avaliação. né? Muitas vezes os 

alunos não estão preparados para entender uma 

abordagem menos tradicional de prova e acham 

que o curso não é sério se não tiver um sistema de 

avaliação  baseado em prova escrita, individual e 

com explícita menção ao conteúdo ministrado. 

 

Eli: No nosso contexto ser criativo é um exercício 

diário. Tem o desafio do público, como a Jo 

mencionou, a questão do apoio tecnológico, ou 

seja, equipamento que funcione e apoio da equipe 

gestora. Se a direção, coordenação não apoia o 

professor, como é que fica? 

 

Charlie: Ah! chegamos no ponto que eu queria, 

estava me coçando aqui! ( risos) 

 

 

3.6.3   A dimensão lugar:  A escola  como espaço para a criatividade. 

 

Somando-se à, dimensão lugar o grupo passa a discutir também a dimensão 

da interação quando a seguinte pergunta é feita : A escola é criativa? É possível um 

professor ser criativo dentro de uma escola não criativa? 

 

 

Jo: não. 

Catarina: pode! pode sim! 

O problema é a sua aula, passar pro aluno de uma 

forma criativa, é disso que a gente está falando. Eu 

já vi numa escola super tradicional, onde a 

professora, ela pegava revista e pra ensinar , pra 

uma 5ª serie, cabelo encaracolado, ela pegava 
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fotos, flashcards, que ela mesma montava. Os 

alunos adoravam a aula dela. 

 

Charlie: sim, mas pensando, aqui,  dentro de um 

curso. Eu já ouvi diretor dizendo “  nossa mas 

aquela aula é barulhenta, tem sempre gente de pé 

andando na sala”. Daí passam pro inspetor de 

plantão. Eu fico pensando , no próprio professor, se 

ele não pode se limitar porque ele acaba pensando: 

“acho que vou causar demais aqui”.  

 

Catarina: a gente tá confundindo  o tema , 

criatividade com o uso de outras estratégias. Você 

usa flashcard, vídeo, música. isso nem sempre é 

criativo. E eu citei uma época  em que não havia 

recursos multimídia. 

 

Charlie: O que seria então ser criativo hoje em dia? 

 

Jo:  hoje tem a ver com o uso das novas 

tecnologias 

 

Catarina: Eu também acho. Essa professora que eu 

citei antes, dos flashcards, ela continua dando aula, 

não lá no Mackenzie, ele era criativa e sempre será 

. Com os recursos que ela tinha na época ela já 

fazia, hoje ela usa de outra forma, porque é dela , 

da pessoa, do professor. Ela busca os recursos da 

época pra ser criativa. 

 

Jo: hoje em dia e muito difícil ser criativo. os alunos 

já viram de tudo, sabem e tudo. 
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Charlie; mas vc mesmo tem a resposta, vc não 

desligou tudo e focou no aluno naquele caso de 

ensino? 

Jo: é  mesmo, as vezes menos é mais. 

 

 

 

3.6.4. A dimensão temporal: É possível ser sempre criativo? 

 

A dimensão temporal também ganha destaque na discussão quando o grupo 

passa a discutir a pergunta: É possível ser criativo todos os dias em sala de aula ? 

 

 

Jo: Eu não sei, depende de muitos fatores, mas 

talvez num overview sim. por isso eu achei que a 

profa. Nancy, kkk, ela foi criativa, estava morrendo 

em pé, e conseguiu dar uma aula eficiente. 

 

Catarina: vc devia ver essa questão da criatividade 

até mesmo do lado psicológico. Daí eu vou na 

Giora, ela tá aqui, olha, o despertar da criatividade. 

 

Charlie: Pra Eli e pra JO que não conhecem , a 

Giora é professora no Mackenzie e tem um grupo 

de pesquisa sobre criatividade, sempre publica 

livros e o tema criatividade é uma constante, 

presente em vários setores ( educação, cultura, 

saúde, política, etc...). Ela tem background em 

psicologia. Então vou aproveitar e inserir um outro 

questionamento pra nós. 

Charlie: Vocês têm a impressão de que a nossa 

aula, de inglês, tem que ser mais criativa do que as 

demais. Vocês acham que os alunos já vêm pra 

sala de aula com uma expectativa . que a escola já 
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nos cobra mais e  que até mesmo nós compramos 

essa ideia? 

 

Jo: eu acho! porque , no Brasil  a experiência do 

ensino de línguas , não é bem sucedida, na escola 

regular. Quando você apresenta , no ensino 

superior, eles já vão achar que não vai dar certo. 

Quantas histórias traumáticas nós não ouvimos dos 

alunos quando aplicamos a proficiência. 

 

Eli: é verdade! Como nós já falamos em algum 

momento. Eles Vêm muito fraquinhos e totalmente 

viciados em tradução. quando passamos música, o 

que eles pedem? Tradução. estamos mudando 

isso. Tem que ser muito criativo.  

 

Charlie: Eu também já mencionei que carrego 

comigo o trauma do instituto de idiomas onde cada 

aula tinha que ser show, pelo menos foi como eu 

internalizei a mensagem.  Aqui eu não acho que 

seja diferente. Sabe como? Analisando o discurso 

dos alunos, da equipe gestora, da direção. 

 

Catarina: Como assim? 

 

Charlie: quando vc recebe um elogio, sua aula é 

muito legal, dinâmica, passa rápido. quem de nós 

já não ouviu isso e se sentiu bem? Claro, somos 

humanos. Mas o que é que há por trás? 

Jo: Com certeza não foi a nossa aula sobre Present 

perfect. ( risos) 

todos: risos. 

Catarina: Essa questão da criatividade é de suma 

importância, para um processo de ensino-
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aprendizagem,  ela é efetiva, no nosso caso da 

área tecnológica, para vc ambientar o aluno para 

uma entrevista de emprego. 

Que que eu fazia, no dia que eu falei que ia ter a 

job interview, eles vinham vestidos para tanto ( 

terno, salto alto), qual o papel da faculdade, é 

ajudar esse aluno a não ficar tão desconfortável 

numa entrevista real, por isso a simulação, o mais 

próximo da realidade do mercado de trabalho. 

 

 

O grupo voltou a introduzir casos de ensino na discussão com o intuito de 

incluir o tema dentro da paisagem de conhecimento profissional. 

 

 

Charlie: Eu tenho uma situação, de sala de aula, 

que eu acho que  a gente pode linkar com o tema 

da criatividade.  A prática pedagógica criativa,  leva 

o aluno a ser criativo, provocando um processo de 

ensino-aprendizagem criativo. E com isso a gente 

bate na questão da tradução, o aluno que gosta de 

traduzir o tempo todo, não é um aluno criativo. não 

se permite utilizar outros recursos compensatórios. 

Ele associa a eficácia do aprendizado à tradução, 

não com o ser independente de dicionários, celular. 

Eu falava pros meus alunos: vocês não estão em 

um curso de tradutor e interprete.  alguns alunos 

percebiam a questão, outros ficavam presos no 

dicionário, na tradução. 

 

Charlie: Vocês entendem isso como criatividade? 
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Jo: Claro, como eu falei antes, a criatividade leva 

tempo para o aluno. É uma construção. Que deve 

partir do professor. 

 

Charlie: Eu queria trazer um outro exemplo. 

Posso?( risos) Eu fui explicar os OBJECT 

PRONOUNS, e não queria, de jeito nenhum tocar 

na nomenclatura, sujeito/ objeto. Então aí eu 

pensei, como fazer isso? eu  escrevi na lousa uma 

frase tipo: John likes Mary, e depois Mary likes 

John. Daí eu fui pegando os nomes deles, porque 

eu sei que muitos nomes estrangeiros não 

significam o gênero pra eles. então eu fui 

associando os meninos com o he/him e as meninas 

com o she/her e daí a coisa ficou mais concreta pra 

eles. 

 

Catarina: então  Charlie, o que é isso que vc tá 

falando? Olha aqui no texto ( Leandro Karnal): o 

docente deve ter claro aquilo que vai ensinar, deve 

buscar para associações com a realidade 

vivenciada pelos alunos para sensibiliza-los, isso é 

que vc tem que fazer. trazer a realidade dos 

alunos, que você vê. o cara vê o nome dele na 

lousa e começa a prestar atenção, kkk. o aluno 

presta atenção, aí começa. isso é criatividade! 

todo mundo pode ser criativo, desde que você 

estimule , e faça acontecer . A primeira coisa que o 

Karnal fala é ter conhecimento, domínio do 

conteúdo, e depois ele fala., o docente precisa ter 

claro o que ele quer ensinar. e depois associar a 

realidade dos alunos para sensibiliza-los. 
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Charlie: e aquilo que o primeiro autor que a gente 

leu fala, o conhecimento pedagógico do conteúdo! 

e só sabe disso quem tem experiência.!!!  

 

Catarina: o tipo de linguagem que vc leva pra sala 

de aula é importante. 

 

Eli: e isso a gente faz o tempo todo, ainda mais 

para evitar ter que traduzir tudo o tempo todo. Não 

é? isso é ser criativo. 

 

 

3.6.6  A dimensão interação: A criatividade pode ser ensinada? 

 

A discussão sobre o tema criatividade teve como último foco de a pergunta: É 

possível se ensinar a ser criativo? 

 

 

Charlie: os cursos de formação de professores 

ensinam a ser criativo? Eu pelo menos, e olha que 

já fiz muita coisa nessa área, nunca vi. Eles exigem 

criatividade , mas não ensinam. 

 

Eli: Eu vou dar minha opinião através de um 

exemplo, pode parecer meio distante mas eu 

explico porque tem a ver com sua pergunta sobre 

formação de professor criativo. 

Um colega do mestrado, a dissertação dele foi 

sobre livros didáticos de uso para militares, ele é da 

academia militar no exercito em Rezende, ele é 

professor de inglês. Ele fez a observação do 

material que  é usado para ensinar os militares. 

eles fazem intercambio, Brasil e EUA, tem essa 

troca. ele viu que nos livros as pessoas são 
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apresentadas em diversas situações porque os 

militares estão sempre em outros países. Ele 

observou , todo mundo sempre sorrindo nos livros, 

Mas soldado sorri, no campo de guerra? Ou seja, 

ele já estava com um olhar crítico sobre aquele 

material/ manual. Os cursos de formação, as 

equipes gestoras, será que elas sempre nos 

estimulam a ser críticos ?  

 

Charlie: I don´t think so!!!! 

 

Eli:  Então, só  pra fechar.  O professor pode vir a  

comprar essa ideia e acaba passando pro aluno. 

Sobretudo aquele  professor que não teve uma 

experiência internacional, ele é aculturado, ele vai 

tentar reproduzir isso na sala de aula, e no médio 

prazo, vai trazer problemas pra ele mesmo.  

 

Catarina: É aquilo que eu falei no início, do 

professor ter experiência, estudo. Isso aí Eli, tá 

certíssima. 

 

Charlie: Que bom que nós quatro temos 

experiências , nacionais e internacionais. ( risos). 

 

 

As discussões em torno da dimensão interacional são um claro exemplo de 

que inovações podem surgir dentro de um espaço formativo como este grupo. As 

narrativas coletivas , através da troca e do cotejamento de ideias, produzem 

reflexões e geram conhecimentos que subsidiarão futuras experiências.  

 

Ainda, pode-se afirmar, à luz da dimensão interação, que um fator determinante na 

constituição das narrativas coletivas é justamente a singularidade de cada 
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participante do grupo. As individualidades que compõem o todo são analisadas no 

capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 4  

 

Narrativas Individuais 

 

 
 

“you must strive to find your own voice. 

Because the longer you wait to begin, the less likely you are to find it at all. Thoreau 

said, 'Most men lead lives of quiet desperation.' 

Don't be resigned to that." 32 

 

Mr. Keating 

 

 

 

O presente capítulo aborda as trajetórias de vida dos  quatro professores 

participantes da pesquisa, cada qual em sua singularidade. A metáfora de um 

espaço tridimensional  será novamente aplicada  como instrumento de análise. 

Segundo Connelly & Clandinin (2015) as três dimensões da narrativa: lugar, 

continuidade e interação são como avenidas a serem trilhadas em uma pesquisa 

narrativa.  Portanto, mantendo-se a especificidade de cada trajetória, admite-se 

também que hajam intersecções e cruzamentos nos caminhos trilhados pelos 

professores, a começar pelo primeiro questionamento, feito aos quatro  

participantes: Como você decidiu ser professor/ a? 

 

 

4.1  A opção pela docência 

 

4.1.1    Professora Elionora Dashwood 

 

 

                                                 
32

 Você deve se esforçar para encontrar sua própria voz. Porque quanto mais você esperar para 
começar, menos provável será de  você encontrá-la. Thoreau disse: "A maioria dos homens leva 
vidas de desespero silencioso." Não se resignem a isso.” Citação do prof. Keating, interpretado por 
Robin Willians no filme “ Sociedade dos poetas Mortos”. 
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Elionora: Quando eu entrei na faculdade eu não 

tinha a intenção de ser professora. Mas ai me 

encantei, por conta das disciplinas de prática de 

ensino. fui gostando , e ai que me despertou a 

vontade  de ser professora, ir pra área de 

educação. Na tradução e interprete eu já estava 

com meio caminho andado, mas mudei. por conta 

de conversas com alguns professores e colegas 

também. Uma grande amiga, que hoje é professora 

de língua materna e  dois professores, um 

particular de inglês e uma professora da PUC, eles 

me encantaram! 

Elionora: Mas, antes de chegar na graduação, 

tenho uma historinha pra contar. Eu trabalhei  uns 

14 anos como secretaria, eu entrei com 14 anos e 

ai eu entrei numa empresa por 8 anos no ramo  de 

transportes , comecei como auxiliar de serviços 

gerais, não tinha um plano de carreira, não tinha 

boas perspectivas, eu fui trabalhando em várias 

empresas. Sai como secretaria de diretoria. 

 

Interlocutor: Quantos anos vc tinha? 

