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RESUMO
Sobre o trabalho docente, frequentemente são apontadas questões que ratificam a
importância do desenvolvimento de pesquisas sobre aspectos relevantes para a formação
dos docentes da Educação Básica. A literatura da área aponta um discurso forte sobre
uma nova pedagogia entre professores, porém identificam também um rol de práticas
divergentes e até contraditórias entre si e, mesmo, baseadas nas premissas da pedagogia
tradicional. Sendo assim, esta pesquisa buscou investigar as representações sociais de
pedagogia nova no discurso dos professores da Educação Básica e comparar esse
discurso com o que dizem ser sua prática, de modo a compreender o que esses docentes
consideram essencial nessa Pedagogia Nova e como a utilizam efetivamente.
Fundamentamos este estudo na Teoria da Argumentação de Chaïm Perelman e Lucie
Olbrechts-Tyteca para analisar o discurso dos professores investigados, considerando
que sua fala é seu instrumento de trabalho e que, nela, encontram-se as referências de
seu trabalho docente. Articulamos esta teoria com a Teoria das Representações Sociais,
de Serge Moscovici, para a interpretação da realidade investigada, considerando as
interações sociais dos docentes envolvidos em seu grupo de pertença, identificado por
estarem sujeitos às mesmas regras e compartilharem crenças, valores e, mesmo,
espaços semelhantes de atuação. Os resultados apontaram a relevância da Pedagogia
Nova como uma quase unanimidade e que assumir a adoção de métodos tradicionais
remete-se à ideia de um profissional desatualizado ou incompetente, o que já apontava a
literatura. Ainda de acordo com a literatura, a Pedagogia Nova apareceu definida quase
como oposição à Pedagogia Tradicional, negando os marcadores que identificam a
Pedagogia Tradicional. Foi possível inferir uma forte tensão entre a nomeada Pedagogia
Nova e Pedagogia Tradicional, evocando sobre elas conhecimentos de maneira
fragmentada, valorizando aspectos isolados de uma e outra. Esse entendimento parece
orientar suas práticas, balizado em uma contradição aparentemente intransponível. Ao
que parece, para administrar este conflito, em todos os discursos, houve a defesa da
utilização dos dois modos de pedagogia, com a ideia de que elas são, na realidade,
complementares. Indícios fortes da representação social de Pedagogia Nova estariam,
portanto, ancorada na ideia de complementação. Ao exercer suas atividades cotidianas, o
professor se utiliza de métodos pedagógicos, que refletem os conhecimentos adquiridos
em sua formação e sua experiência profissional. Ao optar por uma metodologia
pedagógica, o professor fundamenta-se em slogans de teorias e concepções que se
coadunem com suas ideologias ou das instituições em que leciona. As representações
sociais de Pedagogia Nova parecem ainda estar em formação, sendo evocadas pela
oposição de duas imagens, prisão e liberdade, prisão necessária, quando se trata da
disciplina e de resultados concretos em avaliações, e liberdade, quando se trata de poder
escolher o como do trabalho docente em sala de aula.
Palavras-chave: Representações Sociais; Pedagogia Tradicional; Pedagogia Nova;
Trabalho docente; Argumentação.
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ABSTRACT

About the teaching work, questions are frequently raised that ratify the importance of the
development of research on aspects relevant to the training of Basic Education teachers.
The literature of the area points out a strong discourse on a new pedagogy among
teachers, but also identifies a range of practices that are divergent and even contradictory
among themselves, and even based on the premises of traditional pedagogy. Thus, this
research sought to investigate the social representations of new pedagogy in the
discourse of Basic Education teachers and compare this discourse with what they say is
its practice, in order to understand what these teachers consider essential in this New
Pedagogy and how they use it effectively. We base this study on the Argumentation
Theory of Chaïm Perelman and Lucie Olbrechts-Tyteca to analyze the discourse of the
investigated teachers, considering that their speech is their instrument of work and that, in
it, is the references of their teaching work. We articulate this theory with Serge Moscovici's
Theory of Social Representations for the interpretation of the investigated reality,
considering the social interactions of the teachers involved in their belonging group,
identified by being subject to the same rules and sharing beliefs, values and even, similar
areas of performance. The results pointed out the relevance of New Pedagogy as a near
unanimity and that assuming the adoption of traditional methods refers to the idea of an
outdated or incompetent professional, as already pointed out in the literature. Still
according to the literature, the New Pedagogy appeared defined almost as opposed to the
Traditional Pedagogy, denying the markers that identify the Traditional Pedagogy. It was
possible to infer a strong tension between the so-called New Pedagogy and Traditional
Pedagogy, evoking knowledge in a fragmented way, valuing isolated aspects of one and
the other. This understanding seems to guide their practices, marked out in a seemingly
insurmountable contradiction. It seems that in order to manage this conflict, in all
discourses, there was the defense of the use of the two modes of pedagogy, with the idea
that they are, in reality, complementary. Strong evidences of the social representation of
New Pedagogy would therefore be anchored in the idea of complementation. In exercising
his daily activities, the teacher uses pedagogical methods, which reflect the knowledge
acquired in his training and his professional experience. When choosing a pedagogical
methodology, the teacher is based on slogans of theories and conceptions that are in line
with his ideologies or the institutions in which he teaches. The social representations of
New Pedagogy still seem to be in formation, being evoked by the opposition of two
images, imprisonment and freedom, imprisonment necessary, when it comes to discipline
and concrete results in evaluations, and freedom, when it comes to being able to choose
how of teaching work in the classroom.