 

Elionora: tinha uns 20 e poucos anos. Dai eu entrei 

na área  de eventos comerciais. trabalhei em feiras, 

uns 4 ou 5 anos, daí eu fui trabalhar em uma 

empresa promotora de eventos, internacionais. Daí, 

a comunicação era com o inglês. 

  

Interlocutor: E você aprendeu inglês? na 

faculdade? 

 

Elionora:  Não, fazendo curso de idiomas. Quando 

eu entrei na área de eventos, que eu vi a 
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necessidade de falar inglês, eu já fazia curso de 

inglês. dai eu decidi entrar pra faculdade de 

tradução e interprete. passei no vestibular,  mas ai 

eu fiquei doente, cursei 3 meses e fiquei muito 

doente, dai o medico mandou eu optar, ou 

trabalhava ou estudava. Como na época não podia 

parar de trabalhar, eu parei a faculdade. Um ano 

depois eu prestei vestibular de novo, mas não 

passei pra tradutor e interprete, mas passei pra 

letras. 

 

 

4.1.2 Professora  Josefina March 

     

 

Jo: Eu comecei a estudar inglês junto com o ensino 

médio, meu primeiro curso foi o da Fisk. Então eu 

fiz o curso completo, fiz um curso só de 

conversação, daí fui pra faculdade de letras, depois 

na sequência fiz pedagogia.  

Interlocutor: é mesmo? 

Jo: é. Lembra que conversamos uma vez e surgiu o 

nome do Sydney, que foi meu colega de faculdade 

e depois ele abriu a escola em São Caetano, que 

vc falou que foi o seu primeiro emprego? 

 

Interlocutor: Verdade. Mundo pequeno. 

 

Jo: pois então, assim que eu terminei a pedagogia 

eu fui fazer um curso de especialização na USP, 

especialização em língua inglesa que se chamava, 

era muito bom o curso. dai quando eu terminei a 

especialização em língua inglesa, já estava 

formada em pedagogia, daí eu pensei que já 
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estava na hora de pensar em um curso mais 

especializado, sei lá, e fiz um outro curso de 

especialização, na Ibero, um curso de estudos da 

língua inglesa, e a gente trabalhou bastante a parte 

da metodologia. 

 

 

4.1.3 Professora Catarina Earnshaw 

 

 

Catarina: Na verdade, o inglês entrou na minha 

vida por influencia dos meus pais, que sempre 

quiseram que nos estudássemos uma língua 

estrangeira, minha mãe e professora, pedagoga, a 

vida inteira ela deu aula, deu aula no Mackenzie , 

uma época. então, quando nós éramos pequenos, 

eu , meu irmão e minha irmã, naquela época era 

difícil, os cursos eram elitizados, nos não éramos 

ricos, tínhamos uma condição  razoável, mas meu 

pai se esforçava , ele falava que o tesouro era a 

formação. Fomos na União Cultural, os alunos que 

frequentavam essa escola tinham um poder 

aquisitivo muito alto. era muito difícil, nos tínhamos 

professores americanos. 

 

Interlocutor: Quantos anos vc tinha? 

Catarina: 10 anos. Sempre a minha mãe colocou 

meu irmão primeiro e depois eu. 

Interlocutor: E você gostava? 

Catarina: ADORAVA! do ambiente, tinha uma 

biblioteca maravilhosa, naquela época tínhamos o 

teatro, um ambiente muito saudável, interessante. 

era difícil, o dinheiro era  contadinho, então meu pai 

falava que não podíamos repetir. deu pra 
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internalizar bem a estrutura gramatical da língua, 

naquela época não se falava em português na sala 

de aula, de jeito nenhum, porque os professores 

não falavam português. existiam os testes orais, e 

naquela época Rodrigo  a escola não se importava 

em perder aluno por uma reprovação, o que valia 

ali era se ele sabia ou não dentro do contexto 

testado. Não tinha aquilo, mas eu to pagando!!!  

não tinha o aspecto de empresa. 

 

Interlocutor:  E vc ficou lá quantos anos? 

 

Catarina: eu fiquei até entrar na faculdade! e depois 

eu entrei em comunicações na Anhembi Morumbi e 

depois na São Marcos em Letras, que era o que eu 

queria fazer. Eu queria ensinar Inglês!!! 

 

 

4.1.4 Professor Carlos Thurber 

 

 

Charlie: Eu sempre gostei da língua inglesa, é tipo 

aquelas coisas que não se explica, uns gostam de 

matemática, outros de física, eu gostava de 

línguas. Sem modéstia, sempre fui o melhor aluno, 

nessa disciplina, tanto que no final do segundo 

grau, na época de fazer vestibular, uns colegas me 

diziam que eu deveria estudar Letras, mas outros 

falavam que eu ia ser pobre, (risos). isso assusta 

quando se tem 17 anos. Eu estudava em uma 

escola muito tradicional, nem mesmo o professor 

de inglês dava muito suporte, eu fui falar com ele. 

Você tinha que ser médico, engenheiro ou 

advogado. 
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Interlocutor: Mas , e aí? O que você fez? 

  

Charlie: Bem, acabou que eu fiz vestibular pra 

Comunicação Social, Propaganda e Marketing, eu 

pus na minha cabeça que ia estudar na ESPM, e 

acabei entrando. Isso foi em 1990, bem na época 

do plano Collor,  eu sempre quis ser independente, 

não éramos pobres, mas assim, não sobrava pra 

fazer cursos extras,   durante a escola a única 

coisa que fiz foi inglês , e ainda assim com 

sofrimento. Quando entrei na faculdade , já tinha o  

certificado Cambridge- FCE, na época, estava anos 

luz na frente de qualquer outro, então eu pensei: O 

que é que eu sei fazer pra poder ganhar uns 

trocados? dar aula de inglês? ok. 

 

De cabeça raspada, bicho grilo, fui até a Skill mais 

próxima da minha casa e me ofereci. fiz teste, 

entrevista, e já me deram os livros pra começar na 

semana seguinte. Eu apavorei, achei que era muito 

garoto, que os alunos não iriam me respeitar então, 

quando passei na recepção , deixei o material lá e 

nunca mais voltei. ( risos) 

 

Os anos de faculdade foram indo e eu  comecei a 

procurar estágio na área de  marketing/ 

propaganda e deixei o inglês de lado. No meu 

último ano de faculdade, em 1993, consegui um 

estágio bacana  no SENAC, com marketing, mas 

foi dentro do ambiente escolar, e eu me identifiquei 

na hora com ele. Pensei, eu quero ficar na escola, 

não quero ganhar dinheiro fazendo as pessoas 

comprarem cigarro, cerveja etc., não queira esse 

tipo de vida. 
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Observa-se que os professores possuem em comum o fato de já conhecerem 

o idioma antes de ingressar no ensino superior. Quanto à  dimensão situação  todos 

os professores buscaram o mesmo lugar para ter experiência com o idioma: 

institutos de línguas privados, cada professor em um instituto distinto. Para os profs. 

Elionora e Charlie, a faculdade foi o lugar  que serviu como um divisor de águas  

para a escolha da profissão; as profa. Catarina e Jo  já haviam tomado suas 

decisões antes do ingresso no ensino superior. 

 

Em relação à dimensão interação, nota-se  ,neste início de entrevista ,que 

sobretudo  os professores Charlie e Elionora, mas também a prof. Catarina, 

produzem relatos com  uma grande variedade de detalhes e alto grau de 

introspecção ao narrarem suas experiências.  

 

 

4.2 O início da trajetória profissional docente 

 

Em seguida, os professores relatam suas experiências profissionais iniciais ao 

responderem a questão: Como você iniciou na docência? 

 

4.2.1. professora Elionora Dashwood 

 

 

Elionora: Eu fiz letras onde hoje é a UNINOVE.  

Depois de formada, fiz um ano de especialização 

na USP, de ensino. E depois eu fui pros Estados 

Unidos, fiquei dois anos. 

Quando eu voltei, eu  mandei currículos, dai minha 

professora da graduação, recebeu meu CV e me 

chamou pra trabalhar na Uninove. ano 2000 e 

concomitantemente em escola de idiomas e ensino 

regular. 

Nos EUA eu trabalhei por 1 ano como professora 

assistente com crianças do fundamental 1. 
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4.2.2 Professora Josefina March 

 

 

Jo : na época que eu estava na faculdade de letras 

eu comecei a trabalhar naquela escola, Pink and 

Blue, em santo André, era só pra criança, de 3 

anos a uns 9. de lá fui pra outra escola que se 

chamava Ibiusa, tb em Santo André, já era pra 

adultos. à noite  e aos sábados. Daí , quando eu 

terminei a segunda especialização, na Ibero,  eu 

prestei o concurso, entrei no Paula Souza, comecei 

a trabalhar com o ensino técnico e médio ao 

mesmo tempo em que trabalhava em escola de 

idiomas. 

 

 

4.2.3 Professora Catarina Earnshaw 

 

 

Catarina: No final da faculdade eu fui dar aula no 

colégio Salete , em Santana, e no colégio Bilac , na 

Pça da arvore. Eu dei aula muito tempo lá. Dei um 

ano no ensino publico e já entrei no Mackenzie, pra 

dar aulas na Escola Americana, em 1986. 

Em 1987 eu dei aula na faculdade de letras do 

Mackenzie, literatura inglesa, dei aula por um ano.  

 

 

4.2.4.Professor Carlos Thurber 

 

 

Tinha um ano de formado, na ESPM. Foi então que 

em 1994 comecei a pensar seriamente em dar 

aulas, e pasme, onde eu fui? Na Skill, risos, desta 
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vez, era uma chamada que tinha saído no jornal, 

tive que passar por um processo mais longo de 

treinamento, mas estava disposto, e para Janeiro 

de 1995 eu já estava fechando algumas aulas com 

a SKill, com carteira assinada!!!! risos 

Mas, claro, a gente fica dividido, e , durante o 

treinamento da Skill, eu ainda mandava currículos 

para a área de  marketing. Uma empresa de 

aviação me chamou , para fazer uma entrevista em 

inglês. Eu fui, isso era Janeiro de 1995. Durante a 

entrevista, o professor falou que meu inglês era 

muito bom para a função de telemarketing. Eu 

fiquei lívido, como assim telemarketing? já sou 

formado! Daí ele me perguntou se eu não tinha 

interesse em dar aulas , in company, na região da 

Paulista, me pagava 14 reais a hora aula, na skill 

eu ganhava 4,5 reais. Nossa, topei na hora!  em 

duas semanas eu já estava dando aulas para 

executivos na av. paulista. risos. 

 

 

Os professores relatam experiências iniciais nos mais diversos lugares. 

Catarina na educação básica,  Jo em institutos de idiomas, Elionora no ensino 

superior e Charlie em empresas .  

 

 

4.3 O desenvolvimento da trajetória profissional docente 

 

A dimensão temporal ganha destaque nos relatos a seguir quando os 

professores expandem suas narrativas ao relatarem suas trajetórias profissionais 

para além dos anos iniciais da docência estendendo-se  justamente até o ingresso 

na instituição em que todos estão em presente exercício. 
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4.3.1 Professora Elionora Dashwood   

 

 

Interlocutor: Me conta mais  sobre a sua trajetória 

profissional. 

Elionora: Nunca quis trabalhar com adolescentes. 

Fiquei no ensino primário, maternal e superior. Foi 

uma escolha mesmo!!!! Também trabalhei com 

fundamental 1 aqui no Brasil. 

 

Interlocutor: e como foi na faculdade. Você foi bem 

acolhida, sentiu suporte? 

 

Elionora: vai se virando, suas turmas são essas!!! 

Comecei com inglês pra informática , farmácia. Não 

tinha ninguém me coordenando. fazia meu 

material, avaliação, eu decidia tudo. 

Interlocutor: vc montava o curso e ensinava a sua 

maneira? 

Elionora: sim, o que tinha era assim, a espinha 

dorsal era a ementa, mas se vira, bibliografia não 

tinha, etc... 

Interlocutor:  e nesse sentido, vc acha que isso foi 

bom, te ajudou , porque vc era recém formada. te 

ajudou a amadurecer profissionalmente? 

Elionora: certamente, bastante, a  gente quebra a 

cara várias vezes. Foram 15 anos na Uninove, foi 

um percurso bastante positivo, apesar da pesada 

carga horaria de trabalho, mas foi positivo porque 

eu tive de  começar minha carreira no ensino 

superior e com as crianças, então eu lia muito 

sobre o ensino nesses dois públicos tão distintos. 

foi bastante bom,  eu  ia em biblioteca , conversava 

com outros professores. o percurso foi muito bom, 
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Interlocutor: mas bem individual! 

 

Elionora: sim! eu trabalhava também em empresas, 

eu cheguei a trabalhar em 3 escolas distintas ao 

mesmo tempo. faculdade, empresa e ensino 

fundamental 1. Depois de 3 anos na faculdade eu 

fui pra faculdade de Letras. e depois só fiquei com 

eles, daí foi outra situação, daí comecei a ler mais 

sobre o desenvolvimento  do professor de língua 

estrangeira. 

Interlocutor: claro, porque agora vc estava 

trabalhando com futuros professores !  

Elionora: e algumas disciplinas foram exatamente 

as práticas de ensino. 

 Interlocutor: vc gostou? 

Elionora: GOSTEI.  e concomitantemente com 

língua e estrutura, que eu gosto muito de trabalhar, 

com língua, estrutura e conversação. 

Interlocutor: daí vc deve ter tido mais contato , 

interlocutores, da área de língua inglesa.. 

Elionora: sim, a gente discutia muito sobre 

abordagens, tinha professores de literatura, alguns 

viraram amigos. tinha professores que adotavam 

ainda o grammar translation, a gente discutia, 

conversava, muito. daí me envolvi com  

metodologia de ensino. 

 

Interlocutor: e dai vc foi fazer mestrado? 

 

Elionora: sim, fiz três pós, latu sensu. Depois  fiz 

duas disciplinas como aluna especial na USP e 

uma como ouvinte, mas não consegui orientador, 

dai desisti. e fui pro mestrado na UNITAU, eu vi o 

perfil do programa, achei legal. na época, eu 



158 

 

gastava entre curso, passagem e acomodação uns 

1100 reais,  aqui estava por volta de 1800, na PUC, 

então não dava pra bancar. 

Na Unitau eu gostei, muito sérios, e se eles 

abrissem doutorado eu iria. 

Interlocutor:  Seu mestrado foi em que ano? 

Elionora: em 2011. Defendi em 2013. 

Interlocutor: E como é que você veio parar aqui na 

Fatec? risos 

 

 

4.3.2 Professora Josefina March 

 

 

Interlocutor: Você entrou no Paula Souza. Foi sua 

primeira escola? 

Jo: sim, depois ainda trabalhei com umas duas 

escolas particulares, ensino fundamental II e 

médio, mas acabei ficando só com o Paula Souza.  

E mais ou menos em 1989, eu acho, eu recebi uma 

proposta para trabalhar com uns holandeses, era 

uma empresa que precisava de alguém com o 

inglês bom pra fazer atendimento customer service, 

América do sul, e que tivesse essa parte de saber 

ouvir bem o cliente, reclamações, anotar tudo 

direitinho, enfim, daí eu fui lá trabalhar com os 

holandeses, era aqui em São Paulo, no Jabaquara, 

e a gente atendia todos os clientes da américa do 

sul para fazer assinatura de periódicos 

internacionais, livros internacionais, então aí eu 

comecei a viajar bastante pra fora e a usar o meu 

inglês. 
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Interlocutor: Ai que legal! e vc , nessa época ainda 

estava trabalhando no Paula Souza? 

 

Jo: eu tive que me licenciar, porque não dava, eu 

me licenciei por dois anos e fui , me joguei de 

cabeça, um emprego ótimo, o contrato, eles me 

pagavam em dólares na época, foi muito legal. Eu 

viajava , primeiro semestre, Estados Unidos que 

ficava o escritório principal deles, e no segundo 

semestre Holanda, onde ficava o headquarter. kkk 

e assim foi, fiquei oito anos com eles. 

Depois, infelizmente , com a entrada do governo 

Lula, encerrou todas as assinaturas de periódicos, 

foi um auê, a empresa foi embora do Brasil e aí eu 

voltei pro Paula Souza, né. eu fiz um outro curso, 

assim que eu voltei pra sala de aula, de 

especialização em língua inglesa, na Ibero . 

 

Interlocutor: vc voltou pra dar aula  na escola 

técnica, no ensino médio? na ETEC? 

Jo:  Sim, voltei pra dar aula no ensino médio. Só 

que  surgiu a oportunidade, já em 2006 de trabalhar 

na Fatec. Então eu assumi umas aulas, que estou 

até hoje. 

Interlocutor: Mas eu só te conheci na Fatec em 

2011. como pode? 

Jo: É porque na mudança do curso eu precisei me 

afastar, foi quando você entrou na Fatec. temos 

que ficar um semestre afastado para retomar. 

Interlocutor: é mesmo, tinha me esquecido deste 

detalhe burocrático. Mas continua... 

Jo: Na ETEC,  estou na coordenação  do ensino 

médio, ajudando na implantação do inglês 

instrumental, e nesses últimos anos o que eu fiz, 
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2013-2015, foi o mestrado. Mas, foi em 

administração pública, foi uma bolsa que a gente 

conseguiu lá no MEC, na UFBA na federal da 

Bahia e esse ano que passou. Esse ano que 

passou eu tirei um descanso, tava muito cansada, 

eu defendi em fevereiro de 2015 , precisava de um 

tempo.(risos). 

 

 

4.3.3 Professora Catarina Earnshaw 

 

     

Catarina:  Como te disse antes, Em 1987 eu dei 

aula na faculdade de letras do Mackenzie, literatura 

inglesa, dei aula por um ano. eu trabalhei com a 

Celia Heleni, acho que a profa. Mizukami conhece 

ela, ela dava aula de fonética e eu de writing. 

Depois eu fiquei só no colégio, fundamental, fiquei 

lá até 2009, quase 30 anos. 

 

Interlocutor: E você sentiu a mudança do ensino 

universitário pro médio? 

 

Catarina: agente sente e muito, na linguagem, por 

exemplo, quando eu voltei pra Universidade, na 

tecnologia elétrica, em paralelo a escola 

americana, eu nunca abandonei a escola. Fiquei lá 

até fechar o curso em 2010. 

 

Interlocutor: vc tinha um grupo de colegas na 

escola e na faculdade? vc percebia diferença entre 

os grupos? 

Catarina: diferença em que sentido? 
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Interlocutor: de atuação, de como eles entendiam o 

que era ser professor.  como vc estava nos dois, vc 

tinha uma visão dos dois lados. 

 

Catarina: numa certa época onde vários 

professores ficavam nos dois, a gente tem o 

mesmo campus, para níveis diferentes. O 

Mackenzie tentou separar, numa época, mas hoje 

em dia não existe mais. tem muito professor na 

educação básica e na graduação. mas o público 

sim, e diferente, o aluno do fundamental é bem 

diferente do da graduação. O tratamento com o 

aluno é outro, você tem uma sala com 

adolescentes e a vivência com adolescentes e 

outra, na universidade e outra abordagem. 

 

Interlocutor: e vocês tinham algum suporte. Assim, 

para continuar estudando, você sentiu que em uma 

havia mais que na outra , ou não? 

Catarina: nos dois, quando eu fiz meu mestrado, no 

Mackenzie, eu estava no colégio fundamental 2. A 

maior parte da carga horária, eu dava aula nas 

ciências da computação tb. o incentivo sempre foi 

para o estudo, eu tinha horas para fazer o 

mestrado, e tb dentro da universidade, tinha muitos 

congressos.  Na escola, 60 a 70% dos professores 

são mestres. posso citar o professor Julio, a prof. 

Odileia, profa. Regina, o ambiente proporcionava 

isso.  o ambiente entre os professores era bom, era 

unido, trocava informação.  

 

Interlocutor: de qual? 
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Catarina: dos dois, do colégio, onde você tinha a 

maior parte das suas aulas. tinha, principalmente 

quando eu fui coordenadora de área, eu fui 

coordenadora de inglês e de espanhol. então nessa 

minha passagem como coordenadora eu tive 

muitas oportunidades de fazer essa troca 

promovendo : feira de livros, nos tínhamos as 

editoras no Mackenzie ( Oxford, Cambridge, 

moderna) a troca era  constante, eu sempre tive 

professores que faziam trocas de materiais, 

produzindo material em conjunto. Tem uma 

professora , que tá lá no Mackenzie que faz como o 

colégio vera Cruz, produz o material, fazíamos o 

nivelamento dos alunos do colégio. 

 

Interlocutor: e os professores? Todos estavam 

envolvidos? 

 

Catarina: sim, todos, o horário era montado em 

cima do nivelamento. Já na faculdade utilizamos o 

lab do Mackenzie, o Clem. 

 

 

4.3.4 Professor Carlos Thurber 

 

 

Charlie: Pois então, em fevereiro de 1995 eu 

comecei a dar aulas tanto na escola, Skill, quanto 

nas empresas .  Foi daí que minha carreira se 

reorientou e eu tive que traçar um novo plano. 

Esqueci do Marketing e passei a investir na 

formação docente. Em julho voltei a estudar inglês, 

meu sonho era voltar pra Cultura Inglesa, e agora 
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eu podia pagar, e no final do ano eu tinha o sonho 

de fazer um intercambio pra Inglaterra.  

Quando fui pra Cultura tive um primeiro choque de 

realidade, minha professora, ótima, era poucos 

anos mais velha do que eu. Comecei a perceber 

que o quadro docente havia passado por uma 

mudança, havia vários professores jovens, e ela 

mesma chegou a me convidar pra participar do 

treinamento. Na sala eu disse que não tinha 

coragem, mas fui pra casa e pensei seriamente.   

Ao longo do ano de 1995, economizei dinheiro 

porque tinha o sonho de ir pra Inglaterra em 

Dezembro. E assim fiz, fiquei uma semana na 

Espanha, porque também queria visitar minha avó, 

e acho que fiz bem porque depois de um ano ela 

veio a falecer.  

Quando voltei em Março de 1996, a Cultura me 

chamou para trabalhar lá. Fiquei muito feliz, afinal 

era uma escola grande, eu iria ter contato com 

vários professores , aprender muito. 

Na época, tanto a Skill quanto a escola in company 

me falaram que eu logo iria abandoná-los, eu disse 

que não, mas eles me falaram que conheciam a 

Cultura, o quanto ela absorve o professor. E 

realmente foi o que aconteceu!!! 

 

Em 1997, eu entrei no Mackenzie e fiz a 

Complementação Pedagógica, para ter a 

licenciatura de inglês. Um ano depois, eu fui 

convidado a dar aulas no colégio Pueri Domus, 

fundamental 1 e 2 e médio. Fiquei um ano, odiei!!! 

alunos terríveis!!! Além disso, naquela época, a 

Cultura acenava com um melhor plano de formação 

e carreira.  Então , não tive dúvidas. saí do Pueri.  
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Já em 1999, eu estava apenas dando aulas na 

Cultura Inglesa, com uma carga horária de 30 

horas semanais.  Naquela época , meu foco era 

realizar os cursos de formação que a instituição 

oferecia, vários, todos com a chancela Cambridge, 

pouco ou nada se falava de USP ou de 

Universidades Brasileiras, pra Cultura, o que 

importava eram as certificações com logotipo 

estrangeiro ( Cambridge). A gente acaba 

comprando esse discurso, e eu acreditava 

piamente que aqueles treinamentos eram o que 

havia de melhor para eu me tornar o professor que 

sonhava ser. 

Já em 1998, eu estava apenas dando aulas na 

Cultura Inglesa, com uma carga horária de 30 

horas semanais.  Naquela época , meu foco era 

realizar os cursos de formação que a instituição 

oferecia, vários, todos com a chancela Cambridge, 

pouco ou nada se falava de USP ou de 

Universidades Brasileiras, pra Cultura, o que 

importava eram as certificações com logotipo 

estrangeiro ( Cambridge). A gente acaba 

comprando esse discurso, e eu acreditava 

piamente que aqueles treinamentos eram o que 

havia de melhor para eu me tornar o professor que 

sonhava ser. 

Esse período , no qual eu acreditava no discurso 

dominante, durou até 2003. Eu fiz os cursos, 

ganhei uma viagem para a Inglaterra e passei a 

lecionar nos níveis mais avançados que existiam.. 

Pra quem olhava de fora, eu havia atingido o topo, 

só faltava virar gerente de filial! E olha que não 

foram poucos os que perguntaram se eu não tinha 
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interesse. Por um tempo eu achei que sim, mas 

depois de levar uns nãos, aprendi que realmente  a 

área administrativa não era a minha praia. 

 

Interlocutor: E como você saiu desse modus 

operandi? 

 

Charlie: Entre nãos e tapas, a relação de amor 

acabou em 2004 e eu decidi que deveria buscar a 

minha formação fora da instituição; foi quando 

decidi fazer um mestrado.  Como ainda tinha 

influências do discurso dominante ,fui com a cara e 

coragem na PUC, na linguística aplicada. Me 

falaram que meu texto não era acadêmico e me 

pediram para fazer um curso de elaboração de 

projetos de pesquisa, ou seja, iniciação científica. A 

própria PUC ofertava esse curso, e online, daí eu 

fiz, por seis meses. Gostei muito.  No final de 2004 

eu tinha meu pré-projeto de pesquisa montado. 

 

Interlocutor; Você foi pra PUC? 

 

Charlie:  Pois é, só que daí eu não queria mais 

pagar pelo mestrado. Será que eu consigo? Meu 

foco era formação docente , e não língua, por isso, 

na USP, tive que ir na faculdade de Educação, só 

que confesso que não encontrei interlocutores lá,  

daí fiquei preocupado e quase pensei em desistir. 

Mas então tive uma ideia e um conselho que 

mudaram  tudo. 

Uma aluna, em sala, , que era Fatecana, me disse 

que a Fatec estava com um programa de mestrado 

que unia educação e tecnologia e que eu iria 

gostar.  A princípio achei estranho, nunca pensei 
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que fossem me aceitar, na minha cabeça a Fatec 

era como a Poli, o que é que eles iriam querer com 

um professor de inglês., mas, estava determinado a 

mudar  então me inscrevi, participei do processo 

seletivo, e em Dezembro de 2005 fui aprovado. 

 

Interlocutor: Como são as coisas, uma conversa 

com aluno te ajudou! 

 

Charlie: Pois é.  E te digo mais, o mestrado foi o  

grande divisor de águas pra mim. Foi quando eu 

percebi que tinha que mudar mesmo a minha 

orientação de carreira, decidi partir para o ensino 

superior, assim que terminasse o mestrado. Eu 

sentia que precisava alertar os professores, tinha 

que trabalhar com eles, para que aprendessem a 

interpretar os discursos da escola mercantilista, da 

educação mercantilista, que subjuga e escraviza o 

professor, pois era como eu me sentia, um escravo! 

 

Interlocutor: quando você terminou o mestrado e o 

que aconteceu depois ? 

 

Charlie:  Defendi em Dezembro de 2007. Em 2008, 

eu já era mestre, daí tirei uns meses para 

descansar a mente mas minha orientadora do 

mestrado já vinha me falando das oportunidades 

que surgiriam na Fatec, pois o inglês iria entrar com 

tudo na grade curricular. Dito e feito, no final desse 

ano, eu prestei concurso para a Fatec de 

Guarulhos, passei, mas só tinha uma vaga e no 

desempate eu perdi, sabe por   quê? Por falta de 

experiência no ensino superior, fala sério!!!  
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Interlocutor: Mas você não desistiu? 