Keywords: Social representations; Traditional Pedagogy; New Pedagogy; Teaching work;
Argumentation.
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Capítulo I - Introdução

A preocupação com o trabalho docente, gradativamente, tem incentivado diversos
estudos sobre as práticas no interior da escola. Frequentemente são apontadas questões
que implementam o desenvolvimento de constantes pesquisas sobre os aspectos
relevantes para a formação dos docentes da Educação Fundamental, visto que, diante da
crise política, econômica e social da atualidade, exercem atividades desafiadoras e de
grande complexidade. Os professores, principalmente os que atuam nesse segmento de
ensino, são responsáveis pelo processo de aprendizagem de seus discentes.
O saber denominado científico, que pressupõe o professor como um profissional
devidamente preparado para adequar seus conhecimentos, de maneira que sejam
aprendidos pelos alunos que, assim educados, e disciplinados, “evoluiriam para uma vida
melhor", tem sofrido inúmeras críticas, dentre elas porque, segundo Monteiro (2001, p.
122):
(...) nega a subjetividade do professor como agente no processo educativo; ignora o
fato de que a atividade docente lida com, depende de e cria conhecimentos tácitos,
pessoais e não sistemáticos que só podem ser adquiridos através do contato com a
prática; ignora os estudos culturais e sociológicos que veem o currículo como
terreno de criação simbólica e cultural; e que ignora, também, todo o
questionamento a que tem sido submetido o conhecimento científico nas últimas
décadas.

O

estado

desta

questão,

hoje,

enriqueceu-se

de

muitas

contribuições,

especificamente no Brasil, as pesquisas no âmbito do trabalho docente surgem com mais
ênfase no início da década de 1990. De acordo com Alves (2007), a chegada dos estudos
de Tardif, Lessard e Lahaye (1991) foram um marco, embora ainda, segundo o autor, o
tema já viesse sendo tratado direta ou indiretamente por Antonio Nóvoa, Philip Perrenoud
e Keneth Zeichner. Tais pesquisas buscaram, ainda que por caminhos diferentes,
investigar e compreender a importância da formação docente e sua influência nos
saberes e práticas pedagógicas indispensáveis para o desenvolvimento das atividades do
professor.
Schulman (1986), Gauthier (2006) e Tardif (2002), de acordo com Vieira e Araújo
(2016), fundamentaram os seus estudos nos saberes e práticas necessárias para o
desenvolvimento das competências de que necessita o professor, concluindo que é
primordial investir na constante atualização e formação docente. De maneira geral, esses
estudos apresentam alguns aspectos comuns, como a valorização da experiência
13