  

Charlie: Mas veja como são as coisas, em 2009, a 

Cultura fechou uma parceria com nada mais nada 

menos que a ESPM, e a faculdade queria 

professores com mestrado, por exigência do MEC. 

A Cultura , para não perder o cliente, me pediu pra 

ir lá. Eu fui!!!!  Isso aconteceu em  julho de 2009. 

Acaba que inicie minha docência no ensino 

superior pela Cultura inglesa na instituição que 

realizei minha primeira graduação. Ironia do 

destino!!! 

 

 

Os relatos sobre as trajetórias desvelam traços da singularidade de cada um 

dos  professores que podem vir a caracterizar suas elaborações de uma paisagem 

de conhecimento. Os prof. Elionora e Charlie enfatizam o caráter introspectivo em 

suas experiências ao sinalizarem em vários momentos como se sentem em relação 

à determinados lugares (e.g. ensino médio). Os relatos das professoras Jo e 

Catarina ressaltam  experiências em  lugares diferentes; lugares de docência e 

lugares de cargos administrativos.  

 

Com relação à  dimensão interação, as trajetórias revelam que os professores  

possuem histórias de pouca interação social, a exceção fica com a profa. Catarina 

que faz várias menções ao grupo de trabalho. No obstante, em todas as narrativas é 

ausente o fator de contribuição do professor para a construção do conhecimento e 

consequentemente da escola como lugar de produção deste conhecimento. Os  

vários exemplos mencionados são de modelos de treinamento “ top down”, ou seja, 

importados, encomendados, prescritivos. 
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4.4 Trajetórias no Ensino Superior Tecnológico 

 

Os professores continuam seus relatos, mas agora com foco no ingresso no 

ensino tecnológico, mais especificamente, na instituição que reúne a todos no 

momento desta pesquisa. 

 

 

4.4.1 Professora Elionora Dashwood 

 

 

Interlocutor: Como é que você veio parar aqui na 

Fatec? 

Elionora:  Eu vi o concurso, uma amiga me 

comentou, ela falou, olha tem concurso aberto. Um 

outro colega da Univove também me comentou e  

eu moro aqui perto. E coincidentemente eu 

encontrei a Catarina, coordenadora, em uma banca 

de concurso em uma outra Fatec. 

 

Interlocutor: Por isso que é bom participar de 

bancas,  né? Pois é, a Catarina me falou de você 

quando a gente estava com o nosso processo 

aberto. ela me disse : ai eu conheci uma professora 

muito legal, ela seria ideal aqui pra Fatec Zona Sul. 

 

Elionora: Que bom! Assim que eu vim parar aqui. 

Interlocutor: O fato de você já estar no ensino 

superior te ajudou? 

Elionora: Ah sim, porque o nosso meio é bem 

pequeno se você parar pra pensar, então sempre 

tem alguém indicando pra alguém que está 

pedindo. 

 

Interlocutor: E como foi a sua adaptação? 
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Elionora: Olha, a Uninove é particular , aqui é 

pública mas os alunos são muito parecidos 

enquanto nível socioeconômico. os cursos são 

diferentes , é claro, mas as dificuldades e 

expectativas dos alunos são praticamente as 

mesmas, então peguei rapidinho o jeito daqui. 

 

Interlocutor: que bom, e como vc mesmo já disse, 

quando vc era iniciante falaram pra vc se virar , não 

é. Agora com a experiência , deve ter sido até mais 

fácil. ( risos) 

Elionora: Com certeza. ( risos) 

 

 

4.4.2 Professora Jo March 

 

 

Interlocutor: Bem Jo, você já falou como chegou 

aqui, aliás, você é, de longe ,a mais antiga na 

instituição. não é? 

Jo: Isso, já são mais de trinta anos. ( risos) 

 

Interlocutor: Então, pra você eu queria perguntar 

duas coisas que não dá pra nenhum outro de nós 

responder. Minha primeira questão é referente a 

diferença entre o ensino médio e o superior, já que 

você está , tem estado, com o pé nos dois. ETEC e 

FATEC. Como funciona pra você? 

Jo: Vamos lá, é bem diferente, o foco e a faixa 

etária, porque o adolescente se distrai muito, ele 

não da o valor que o adulto dá para o estudo. então 

o aluno do ensino médio e bem diferente. 
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Interlocutor: Devido a isso, você acha que o perfil 

do professor tem que ser diferente? 

Jo: isso, exatamente, o professor que trabalha com 

ensino médio/ fundamental ele tem que ter muito 

jogo de cintura para ter que manter a atenção do 

aluno, tem que ficar chamando atenção, aula show, 

senão eles perdem a atenção, por conta muito 

porque  a escola ainda e muito tradicional, a sala 

de aula quadradinha, com o professor na frente, os 

alunos sentados. Esse modelo é complicado pra 

adolescentes , crianças. 

 

Interlocutor: Onde você gosta mais de dar aula? 

Jo: Eu me identifico mais  com os alunos do ensino 

superior, eu acho que eles sabem o que querem, 

eles estão ali focados, dai você consegue 

desenvolver conteúdo, não fica tão preocupado 

em desenvolver técnicas pra segurar a atenção do 

aluno. Um aluno mais maduro, mais focado. E a 

gente utiliza um material bom, e o aluno  acaba se 

interessando pela aula, se desenvolvendo bem. Eu 

acho que a gente consegue que o aluno cresça 

dentro do idioma. A gente tem lá  três anos e acaba 

que sai alguma coisa, ele sai bem melhor do que 

ele entrou. Já no ensino médio, eu não enxergava 

esse desenvolvimento, entendeu. A maioria ate já 

tem um inglês razoável por conta dos games e tudo 

mais, então eles queriam falar. Só que com 40 /50 

alunos em sala  é complicado. 

 

Interlocutor: Você acha que as formações estão 

ajudando a preparar o curso pra dar aula no médio 

, ou no superior? 
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Jo: Então, o meu trabalho na coordenação para o 

ensino médio, a gente trabalha bastante a 

formação do professor. a gente percebe que há um 

desenvolvimento grande do papel do professor, e 

com técnicas  ele se sente mais a vontade em sala 

de aula, a formação tem que ser continuada, o 

professor que acompanha esses cursos, cresce 

muito profissionalmente, eu acho fundamental. Na 

Fatec não existem muito desses cursos  mas a 

gente teve o intercâmbio, todos nós fomos, foi bem 

interessante, sempre aprende alguma coisa, a 

formação é o X da questão. 

 

 

4.4.3 Professora Catarina Earnshaw 

 

 

Catarina: Então, eu sei que você sabe como eu 

cheguei aqui, risos, mas vou comentar para que 

fique registrado. 

Interlocutor: Eu não imaginava que iria dar aulas 

algum dia na Fatec, mas por intermédio da 

professora Bianca, que me procurou, eu vim pra cá. 

Interlocutor: Eu me lembro, a Bianca veio atrás de 

mim mas sabia que eu não podia pegar nem mais 

uma hora de aula e ela estava desesperada porque 

iria sair de licença maternidade. 

Catarina: Pois é, e ela saiu até antes, porque a 

gravidez era de risco. Eu fui até a casa dela, nunca 

tinha visto, daí , vc conhece a Bianca, ela pintou o 

quadro de cor de rosa, disse que a Zona sul seria 

ideal pra mim, eu seria a Rainha da Zona sul, ( 

risos). 
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Interlocutor: estou até vendo, ela tinha uma lábia 

danada. ( risos) 

Catarina: Pois então, eu fui para a Fatec Ipiranga, 

substituir lá e vim pra Zona sul substituir a Bianca. 

Tinha tempo, não estava mais no Mackenzie. o 

timing foi muito bom. 

 

Interlocutor: E como foi a sua adaptação, vindo de 

uma escola particular e de elite como o Mackenzie? 

Catarina: Então, nós já até falamos sobre isso 

quando discutimos criatividade. O segredo é 

conhecer o aluno, saber com que público está 

lidando e daí ir buscar no seu repertório, a melhor 

técnica de trabalho. Claro, os meus alunos lá do 

Mackenzie eram de um outro nível social, viajavam, 

estudavam fora, tudo aquilo que você também já 

vivenciou. Mas a vida leva a gente pra novos 

lugares e temos que buscar nossa adaptação. 

 

 

4.4.4 Professor Carlos Thurber 

 

 

Charlie: Bem, eu cheguei  e não cheguei na Fatec 

Zona sul. ( risos) 

Interlocutor: Como assim? 

Charlie: Eu estava procurando ingressar no ensino 

superior, como já falei, daí prestei o concurso da 

Fatec, em junho de 2009, passei e me falaram para 

checar no diário oficial, o início estava previsto para 

Agosto. bem, eu estava iniciando na ESPM e fiquei 

atento,: Agosto, Setembro, Outubro, Novembro.. e 

nada. Em Fevereiro de 2010 me ligam e 
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confirmam, ou seja, comecei no dia 10 de março de 

2010. 

Interlocutor: Nossa, em Março? 

Charlie: Si. O semestre já estava em andamento e 

eu já tinha minha carga na cultura completa, tanto 

que peguei  na Fatec metade das horas do 

concurso.  

Interlocutor: E como foi o início?  

Charlie: Olha, na aparência é claro que os 

ambientes são muito diferentes e a gente sente. 

Infra –estrutura, perfil dos alunos, estilo de gestão. 

Mas eu adorei!!! Eu tinha recusado aulas em uma 

escola do ensino médio super TOP, não me 

arrependi até hoje.  

Interlocutor: e daí você continuou na Cultura? 

Charlie: Sim, até 2012 eu fiquei nas duas 

instituições, mas daí estava ficando pesado, eu 

senti que teria que tomar uma decisão senão não 

iria me desenvolver profissionalmente em nenhuma 

delas 

 

Interlocutor: Por que você achava isso? 

Charlie: Não sei se eu já falei isso mas a escola 

particular não gosta de dividir seus professores 

com ninguém, eles exigem carga horária mínima, é 

uma forma de te amarrarem, eu tinha 30 horas. Na 

Fatec 12. e o diretor estava constantemente me 

pedindo pra aumentar, o que na minha opinião era 

bom sinal, de que estavam gostando do meu 

trabalho. 

 

Interlocutor: E daí você tomou a decisão? 

Charlie: Como você pode ver, optei pela Fatec, 

risos,  o fator decisivo foi uma conversa com um 
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colega, e ele me fez uma pergunta chave: “Charlie, 

quando você está na sala de aula, você gosta da 

pessoa que você é?”; essa pergunta se referia a 

cada uma das instituições. A resposta você já pode 

imaginar. risos. 

 

 

A dimensão lugar está em evidência nos relatos acima, todos os professores 

ressaltam as características da escola em que atuam, ou seja, deixam claro que 

conhecem os desafios da escola pública e do ensino tecnológico. Catarina, Elionora 

e Charles ,provenientes da escola privada, remetem à comparações para se 

situarem neste novo espaço. Jo, cuja trajetória docente deu-se quase que 

exclusivamente na instituição, compara a atuação docente da educação básica com 

a do ensino superior tecnológico. 

 

 

4.5 Um grupo, quatro singularidades. 

 

Ao narrarem suas experiências mais recentes, vários  temas surgem e cada 

um dos professores prioriza aspectos de suas experiências que consideram 

desafiadores. Várias crenças sobre formação e desenvolvimento profissional  são 

mencionadas. 

 

 

4.5.1 Professora Elionora Dashwood 

 

 

Elionora:  A gente não tem como não ser 

saudosista, sei que os tempos mudam, mas 

antigamente o professor era um profissional muito 

mais valorizado pela sociedade. Hoje em dia, tem 

que ser muito criativo para sobreviver com salário 

de professor. 
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Interlocutor: Concordo com você! Você trabalhou 

muitos anos com formação na faculdade de letras, 

não foi? 

 

Elionora: Sim, na faculdade  de letras tem aquelas 

matérias que  são críticas, vc tá lá falando sobre os 

problemas e vê no olhinho deles que eles tão 

achando que com eles não vai acontecer. E isso 

pode ser muito sério porque eles podem se 

desencantar com a profissão e largar. Vc não vê hj 

ninguém falando que quer ser professor. Eu 

trabalhei 12 anos com prática de ensino, muitos 

alunos me diziam professora eu nem sei o 

português como é que vou saber o inglês. 

 

Interlocutor: Olha só, a questão do conhecimento 

da própria língua/ disciplina que se vai ensinar,. 

Elionora: Eles já sabem que vão precisar 

complementar a formação deles em língua porque 

a universidade no Brasil não ensina a produção da 

língua, ou seja, a falar. 

 

Interlocutor: Concordo com você 100% , sei que a 

questão financeira pesa muito nas escolhas 

profissionais que fazemos, como dizem : cada um 

sabe onde aperta o seu sapato. difícil julgar. 

 

 

4.5.2 Professora Josefina March 

 

 

Interlocutor: Jo, você disse que a Formação é o X 

da questão. Fala mais sobre isso. A  Faculdade  

poderia ter mais alguma coisa, alguma atividade? 
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Jo: eu acho. Eles até tem alguma coisa com 

algumas empresas. Mas são sempre externas, não 

tem nada internamente, onde eles façam alguma 

coisa, se encontrem, se reúnam, produzam. a 

gente poderia ter encontros  mais frequentes para 

discutir metodologias, os cursos. 

 

Interlocutor: você não acha que se a maioria dos 

professores da Fatec são mestres, doutores, 

pessoas que tem o hábito de pesquisar, fazem 

muito pouco em relação a sua própria prática, não 

é? 

 

Jo: acaba se voltando mais pra escrever artigos, 

mas a gente nunca pode esquecer da prática 

profissional, o nosso público-alvo é o aluno. Então 

tem que haver esse balanço, formação do 

professor para o uso das novas tecnologias. A 

gente tem muita dificuldade de acompanhar o que 

tá acontecendo. 

Por exemplo, uma sala de aula hoje que não tem 

acesso à internet, que é a maioria, é muito 

complicado, nós estamos falando de uma realidade 

que não existe mais. As aulas deveriam ser , pelo 

menos em parte , com alguma coisa na internet, ou 

em rede, ou com uso de equipamentos, ate dos 

celulares dos alunos, pra gente se integrar melhor 

até mesmo com eles. Ainda há uma dificuldade de 

infra estrutura nossa. Mas o uso de novas 

tecnologias seria um ponto de partida interessante. 

A parte de tecnologia tem que estar refletida na 

escola, e a gente tá ficando pra trás nisso também. 

A gente não mudou, estamos no século passado. 
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Interlocutor: e falando disso, você que esta lá em 

contato com muitos professores. Como você nota 

os professores que estão ingressando, que devem 

ser jovens, você nota que eles estão vindo 

melhores do que quando você entrou. Melhor 

assim, tecnicamente, no domínio da língua. 

Jo: Olha Charlie, a gente observa que os novos 

professores têm de positivo a questão da 

tecnologia, eles adotam , usam bem . Com relação 

a conhecimento, estão aquém do necessário, a 

gente precisa investir bastante até pra questão da 

própria língua, muitos não são fluentes, o que é um 

problema, quando eu ensino um idioma eu preciso 

conhecer esse idioma. Então, a gente observa que 

os cursos de letras, onde os professores saem 

formados, não estão tão bom quanto antes. Nós 

tivemos  todas as aulas em inglês, você se lembra 

disso, o professor não falava português, só nas 

matérias de português. Hoje já não é mais. 

 

Interlocutor: pelo que você está falando  eu acho 

que não, mas tem gente que acha que a vida do 

professor  monótona. 

Jo: nossa, o oposto! (risos) você sempre presta 

atenção, reciclar. A gente estuda muito, conversa 

com as editoras que lançam matérias, são novas 

técnicas. 

 

Interlocutor: Então, por exemplo , quando você 

começou a dar aula a gente falava a Jo é uma boa 

professora, o conceito que eles usavam pra falar 

disso, você acha que seria igualzinho hoje? 

Jo: Não. hoje o professor tem que ser muito 

politicamente correto, no sentido de que ele não 
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pode ser mais o centro das atenções, há trinta anos  

o professor era o centro de toda a engrenagem, 

hoje ele é um curador do conhecimento. ele indica 

as fontes, como estudar, sugere, tenta trazer o 

aluno para o tema. Antes , só ele sabia, só ele 

passava. Hoje não, se o aluno entrou  com um 

conhecimento x e saiu com x+1, ele andou, esse 

processo tem que ser considerado, ou ele sabia 

tudo ou nada, era muito absolutista. 

 

Interlocutor: a prova era tudo!!! 

Jo: Isso, hoje não. Trabalhamos com conceitos e 

hoje pra você dizer para um aluno que ele não vai 

seguir para o próximo semestre tem que estar 

muito bem estruturado, pra não dar confusão ate 

mesmo juridicamente falando. O professor foi se 

adaptando para olhar o processo e não só o 

resultado. as vezes o aluno faz tudo, e dedicado, 

mas não conseguiu atingir a media, mas está 

valido, no passado não era assim, todos tinham 

que chegar na marca imposta. 

Interlocutor: então, com isso que você esta 

dizendo, o professor tem que ter a sua percepção 

muito mais aguçada. 

O professor antenado, hoje, é muito mais 

individualizado.  

 

Interlocutor: Por um lado a gente fica até 

assustado, porque hoje em dia a gente da muitas 

aulas, tem muitas turmas , os professores 

continuam tendo que trabalhar muito pra poder ter 

um budget razoável, sobreviver, ter um orçamento. 

O professor pode pensar, minha nossa como e que 

eu faço isso? daí voltamos ao que você falou da 
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formação, e uma forma de valorizar o professor, 

porque ele vai ter que ser ouvido, e ele que esta 

prestando atenção nos alunos, quem conhece o 

aluno é ele. 

 

Jo: a gente se humanizou nesse processo. o 

professor desceu do pedestal, não é isso mais. A 

informação está na Internet, como ele transforma 

isso em conhecimento e uma coisa individual de 

cada um. 

Interlocutor: você falou direitinho, conhecimento a 

gente transforma, a gente passa informação. A 

gente ouve muita gente falando em transmitir 

conhecimento. 

 

Jo: os ritmos são diferentes, o professor gerencia o 

processo de seus alunos. e por isso eu também 

acho importante essa troca entre os professores, 

dentro de uma instituição, onde eles tem em 

comum os alunos, que eles  consigam conversar, 

trocar experiências. 

Interlocutor: ISSO! o contato dos professores acaba 

se restringindo ao intervalo do café ou nos 

corredores entre uma sala e outra, e na sala dos 

professores e aquela catarse, só desopilação.( 

risos) 

 

Jo: eu acho que seria um segundo ponto para fazer 

uma formação docente, que o professor fosse 

trabalhado para enfrentar esse desafio de 

emoções, a sala de aula é um turbilhão de 

emoções, o professor tem 40 pessoas diferentes, 

por isso ele  acaba ficando cansado. Saber como 
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lidar com alguns alunos, que tem personalidade 

difícil. 

 

Interlocutor: eu senti isso, a falta de conversar, 

sobretudo quando entrei na Fatec, o público era 

bem diferente do da escola particular. 

Jo: Agora assim, o mais bonito que eu acho da 

nossa profissão de professor, eu acho mesmo bem 

bonito, e que todas as profissões passam pela 

nossa mão. Os alunos, fazendo ou não o que o 

curso propõe, vão se tornar profissionais e a gente 

teve a oportunidade de contribuir na formação. A 

classe é muito não valorizada, mas eu acho que o 

papel , o principal , em qualquer nação, e o grupo 

de professores, a escola ainda e um lugar que 

proporciona mudanças positivas. A escola tinha 

que aproveitar mais o professor como fonte de 

saber, ao invés dele ter de sair pra fazer um curso 

cá outro lá. 

Aquela montanha de experiência, fica perdida, 

porque não se conversa, todo mundo tem três , 

quatro empregos. mas eu ainda acho que a escola 

vai alcançar esse patamar de excelência um dia.  

Apesar de tudo que falam,  agente tem um 

resultado bom, hoje focam muito no negativo, a 

gente tem na aqui na faculdade um público pobre, 

pessoas que poderiam ter escolhido drogas 

,assalto, mas elas escolheram a escola e , apesar 

de todas as dificuldades, a gente consegue dar 

aula. Os alunos voltam, agradecem, estão bem 

empregados. esse é o presente, a gente está 

contribuindo com a melhora deles e da sociedade 

como um todo, eu sou apaixonada por isso!!!  

 



181 

 

4.5.3 Professora Catarina Earnshaw 

 

 

Interlocutor: Tanto no Mackenzie com aqui na 

Fatec agora, você teve experiência como 

professora e como coordenadora. o que vc viu que 

mudou , nos professores, de quando vc chegou pra 

dar aula e quando vc foi coordenadora?  

Catarina: O  professor começa a ser mais 

autônomo, ele se desprende do material didático, a 

partir do momento que o Mackenzie começou a 

oferecer acesso as novas tecnologias, o professor 

passou a adotar . 

 

Interlocutor:  e houve alguma preparação para o 

professor utilizar essas novas tecnologias? 

Catarina: não, ele já veio assim, sobretudo os 

professores mais jovens. eu percebi isso, mas 

também pelo material didático . Houve uma 

evolução, quando eu entrei  nos trabalhávamos 

com o livro “New Horizons”, ele tinha poucas 

figuras, muito texto, e a coisa foi mudando, o 

professor foi se adaptando a isso. 

 

Interlocutor: Mas todos? Você devia ter uma equipe 

de professores, alguns noviços e outros 

experientes, houve alguma resistência , por parte , 

talvez, dos mais antigos? 

Catarina: não, na área de inglês não. O Mackenzie 

era um ambiente de inovação. Os antigos, a prof. 

Vera Hanna, ela era a coordenadora, ela que me 

contratou.  

Nos deixamos entrar as novas tecnologias , 

oferecidas pelas editoras, não só livro, mas 
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material de laboratório, data show, o professor foi 

gostando disso. 

 

Interlocutor: teve treinamento ? 

Catarina: sim, a Oxford deu um treinamento muito 

bom, e a Longman que trabalhou com o laboratório 

de línguas.  A minha dissertação de mestrado foi 

exatamente  sobre isso. o meu caminhar sobre o 

que eu fiz em sala de aula. eu trouxe pro meu 

estudo modelos de trabalhos de alunos que 

usavam da criatividade sem as novas tecnologias, 

e depois fiz uma comparação com o livro didático, 

usei a linguagem subliminar do livro. e fiz uma 

analise da evolução pictórica do livro didático, 

desde quando tinha só bonequinhos até fotos . o 

que eu queria investigar, qual o papel da ilustração 

para ajudar o aluno se concentrar e desenvolver a 

língua. Eu estudei os livros com que trabalhei ao 

longo dos anos e os trabalhos dos alunos. 

 

Interlocutor: Então, você acha que um professor 

considerado bom naquela época, seria considerado 

bom hoje em dia? 

Catarina: não são conceitos diferentes, nem 

poderiam. eu estudei em uma instituição, quando 

tinha 10 anos, se em uma prova você errasse uma 

questão era tirada uma certa. O professor daquela 

época era considerado bom, hoje em dia, não dá 

pra fazer isso. 

 

Interlocutor: Hoje como coordenadora, até mesmo 

aqui na Fatec, faz parte do seu “job description” ter 

que contratar professores, certo? Qual é o seu 
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critério de contratação de professor? O  quê  que 

você quer num professor hoje? 

 

Catarina: A experiência.  Por exemplo, quando eu 

entrei aqui na Fatec eu falava com meus alunos de 

um jeito, hoje eu falo de outro, eu falo muito de job 

interview, a mudança é muito rápida, a realidade 

empresarial muda , e se você não mudar junto você 

é engolido. Pra ser professor hoje tem que ser 

flexível e antenado. 

Interlocutor: Que professor de inglês você quer 

para o seu curso? 

Catarina: um professor dinâmico. Em primeiro lugar  

que construísse a gramática! 

 

 Interlocutor: COMO ASSIM? 

Catarina: trazer pro aluno a criatividade pra sala de 

aula, não tô falando de ppt, ppt é uma ferramenta. 

você pode ser criativo com uma lousa de giz. ele 

tem que saber em que curso ele esta, em que sala 

de aula ele esta. Não da pra dar sempre a mesma 

aula, vc tem que sentir quem e aquela turma, fazer 

uma triagem, isso é essencial. Na nossa área vc 

pode pegar uma turma de calouros em que todos já 

tenham tido uma experiência com língua inglesa, e 

outra em que ninguém nunca tenha ouvido falar 

dessa língua. No caso da Fatec, construir a 

gramatica nesse sentido, contextualizada. nos 

temos um publico adulto. o livro ainda e necessário, 

porem, a hora que você tá na frente, você precisa 

saber fazer a diferença. 

 

Interlocutor: o professor não fica obsoleto! 
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Catarina: NUNCA, se  você não tem 

compartilhamento, entrosamento, professor-aluno, 

não há crescimento, o aluno não aprende. ele só 

vai fazer qualquer coisa que você mandar. 

Daí, a gente volta àquilo que você falou no inicio, a 

relação-humana. O professor precisa ser preparado 

para lidar humanamente com o outro. Tem que ter 

o trato.! 

O poder que o professor tem e muito grande!  o 

que você fala pode ser lei! isso quando há essa 

relação. vai lá na tua pós, quem manda e a 

Mizukami, ela vai te orientar e você confia. 

 

Interlocutor:  ( risos) a percepção do professor tem 

que ser aguçada? 

Catarina: sim, antes de ele propor qualquer coisa, 

ele tem que olhar a classe. o professor que tem 

experiência, ele bate o olho e já vê. Você deve 

sentir isso, se bobear você sabe até quem já vai 

ficar de DP. Não que você queira isso, mas vc tem 

experiência. 

 

Interlocutor: Pelo que você tá falando, a sala de 

aula é o grande laboratório de formação? 

Catarina: Ela só é. É naquele lugar que você 

consegue colocar tudo aquilo que você tem em 

teoria para saber se funciona bem. 

 

Interlocutor: Então como você vê a troca entre os 

professores. Por exemplo, você contratou um 

professor experiente, ok, mas ele é novo na 

instituição, então ele não é experiente na 

instituição, na sua cultura escolar.  
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Catarina: Quando eu cheguei aqui na Fatec , eu 

não era.  

 

Interlocutor: Nem eu! E qual então o papel que 

você vê da equipe, dos pares. 

Catarina: FUNDAMENTAL!  Porque se você não dá 

apoio, o colega pode não vir da área tecnológica , 

mas puramente acadêmica . Cursos de idiomas, 

ele tá vindo de outra praia. Então ele precisa se 

adaptar, e quem faz isso é a equipe , ou se tiver 

uma coordenação de língua estrangeira, ou os 

colegas. 

no nosso caso, temos uma boa equipe, a gente tem 

uma equipe coesa. troca de experiências! 

O ideal seria assim, se um aluno muda de período, 

ter uma mesma aula, no     sentido de os 

professores estarem com o mesmo objetivo, claro 

que cada a professor é diferente. a linguagem deve 

ser comum no grupo. o discurso. 

    

 

4.5.4 Professor Carlos Thurber  

 

 

Interlocutor: Qual é na sua opinião o maior desafio 

enfrentado na sua trajetória de formação? 

Charlie: Agora, uma coisa que não foi fácil ao longo 

desses anos foi o fato do isolacionismo, sinto que  

a maior pare da minha carreira fui só, mesmo 

estando entre tantos colegas e alunos, sinto que 

nós professores somos colocados , ou talvez nos 

deixemos colocar, na posição de rivais, e não de 

colaboradores, isso nos enfraquece. Eu demorei, 

mas percebi isso, e aqueles que ainda não 
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perceberam? Como já disse anteriormente, estão  

sob o efeito do discurso dominante,  um regime de 

verdade, como diz Foucault, e acreditam que aquilo 

que lhes dizem é o certo. Veja,  isso que nos 

estamos fazendo agora, vc acha normal que em 

vinte anos de magistério, eu nunca tenha tido 

sequer cinco minutos pra falar da minha história? 

Que dirá uma hora, risos. 

 

Interlocutor: E o que você pensa fazer ? 

Charlie: Olha, o primeiro passo foi eu abrir os meus 

próprios olhos, e te digo mais, é bem recente. O 

desconforto já vem de longa data, até pensei, acho 

que devo mudar de profissão, mas sabe que entre 

tantas leituras, descobri uma que me caiu como 

uma luva e deu um direcionamento para como eu 

enxergo o processo de formação docente, 

sobretudo do professor de inglês.  

Interlocutor: O que é? 

Charlie: Sabe, muitos fatores existem: dinheiro, 

status, reconhecimento profissional , valorização 

docente. etc.... Tudo isso é muito importante sem 

dúvida. Minha orientação agora é. Que tipo de 

professor ser? Alienado ou Emancipado? estes 

dois tipos são muito comuns no nosso meio, 

infelizmente o primeiro prevalece. E as evidências 

estão no discurso dos profissionais. Quando um 

professor fala: “ Sou professor de Inglês, ou , eu 

ensino Inglês.  pra mim é um exemplo de 

alienação. Agora, quando ele diz: Eu sou professor 

brasileiro de inglês como língua estrangeira, ou Eu 

ensino  aos alunos brasileiros a língua inglesa, daí 

ele é emancipado. É bastante ideológico, mas é por 

aí que eu estou me conduzindo, o ensino da língua 
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inglesa tem que ser analisado de forma crítica, nem 

todos os professores estão preparados para isso, 

ou  querem ver isso. 

Interlocutor: bem profundo! 

Charlie: nem tanto, diria que encoberto, não há 

muito interesse. Você já ouviu falar do Pennycook? 

Ele é o máximo, Australiano segue a linha da 

Pedagogia Crítica. Ele disse , em um artigo que o 

Brasil , com Paulo Freire, “ inventou” a pedagogia 

crítica, mas parece ter se esquecido dela. Resumo 

da Ópera: Formação Crítico-reflexiva!!!! 

 

 

Os relatos acima trazem temas que já haviam sido discutidos mas que os 

participantes sentiram necessidade de aprofundar. A profa. Elionora , foi mais 

econômica no seu discurso mas não menos contundente quanto à questão da 

valorização da profissão. Recorrendo à dimensão temporal de sua experiência como 

professora de prática de ensino no curso de Letras, trouxe do passado para o 

presente os sentimentos dos futuros graduandos, e naturalmente, as suas próprias 

crenças. As professoras Jo e Catarina, cada qual a sua maneira, também constroem 

um espaço tridimensional de suas experiências ao comporem suas narrativas . A 

profa. Jo, ao enfatizar o desafio do uso das TICS na educação, cria uma paisagem  

onde  a formação do professor no trabalho assume papel de destaque.  

 

Por outro lado, apesar de também fazer forte menção à aprendizagem 

colaborativa do professor, observa-se na a profa. Catarina uma crença diferente 

quanto aos desafios trazidos pelas TICS, talvez, pelo fato de tê-las presenciado em 

um lugar diferente da profa. Jo; em uma escola particular. Chama a atenção no 

discurso da professora a ausência de conflitos nas atividades formativas que 

vivenciou. Ambas são enfáticas quanto à importância da escola como espaço de 

formação docente, Catarina adentra à dimensão interação da formação do professor 

ao fazer referência ao trabalho conjunto entre os pares. 
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As três professoras fazem menção ao desafio que os professores enfrentam 

para obter o domínio do objeto de seu trabalho: o conhecimento da língua-alvo. 

 

A narrativa do professor Charlie também focaliza a valorização profissional  

quando o professor constrói sua paisagem de conhecimento e  trás à luz o tema  da 

fabricação de uma identidade para o professor através do  seu isolamento 

profissional  e da falta de  colaboração no  ambiente de trabalho entre os pares.  

 

 

4.6 Um grupo, quatro perspectivas 
    

A dimensão da temporalidade ganha destaque nos relatos a seguir, por um 

lado porque  os professores  são questionados sobre a possibilidade de diferentes 

experiências  caso  tivessem percorrido  outros caminhos no passado. Por outro, 

pensam no futuro ao serem interpelados sobre os desafios a serem enfrentados. 

 

 

4.6.1 Professora Elionora Dashwood 

 

 

Interlocutor: Tem alguma coisa que você teria feito 

diferente no seu percurso? 

Elionora: Eu teria ido direto pra área de Educação. 

Interlocutor: Não teria trabalhado em empresas? 

Elionora: É, se eu tivesse tido uma orientação, 

alguém da área de educação, eu teria ido para um 

colegial técnico, magistério. 

 

Interlocutor: Você mencionou com muita frequência 

a questão financeira nos nossos encontros. Você 

acha que ela pesou na sua decisão de ter ido para 

o mundo corporativo? 

Elionora: Sim, claro. Eu precisava do dinheiro. 
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Interlocutor: Eu também percebi que você foi 

bastante enfática quando falou que optou por não 

dar aula para adolescentes, ficou com crianças e 

adultos. Você gosta de criança? 

Elionora: SIM. Eu talvez tivesse ido para as escolas 

bilíngues. 

Interlocutor: Eu tava pensado nisso, mas não 

queria te influenciar.  São escolas boas, caras, né? 

Elionora: Mas pagam mal! 

 

Interlocutor:  Olha lá  a questão financeira. Não 

estou te criticando, penso muito igual à você. Mas 

de repente, quem sabe vc não teria a sua própria 

escola? Você se vê nessa área administrativa. 

Elionora:  Olha, creio que não. Não descarto , mas 

pra te dizer a verdade não gosto muito não, gosto 

mesmo da área acadêmica, da prática de ensino. 

Mas, .....Por que  não? risos.  

 

Interlocutor: E para onde você quer ir agora? Tem 

algum plano? 

Elionora: Doutorado!!! Mas não esse ano, vou 

trabalhar em outro lugar porque não estou mais na 

UNINOVE. 

 

Interlocutor: Que pena. Essa questão financeira é 

chave , não? Estamos em um momento  

econômico esquisito, mas tem alguma  coisa que 

você quer mesmo realizar?  

Elionora: Eu quero um doutorado! 

Interlocutor: Por que você quer doutorado? 

Elionora: Olha, pra te dizer a verdade, em termos 

profissionais eu já me desencantei, não funciona. 

Pra mim! Realização pessoal, continuar a ler. 
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Interlocutor: Qual o foco? 

Elionora: Linguística, com foco em adultos. mas 

pode até ser com criança! pode mesmo!!! quero 

trabalhar com vídeos na educação, os vídeos que 

eles fazem , como trabalho de final de curso. 

Alguns me surpreenderam. 

 

Interlocutor: Olha que interessante, você está 

tirando o seu tema de pesquisa das suas aulas, da 

sua prática docente. Os vídeos que você diz são 

aqueles que discutimos quando falamos sobre 

avaliação, você dá a nota oral em cima de 

filmagens que os alunos fazem, é isso? 

Elionora: Sim. Exatamente.  Como eles reagem de 

forma diferente, vídeo e presencial. não sei. Eu 

percebi que a não presença do professor, ajuda o 

aluno a se soltar. Mesmo eles sabendo que o 

professor vai assistir e avaliar!  

Interlocutor: Ta aí, será essa uma pergunta de 

pesquisa? ( risos) A não presença do professor 

como fator motivacional na produção do aluno. ( 

risos) 

Elionora: É mesmo!!!! Tô achando muito legal esse 

seu trabalho de pesquisa. ( risos) 

Interlocutor: Thank you! Fico contente, mas é nosso 

trabalho, não estou fazendo nada sozinho, estamos 

construindo juntos .( risos) 

 

 

4.6.2 Professora Josefina March 

 

 

Interlocutor: Tem algum momento da sua carreira 

que vc teria feito diferente? 
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Jo: eu gostaria de ter ido estudar mais lá fora. 

 

Interlocutor: Por quê? 

Jo: Na época eu achava que seria melhor pra mim. 

mas hj não. Mas quando eu era adolescente isso 

não era comum. Mas depois de adulta eu fui muito, 

até tenho um diploma de uma universidade  que 

esqueci de falar, de Utah, e tá ótimo, consegui 

fazer bastante coisa, mas quem, sabe o doutorado! 

kkkk. Nós estamos na instituição que é a nata em 

São Paulo, no ensino publico tecnológico. Apesar 

dos problemas, ainda estamos como referência no 

Estado. 

 

Interlocutor: E agora, neste momento que você está 

na sua carreira, o que é que você está planejando 

pra os próximos anos? Pra onde você acha que 

você vai? 

Jo: Eu acho que o caminho natural agora seria ir 

para o doutorado, né? E eu gostaria muito de tentar 

fazer um doutorado, MAS FORA DO BRASIL. Uma 

experiência  fora, veremos. 

 

Interlocutor: você iria , por 4 anos ? 

Jo: sim, acho que seria bem interessante. 

Interlocutor: Isso de certa forma casa bem com o 

seu momento, você já esta com seus filhos criados. 

Jo: sim, exatamente. Eu gosto muito de estudar, 

nunca fiquei sem estudar. Todos os cursos que eu 

organizo, eu participo, a gente tem sempre alguma 

coisa pra aprender. Agora e o momento que eu 

posso sonhar um pouco mais alto. 
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Interlocutor: Você fez seu mestrado em 

Administração, e na ETEC você está com a parte 

administrativa, certo? 

Jo: Sim, como eu tô há bastante tempo na 

coordenação do ensino médio e técnico,  eu 

também fiquei responsável pelo portal educacional, 

eu tinha mais de 200 gestores locais trabalhando 

comigo. 

 

Interlocutor: você gosta dessa parte, né? 

Jo: gosto, dessa  parte administrativa. Você não 

precisa estar na sala de aula para contribuir com a 

educação.  Você esta facilitando para que os 

outros, consigam dar as suas aulas. 

 

Interlocutor: Você tem esse perfil. 

Jo: E ,lá ,com a empresa holandesa eu desenvolvi 

bastante essas habilidades de gestão.  Eu gosto, 

acaba que uniu, esse mestrado trouxe essa 

informação. eu gosto mesmo das duas partes, 

gosto da sala de aula e dessa parte administrativa. 

Hoje e o que eu faço, um período na parte 

administrativa e outro em sala de aula, e gostoso, 

sai da mesmice. 

 

Interlocutor: mas, você consegue separar bem 

isso? 

Jo: consigo, super bem. não tenho o menor 

problema com isso, acho ate gostoso eu fico nos 

dois barcos, como eu não gosto de rotina, tudo 

igual, eu acho que me saio melhor tendo duas 

coisas diferentes ao mesmo tempo. No mestrado 

eu falei da gestão do portal, fiz grupo de foco com 

os gestores que utilizavam o portal e também com 
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os alunos, então uma visão bem administrativa e tb 

pedagógica. 

 

Interlocutor: Então, no que você acha que o teu 

lado administrativo te ajuda e vai te ajudar no futuro  

na sala de aula, no teu dia a dia da Fatec? 

 

Jo: Eu  acredito que o gestor tem sempre a visão 

macro, o professor tá mais ali na visão micro. O 

gestor consegue enxergar acima , então facilita a 

resolução do problema, ajudar o aluno, o gestor 

enxerga de cima pra baixo. 

 

Interlocutor: E o lado professora, quando você está 

no ambiente corporativo, no que que isso te ajuda? 

Jo: o professor ele tem essa visão mais ali de como 

o processo em sala de aula funciona de fato e ele 

traz informações importantes o professor traz a 

prática. A visão do professor está direcionada para 

o aluno e a do gestor para os objetivos da 

instituição, porque que eu tô tendo alunos que 

estão evadindo. Dai como gestor , eu posso 

chamar esse professor e ouvir a versão dele.  

 

Interlocutor: Será que seu doutorado vai por aí? 

Jo: Não sei, pode ser, mas será fora do Brasil! ( 

risos). 

 

 

4.6.3 Professora Catarina Earnshaw 

 

      

Interlocutor: Você me passa a imagem de ter tido 

uma carreira muito bonita e de estar satisfeita, tem 
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alguma coisa que você teria feito diferente? Alguma 

oportunidade? 

Catarina: Não! Tudo que eu fiz esta de acordo com 

o que eu queria pra minha vida. 

 

Interlocutor: E daqui pra frente, o que é que você 

espera? O que você planeja na sua carreira? 

Catarina: Olha, na minha carreira, eu acho que 

assim, pelo que eu tô vendo , as coisas estão 

mudando muito rapidamente, a minha obrigação é 

seguir essas mudanças. Por exemplo, ontem eu fui 

numa empresa multinacional e ,pra mim, mesmo 

que seja na sala de aula, não só como 

coordenadora, eu quero fazer uma aproximação 

maior com as empresas, de parcerias, pra trazer 

pro nosso aluno uma facilidade para ele poder se 

adequar no mercado de trabalho, não ter medo da 

língua estrangeira. 

 

Interlocutor: um trabalho de relações públicas. 

Catarina: Ontem mesmo, nós coordenadores 

estivemos em uma visita  , tá bem fresquinho. O 

que  eu pude ver, a empresa apresentou tudo em 

inglês, os vídeos institucionais, tudo em inglês. Não 

se pode pedir, põe em português. Eu quero levar 

pra sala de aula o que eu vejo na empresa. Como 

isso vai se refletir na sala de aula? Seja com vc ou 

qualquer um de nós, o professor tendo que 

trabalhar essa ponte escola-empresa, e o papel da 

língua para a inserção e ascensão profissional. Eu 

também quero fazer um doutorado, eu até 

pesquisei com a Ilka, lembra dela? Na Uninove, 

mas eu quero uma escola de primeira, quem sabe 
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na USP. Vou pesquisar, tentar iniciar como aluna 

ouvinte. 

 

 

4.6.4 Professor Carlos Thurber 

 

 

Interlocutor: Algum arrependimento? Teria feito 

algo diferente ao longo da sua  trajetória ? 

Charlie: Difícil! olhar pra décadas já passadas, e 

responder essa pergunta, mas vamos lá. No geral, 

não, não me arrependo de nada, porque acho 

arrependimento uma palavra muito forte. Tudo que 

aconteceu foi parte integrante de quem eu sou, do 

professor que eu sou hoje. Mas, claro, por 

exemplo, eu teria ido pra faculdade de Letras aos 

18 anos, tinha todo o tempo do mundo, o apoio dos 

meus pais, e teria enveredado pela pesquisa 

acadêmica, eu sempre gostei de estudar.  Eu acho 

que eu sempre fui muito previdente, desde garoto, 

muito preocupado, em arrumar estágio, o primeiro 

emprego, escrever o TCC, evoluir na profissão,  

viajei muito , mas sempre pra estudar, foram mais 

de  10 intercâmbios,  eu acho que poderia ter sido, 

talvez,  mais relaxado, ( risos) Mas sou assim, 

virginiano! ( risos) .  

 

Interlocutor: E para o futuro? O que você planeja? 

Charlie: Olha, pro futuro, depois da defesa da tese, 

ainda não pensei ao certo, mas gostaria de 

participar de um grupo de estudos . Ou quem sabe, 

até mesmo criar um grupo de estudos permanente 

na Fatec onde todos os colegas de profissão que 

quiserem possam se juntar. Eu quero me firmar 
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como Doutor/ pesquisador, tirar o título é só o 

começo, a porta de entrada, o trabalho começa a 

partir desse momento, posso estar sonhando alto 

mas queria me tornar uma referência, ser citado, 

(risos). Não é arrogância sabe, se pensar em eu 

nunca saí da escola, depois de  ter sido aluno virei 

professor, uma vida! Não sou o Shulman ou o 

Garcia ou a Cochram-Smith ou a Clandinin, mas 

sou eu, será que não tenho nada de interessante 

pra contribuir???? 

 

Interlocutor: Uma Universidade federal? 

Charlie: Olha, não sei. Não descarto nada, mas 

também não planejei isso , ainda.  AH! tem uma 

coisa sim que me interessa, o BILINGUISMO, 

quero estudar mais e reforçar o bilinguismo no 

ensino superior , não na educação infantil como já 

vem sendo feito. Teve o curso que eu montei e 

ministrei mas foi na época do falecimento do meu 

pai e eu meio que congelei, mas já até dei uma 

palestra sobre o assunto, e vamos ver. 

O fim do doutorado vai deixar um “ gap” que eu vou 

preencher justamente com isso, esse planejamento 

sobre o que  eu vou fazer. Deixa eu ter o título na 

mão primeiro.( risos). Em Inglês tem uma 

expressão que diz:” I´ll cross that bridge when I get 

to it”, eu vou cruzar essa ponte na hora que eu 

chegar nela. Nesses quatro anos muita coisa 

aconteceu, preciso parar  e refletir sobre muitos 

fatos: econômicos, familiares, profissionais, sociais. 

tem muita história a ser escrita ainda pela frente. ( 

risos) 
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Observa-se nas narrativas que os professores buscam a realização pessoal e 

profissional. É interessante o fato de todos mencionarem o Doutorado como fator 

chave para essa realização. À exceção de Carlos, que já é doutorando, Jo, Eli e 

Catarina verbalizam claramente seus planos de realizar um curso de doutorado. 

Elionora na área de linguística, podendo até ser em ensino para crianças; Jo não 

deixa claro mas enfatiza o desejo de estudar no exterior. Catarina não explicita a 

área e nem o fator motivador para a realização do curso, apenas externaliza que 

deseja realizar o doutorado. Por outro lado, há Charlie, que já está cursando o 

doutorado, portanto, seus desafios são terminar o curso e refletir sobre o que 

pretende fazer ao tornar-se doutor. Prevê uma mudança dramática em sua 

paisagem de conhecimento profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
 

Quatro coordenadas, um norte 

Quatro professores, uma instituição 

Quatro naipes, uma sorte 

Quatro andorinhas, faz-se verão  

 
minha autoria 

 

 

Como considerações finais, vale ressaltar que durante todo o período em que 

foram realizados os encontros, nos empenhamos em concretizar a proposta de 

sistematização de um grupo colaborativo de trabalho que tivesse como eixo 

norteador dos encontros, o professor como produtor de conhecimento no seu local 

de trabalho.  

 

Acreditamos ter alcançado nosso objetivo. Na fase de análise das narrativas, 

pôde-se confirmar o anseio por discutir aspectos relacionados à prática pedagógica 

e por contribuir para o crescimento profissional de todos os participantes, em clima 

de respeito, cumplicidade e afeto.  

 

Um grupo em que todos se expressavam com liberdade total e onde não 

havia o domínio de uma única perspectiva que prescrevesse e direcionasse a 

participação de seus membros. Um grupo sempre aberto às propostas de temas que 

foram gerados através das discussões ocorridas internamente. 

 

Outro ponto a se destacar é a voluntariedade nas participações durante o 

trabalho. A participação voluntária, seja por sentir afinidade com a proposta e/ou por 

desejar desenvolver-se profissionalmente, foi um elemento-chave neste trabalho. Foi 

indicativa do compromisso dos participantes com a construção de uma identidade 

coletiva para a disciplina que lecionam, pois os professores foram unânimes em 

mencionar que a autonomia e liberdade individuais que possuem em sua prática 

docente só se efetiva com o rompimento da barreira do isolacionismo, ou seja, o 
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compartilhamento de experiências contra a solidão que muitas vezes se instaura no 

cotidiano do ambiente de trabalho, sobretudo em uma instituição que não é 

especializada no ensino de línguas estrangeiras e onde a língua é apenas uma 

dentre tantas outras disciplinas. 

 

Em 2015, o grupo criou um espaço que potencializou o desenvolvimento 

profissional. Não discutíamos apenas sobre técnicas de ensino de língua 

estrangeira. A leitura prévia que fizemos para o primeiro encontro, sobre base de 

conhecimento para o ensino e processo de raciocínio pedagógico revelou a “raison 

d´être” do grupo: aprender sobre nós mesmos. Dada às características do grupo, 

principalmente o afeto e a cumplicidade, sentíamos nos confiantes para falar 

abertamente, nos reconhecíamos no outro, mesmo quando diferentes opiniões 

afloravam. 

 

Em relação às diferenças, uma  característica significativa de nosso grupo de 

trabalho, mas que inicialmente não chamou a atenção, foi a heterogeneidade do 

grupo. Na sua totalidade, o grupo é  composto por docentes experientes, com pelo 

menos duas décadas de magistério, porém, algumas crenças e concepções, e até 

práticas,  revelaram a heterogeneidade da homogeneidade ao longo dos encontros. 

 

O entrosamento do grupo criou um espaço favorável para repensar crenças, 

valores e práticas pedagógicas  a partir das narrativas do outro, merecendo 

destaque  o trabalho com os “ casos de ensino”. Pela literatura utilizada neste 

trabalho já se sabia que esta era uma estratégia interessante no trabalho com 

professores, porém, ao implementá-la, pudemos vivenciar momentos de reflexão 

bastante profundos ( já nos primeiros encontros), que muito contribuíram para 

conhecer o pensamento dos professores, como, por exemplo,  suas crenças sobre o 

papel do professor em sala de aula. Ao termos como pano de fundo o caso da profa. 

Nancy, que não fazia parte do grupo, a discussão possibilitou  que cada professor 

expusesse suas crenças de forma explícita mas indireta. Desta forma, essa atividade 

contribuiu para a pesquisa de duas maneiras vitais; tanto  como fonte de 

informações  acerca do  pensamento do professor, ao tentar entender seu lugar em 

uma paisagem do conhecimento profissional , quanto do grupo como metáfora 

desse espaço. 
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  A discussão dos Casos de Ensino contribuiu também de forma significativa 

para uma tomada de consciência da própria prática e trouxe a possibilidade de 

contar com as leituras e análises dos colegas sobre essa mesma prática. Reforça-se 

o conceito de que uma experiência individual, quando narrativizada, passa a ser 

uma experiência coletiva. Aquele que conta uma história reflete sobre sua própria 

fala e aqueles que a ouvem repensam suas práticas. 

 

Por outro lado, a heterogeneidade de posicionamentos trouxe também alguns 

conflitos , sobretudo quando o tema criatividade foi discutido. Quanto mais 

divergencias surgiam , mais interessante e rica ficava a discussão. Muitas crenças e 

concepções sobre ensino de línguas estrangeiras , práticas de sala de aula e papel 

do professor surgiram . Igualmente, começou-se a delinear com mais ênfase os 

perfis dos quatro participantes, Carlos, Josefina e Elionora com narrativas que 

privilegiavam  os desafios e práticas do docente  em sala de aula e Catarina com 

uma narrativa sob a ótica do gestor escolar.  Essa diferença não é surpreendente 

dado o fato de que Catarina, além de sua função docente, ocupava também o cargo 

de coordenadora de curso. 

 

O tema da avaliação fez com que visões bastante polarizadas  surgissem e, 

pela primeira vez,  saímos do encontro sem um fechamento. Não que fechar um 

tema fosse nosso objetivo, o principal era poder discutir, ouvir , refletir , porém, até 

então, sempre saíamos de um encontro já tendo o próximo tema a ser discutido, 

porque esse naturalmente surgia . No caso do tema avaliação, não chegamos a 

nenhuma conclusão, concordamos que discordávamos e que esse tema mereceria 

mais atenção, mas não de imediato, pois havia sucitado muita tensão. Como 

pesquisador  recorri ao bom senso e optei por não dar continuidade àquela 

discussão. Estávamos no término do ano letivo e com as férias de verão pela frente, 

tempo para repensar ,renovar e refrescar a mente . 

 

Em 2016, ao retornar das férias, passamos a ter os encontros nos quais as 

narrativas individuais sobre histórias de vida e de formação tomaram um lugar 

central. O início destes encontros não ocorreu devido ao último encontro coletivo 

mas sim porque já , por questões do cronograma da pesquisa, haviamos nos  

proposto a finalizar essa fase com entrevistas individuais.  
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Surpreendente foi a influência que os encontros coletivos tiveram sobre os 

professores; cada qual, na sua singularidade, deu sentido próprio  à experiência 

proporcionada pela participação no grupo, e  todos valorizaram muito a experiência. 

Observou-se tal fato ao analisar o discurso dos docentes e verificar inúmeras 

referências aos temas previamente discutidos naquela fase e o quão nítidas eram as 

memórias dos encontros coletivos.  

 

A análise das trajetórias de formação evidencia que os experientes  

professores eram inexperientes no tocante à participação em um grupo colaborativo 

de trabalho construído e mantido por eles próprios. Elionora e Carlos em maior  

grau, Catarina e Josefina em menor; mencionam a experiência como construtiva e 

constitutiva  de uma identidade profissional e disciplinar.  

 

O tema do status da disciplina de língua inglesa no ensino superior 

tecnológico é a tônita que une a todos em torno de um projeto que requer   muita 

colaboração e experiência profissional ; sobretudo devido à conjuntura econômica 

que estava a se formar no final de 2015 e que ganhou muita força ao longo de 2016. 

A universidade pública não passou, e não está passando indelevelmente à crise 

econômica que o país enfrenta.O  discurso dos professores enfatisa  a preocupação 

com a estabilidade da própria disciplina diante de um contexto de contenções 

orçamentárias. A metáfora conceitual do  menos é mais, discutida no coletivo, 

retornou nas narrativas individuais com muita força e, em parte, ligada não apenas a 

um posicionamento pedagógico-acadêmico, mas  também às consequências que a 

falta de manutenção e investimentos em novos recursos ( livros, softwares, 

equipamentos de audio), ou a concessão de  horas-atividade para projetos de 

extensão e difusão cultural estavam tendo sobre a prática docente. 

 

Mesmo com um pouco de desilusão, os professores mostram que o 

conhecimento adquirido através da experiência se sobressae e com isso não se 

abateram e  estão tentando dar prosseguimento à condução de seus projetos 

profissionais.  

 

Em 2017, Jo March envolveu-se em um projeto que conta com o suporte 

financeiro de uma editora internacional e que promove formação continuada para os 
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professores de inglês da ETEC ( ensino médio ) e da FATEC ( ensino superior); 

Catarina vem buscando o estreitamento das relações unversidade- mercado para 

que os alunos tenham maior contato com o mundo do trabalho através de palestras 

e maior oferta  de programas de estágio; Elionora está cursando pedagogia porque 

pretende atuar  também em escola de ensino fundamental bilíngue  e Carlos vem 

atuando como coordenador  do projeto Idiomas sem Fronteiras , ofertado pelo 

Governo Federal , que consiste em oferecer a certificação internacional TOEFL para 

todos os graduandos da faculdade totalmente isento de tarifas, vem também se 

preparando para ofertar cursos de extensão em língua inglesa mas em outras áreas 

que não a de (ILE)  inglês como língua estrangeira. 

 

O mais interessante, como pesquisador, é verificar que todos esses projetos, 

surgidos como ideias durante os encontros, vem se concretizando. As narrativas, 

conscientes ou não, já revelavam os desafios para cada professor .  

 

Elionora Dashwood deixou bem claro que não tinha interesse em seguir 

carreira como gestora, queria fazer um doutorado para sua  auto-realização, porque 

gosta de estudar e também não escondeu seu desejo em lecionar na educação 

infantil. Seu maior desafio é equilibrar as finanças.Segundo Huberman ( 2000) 

Elionora tem como traço dominante a  Diversificação . 

 

Josefina March , por outro lado, é precisa em seu argumento de que gosta da 

área administrativa e que consegue conciliar muito bem suas funções de professora 

e coordenadora. Também aspira realizar um curso de doutorado, no exterior, que 

pode ser ná área de gestão escolar. Deixa subtendido que também é para 

realização pessoal. De acordo com Huberman ( 2000) Josefina tem como traço 

dominante a serenidade. 

 

Catarina Earnshshaw, enfatiza seu papel de coordenadora com o objetivo  de 

empenhar-se  como mediadora entre a Universidade e o mundo corporativo a fim de  

facilitar a inserção dos alunos no mercado de trabalho; e como professora pretende 

trazer para a sua prática docente mais situações e vivências deste mundo 

corporativo.Segundo Huberman (2000), serenidade também é o seu traço 

dominante. 
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Carlos Thurber  já se põe como desafio o pós doutorado, não como curso 

mas como fase de vida. Também não demonstra interesse pela área administrativa 

mas não descarta mudanças, inclusive geográficas, que lhe permitam realizar 

atividades em pesquisa. Tem grande interesse na área de bilinguismo e em dar 

continuidade a projetos que involvam narrativas e desenvolvimento profissional 

docente. De acordo com Huberman ( 2000), o traço dominante é a diversificação .  

 

A dimensão da temporalidade , tão presente nas narrativas, merece  destaque 

nas considerações finais deste trabalho. O grupo possui um tempo relativamente 

pequeno de existência e  justamente por considerá-lo como um espaço de 

verbalização de expectativas, trocas de experiências e pontos de vista 

epistemológicos e axiológicos, podemos concluir que o tempo é um elemento 

essencial. Poderiam mais coisas ter acontecido em um intervalo maior de tempo? 

Quanto à isso, podemos levantar hipóteses, porém podemos afirmar que este grupo, 

em um curto espaço de tempo,em torno de seis meses, foi extremamente ambicioso 

e exitoso.Os projetos profissionais e de vida citados anteriormente são clara 

evidência. A rapidez em responder à uma situação-problema , como diferencial do 

professor experiente, fez-se concreta neste grupo.  

 

A dimensão da interação também merece ser mencionada nestas 

considerações finais. O grupo, como uma  coletividade de interesses  comuns e 

afinidades, já existia antes do início desta pesquisa e após o  término dos encontros, 

mesmo não tendo a regularidade dos mesmos para se encontrar, os professores 

continuaram a verbalizar suas expectativas e a trocar experiências. Com isso pode-

se afirmar que algo mudou nestes professores, o sentimento de pertença à algo 

maior, um coletivo, está mais forte do que antes, e o motivo principal para isso é que 

agora além do afeto e da amizade  também nos conhecemos melhor. Sabemos 

como falar uns com os outros, em que momentos devemos tocar em determinados 

assuntos, que posicionamentos ideológicos cada membro possui, o que pensam 

sobre ensino, ensino de língua estrangeira , educação tecnológica, identidade 

profissional e disciplinar.  Em suma, estamos mais “ desenvolvidos” pois temos 

maior conhecimento da paisagem profissional em que atuamos. 
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Neste estudo sobre aprendizagem e desenvolvimento profissional, de 

professores de língua inglesa de uma instituição pública de ensino superior 

tecnológico, buscamos  ressaltar a beleza  nele existente através das histórias de 

quatro professores. Cada um com suas experiências,  práticas, desafios e seu jeito 

singular de ser. Um grupo com extensa bagagem mas também longa visão de futuro 

,todos os quatro comprometidos com o  seu trabalho, seus colegas, alunos e com o 

próprio crescimento pessoal e profissional.  

 

Quatro professores , um grupo; quatro vozes, um idioma;  quatro narrativas, 

uma roda de conversa. A metáfora da transformação do quadrado em círculo 

descreve a paisagem de conhecimento  que se delineou no decorrer do 

desenvolvimento desta tese de doutoramento. 

 

O NÚMERO QUATRO  

O número quatro feito coisa 

ou a coisa pelo quatro quadrada, 

seja espaço, quadrúpede, mesa, 

está racional em suas patas; 

está plantada, à margem e acima 

de tudo o que tentar abalá-la, 

imóvel ao vento, terremotos, 

no mar maré ou no mar ressaca. 

Só o tempo que ama o ímpar instável 

pode contra essa coisa ao passá-la: 

mas a roda, criatura do tempo, 

é uma coisa em quatro, desgastada 

  

                              João Cabral de Melo Neto  
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ANEXO A 

 

( QCRE) Quadro Comum de Referência Europeu: Escala Global de níveis. 

 
 
 
 
 
 
 
Utilizador  
Proficiente 

C2 É capaz de compreender, sem esforço, praticamente tudo o que ouve ou 
lê. É capaz de resumir as informações recolhidas em diversas fontes orais 
e escritas, reconstruindo argumentos e factos de um modo coerente. É 
capaz de se exprimir espontaneamente, de modo fluente e com exatidão, 
sendo capaz de distinguir finas variações de significado em situações 
complexas. 

C1 É capaz de compreender um vasto número de textos longos e exigentes, 
reconhecendo os seus significados implícitos. É capaz de se exprimir de 
forma fluente e espontânea sem precisar de procurar muito as palavras. É 
capaz de usar a Íngua de modo flexível e eficaz para fins sociais, 
académicos e profissionais. Pode exprimir-se sobre temas complexos, de 
forma clara e bem estruturada, manifestando o domínio de mecanismos de 
organização, de articulação e de coesão do discurso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizador 
Independente 

B2 É capaz de compreender as ideias principais em textos complexos sobre 
assuntos concretos e abstratos, incluindo discussões técnicas na sua área 
de especialidade. É capaz de comunicar com um certo grau de 
espontaneidade e de à-vontade com falantes nativos, sem que haja tensão 
de parte a parte. É capaz de exprimir-se de modo claro e pormenorizado 
sobre uma grande variedade de temas e explicar um ponto de vista sobre 
um tema da atualidade, expondo as vantagens e os inconvenientes de 
várias possibilidades. 

B1 É capaz de compreender as questões principais, quando é usada uma 
linguagem clara e estandardizada e os assuntos lhe são familiares (temas 
abordados no trabalho, na escola e nos momentos de lazer, etc.) É capaz 
de lidar com a maioria das situações encontradas na região onde se fala a 
língua-alvo. É capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre 
assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal. Pode descrever 
experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições, bem como expor 
brevemente razões e justificações para uma opinião ou um projeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizador 
elementar 

A2 É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes 
relacionadas com áreas de prioridade imediata (p. ex.: informações 
pessoais e familiares simples, compras, meio circundante). É capaz de 
comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca 
de informação simples e direta sobre assuntos que lhe são familiares e 
habituais. Pode descrever de modo simples a sua formação, o meio 
circundante e, ainda, referir assuntos relacionados com necessidades 
imediatas. 

A1 É capaz de compreender e usar expressões familiares e quotidianas, 
assim como enunciados muito simples, que visam satisfazer necessidades 
concretas. Pode apresentar-se e apresentar outros e é capaz de fazer 
perguntas e dar respostas sobre aspectos pessoais como, por exemplo, o 
local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem. Pode 
comunicar de modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e 
se mostrar cooperante. 

Fonte: Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas - Aprendizagem, ensino, avaliação 
Porto, Edições ASA, 2001 
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ANEXO B 

 

Caso de Ensino- Professora NANCY.
33

 
 

 

As descrições detalhadas do professor especialista são escassas.  

Embora existam muitas caracterizações de professores eficazes, a maioria 

delas se concentra em como o professor gere a sala de aula. Encontram-se poucas  

descrições ou análise de professores em que a atenção especial, seja não só à 

gestão dos alunos em sala de aula, mas também à gestão de idéias na sala de aula. 

Será necessário sublinhar ambos os aspectos se você pretende  que nossas 

descrições de um bom ensino sirvam como critérios suficientes para projetar uma 

melhor orientação da educação.  

Vamos analisar uma breve descrição: 

 

Nancy, uma professora veterana com 25 anos de experiência, foi objecto de 

um estudo contínuo que realizamos sobre os professores com uma longa história. A 

classe estava quase no fim da segunda semana de uma unidade dedicada à Moby 

Dick. O observador tinha sido favoravelmente impressionado com a profundidade 

com que  Nancy conhecia o romance e sua qualidade de pedagoga, notando como 

ajudado um grupo de alunos do terceiro ano capturar as muitas facetas deste 

trabalho. 

 

Nancy era uma professora muito ativa, cujo estilo de ensino em classe incluía 

um elevado grau de interacção com os alunos, lendo passagens recitadas de obras 

literárias e, por sua vez, debates mais abertos. Ela agia como se dirigisse uma 

sinfonia, fazendo perguntas, sondando os alunos para visões alternativas, 

provocando opiniões estimulando os tímidos e pondo freios nos mais falantes. 

Poucas coisas ocorreram  na sala de aula na qual não houve intervenção de Nancy, 
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ela controlou o ritmo atividades em sala de aula graduando o progresso da aula, 

ordenando e estruturando, extendendo o conteúdo. 

 

Nancy usou este quadro em suas aulas para ordenar sequencialmente o 

material e as  perguntas a fazer. Ela ensinou explicitamente aos estudantes sobre o 

quadro conceptual ao longo do semestre, ajudando-os a usá-lo como um andaime 

para  organizar os seus próprios  estudos de textos e rever as suas próprias 

reflexões. Se bem que como professora mantinha um controlo apertado do discurso 

em sala de aula, os seus objectivos de ensino consistiam em  libertar a mente de 

seus alunos através da leitura, e que, eventualmente, eles podussem usar as 

grandes obras da literatura para iluminar suasvidas próprias. 

 

Seja qual for o trabalho que abordou em sala de aula, ela sabia como 

organizar, como enquadrá-lo para o ensino, como dividir corretamente para atribuir 

tarefas e atividades. Ele parecia ter um índice daqueles livros que tantas vezes 

foram  discutidos em suas aulas –A Red Badge of Courage por Stephen Crane, 

Moby Dick, A Letra Escarlate, AS Aventuras de Huckleberry Finn, com os principais 

eventos organizados mentalmente para diversos fins educacionais, diferentes níveis 

de dificuldade, diferentes tipos de alunos, de vários tipos de tópicos ou ênfase.  

 

A combinação entre a compreensão da matéria e habilidade pedagógica que 

se observava em Nancy era simplesmente deslumbrante. 

 

Certa manhã , chegando à sala de aula, encontrei-a sentada no seu escritório 

, como de costume . No entanto, quando desejei  bom dia Nancy não respondeu , 

exceto um gesto indicando uma anotação em seu bloco d enotas: 

 "Eu tenho laringite esta manhã , por isso não Eu falo em voz alta " , disse a 

mensagem.  Além disso , aparentemente  via-se que estava sofrendo  de gripe e 

falta de energia. Para uma professora, que conduzia seus alunos através do poder 

de sua voz e sua maneira de agir, esta foi de verdade uma condição incapacitante . 

Ou não? 

 

Empregando uma combinação de manuscritos e sussurrando mensagens, 

dividiu a turma em pequenos grupos dispostos em fileiras , uma tática que foi 
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aplicada em duas ocasiões anteriores durante esta unidade .  A Cada grupo foi 

atribuído um personagem de destaque nos primeiros capítulos da novela, e 

esperava-se que cada grupo respondesse  a uma série de perguntas sobre o 

personagem. No final do período dedicado, os representantes de cada grupo 

expuseram suas anotações para a turma toda. 

 

Mais uma vez a classe trancorreu bem , e o assunto tinha sido tratado com 

cuidado. Apenas o estilo mudou radicalmente , tinha empregado uma tecnologia 

educacional  completamente diferente , ainda assim os  estudantes e tinham 

participado e teve-se a impressão de que tinham aprendido. 

 

Mais tarde nós testemunhamos muitos mais exemplos do estilo flexível de  

Nancy , adaptados às características dos alunos , às complexidades de matéria 

tratada e à condição física do próprio mestre . Quando os alunos experimentam 

sérias dificuldades para analisar um texto ela optava por ficar em níveis mais baixos 

da escala de leitura , ajudando os alunos a decifrar os significados denotativos e 

conotativos , ao mesmo tempo colocando menos ênfase em interpretações literárias. 

Quando  abordou Huckleberry Finn , um romance que ela considerava menos difícil 

que  

Moby Dick , seu estilo mudou novamente . Deu-lhes um grau muito maior de 

autonomia e reduziu seu grau de controle direto da classe. 

 

Durante a aula dedicada à Huckleberry Finn logo deixou o palco e 

Deixou que  os alunos aprendessem uns com os outros . Ela os dividiu em 

oito grupos com múltiplas habilidades , cada um com a missão de rastrear a 

presença de um dos oito temas : hipocrisia ; sorte e superstição ; ganância e 

materialismo ; idéias e fantasia romântica; religião e Bíblia ; classe e costumes 

sociais; família, racismo e preconceito ; liberdade e consciência. Havia apenas dois : 

uma primeira leitura e apenas duas rondas para checar se tudo ocorria bem. Uma 

vez que o trabalho em grupo começou, Nancy sentou-se em uma cadeira no fundo 

da sala e apenas interagiu com estudantes quando solicitado , e durante as 

apresentações do grupo. 
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Assim , os padrões de ensino de Nancy , seu estilo de ensino não são 

uniformes ou previsíveis em termos simples. Ela reage de forma flexível à dificuldade 

e à natureza do assunto em questão , as capacidades de alunos ( que podem variar 

até mesmo dentro do espaço de um ano ), e suas próprias metas educacionais . Não 

só ela pode direcionar sua orquestra do pódio , mas além disso, você pode se sentar 

na parte de trás da sala de aula e ver os músicos tocando sozinho com virtuosismo . 

 

 

Para refletirmos em conjunto: 

 

Quais são as crenças, concepções e competências que permitem Nancy 
ensinar como ela faz ? Podem ser outros professores preparados para 
ensinar  com esse grau de habilidade ? 

 
 