profissional e a constatação de que é possível desenvolver conhecimentos específicos
sobre as práticas docentes, ressaltando que o professor, ao desempenhar seu trabalho no
cotidiano escolar, mobiliza uma vasta gama de saberes.
Um primeiro ponto a destacar, com base na literatura pesquisada, são diferentes
concepções que atribuem deficiências à formação inicial do docente. Alguns autores (cf.
SCHULMAN, 1986; TARDIF, 2002) compreendem haver falta de solidez no repertório dos
professores, isto é, falta de conhecimento relativo a saberes e práticas básicas, enquanto
outros (MORIN, 2010; GATTI, 2010) evidenciam que tanto a formação inicial quanto a
formação continuada dos professores ocorrem de maneira fragmentada em virtude de
diversos fatores, que identificamos como políticos e econômicos.
Acrescentando outros elementos à discussão, Gauthier et al. (2006, p.20)
consideram que se debruçar sobre a pesquisa no âmbito dos saberes docente conduz a
dois obstáculos históricos, que ele designou pelas expressões “ofício sem saberes” e
“saberes sem ofício”. Segundo os autores, o primeiro obstáculo refere-se à própria
atividade do professor, que precisa de saberes mínimos para ser exercida. Acrescenta
ainda que apesar de a docência ser uma atividade muito antiga, pouco se sabe a respeito
e, afirma ainda, haver ideias preconcebidas que mantém o ensino “numa cegueira
conceitual”. Já o outro obstáculo diz respeito à teoria desarticulada da prática, ou melhor,
aos conhecimentos produzidos nos meios acadêmicos sem considerar a realidade, as
condições e variáveis que interferem no cotidiano docente. É o que, segundo Gauthier et
al. (2006, p.20) conduzem à “desprofissionalização da atividade docente”.
Apesar dos obstáculos apontados pela literatura, que dificultam o trabalho docente,
de maneira geral, o professor tem se atualizado com frequência, já que tem à sua
disposição diversos cursos de extensão e formação continuada, e, neles, tem acesso a
conhecimentos para o desenvolvimento de suas atividades. Tais conhecimentos
rementem-se, sobretudo, a um cenário de constantes mudanças na sociedade, nos dias
atuais, diante do excesso de informações com as quais os indivíduos necessitam lidar.
Tardif (2002, p.228) afirma que a relação dos docentes com os saberes não deve
ser restrita à transmissão de conhecimentos já constituídos, posto que a prática docente
integra múltiplos saberes e mantém diferentes relações entre eles. Para o autor, os
saberes profissionais dos professores são “temporais, plurais e heterogêneos,
personalizados e situados, e carregam as marcas do ser humano”, aspectos que ele julga
pertinentes às necessidades constantes de aperfeiçoamento do processo ensinoaprendizagem. No entanto, os estudos relativos à formação docente são bastante
14

complexos, em alguns aspectos até mesmo divergentes, e reforçam a necessidade de
debate e investigação. Nesse sentido, Pinto (2008) afirma que, se por um lado alguns
teóricos compreendem que as investigações sobre os saberes e práticas docentes são
relevantes, outros autores como Arce (2001) e Duarte (2003) as concebem como um
retrocesso no que se refere à formação do professor, chegando a concebê-la como um
“ajustamento ao ideário neoliberal”, já que preconizam a eficácia e a produtividade, isto é,
os autores consideram que há excessiva valorização das práticas, enquanto o
conhecimento teórico, acadêmico e científico é deixado de lado.
De todo modo, as práticas docentes são influenciadas diretamente pela formação
do professor, conforme afirmam Tardif (2002), Gauthier (2006) e Gatti (2010). Para eles, a
prática docente integra múltiplos saberes, associação entre teoria e prática, o uso
adequado de recursos tecnológicos, assim como as bases pedagógicas para essas
práticas. Tais estudos enfatizam e procuram evidenciar aspectos pertinentes às
necessidades constantes de aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem.
Argumentam que, para o exercício da profissão, o professor necessita de alguns
conhecimentos básicos referentes aos conteúdos e às metodologias que pode utilizar em
sala de aula. Gauthier (2006) afirma que a atividade docente requer saberes mínimos
para ser exercida, assim como um vasto repertório de conhecimentos que necessitam ser
constantemente mobilizados para desempenhar a prática profissional.
Gatti (2010, p.1375) chama ainda a atenção para o fato de que, no Brasil, a
formação do professor da educação básica é deficiente por ocorrer de maneira
fragmentada, dividindo-se em disciplinas e níveis de ensino, e sugere que um local
adequado para a formação do docente seria “centros de formação de professores
englobando todas as especialidades, com estudos, pesquisas e extensão relativos à
atividade didática e às reflexões e teorias a ela associadas”. Para a autora, a formação
docente no país necessita ser revista, a fim de garantir a qualidade da formação,
principalmente das crianças e adolescentes da educação básica e assegurar que a
educação consiga cumprir o seu papel social.
Cabe-nos ressaltar que a profissão docente é construída histórica e socialmente,
ou seja, ao exercer suas práticas cotidianas, o professor utiliza métodos pedagógicos que,
de maneira geral, pouco refletem os conhecimentos de sua formação acadêmica, estando
bem mais referidos a suas experiências pessoais, bem como às experiências
desenvolvidas ao longo da carreira profissional (ALVES-MAZZOTTI, 2013).
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Na realização das atividades docentes, o professor se fundamenta em teorias e
concepções que vão ao encontro das ideologias pessoais ou relativas às instituições de
ensino para as quais presta serviço. Castro, Maia e Alves-Mazzotti (2013) verificaram, em
pesquisa empírica, que a discussão sobre formação e trabalho docente para o professor
se encontra permeada por uma oposição entre duas concepções de pedagogia:
Pedagogia Tradicional vs Pedagogia Nova. Para elas, o professor que adota hoje uma
prática mais identificada com o que seria uma Pedagogia Tradicional enfrenta oposições.
No entanto, essa não é uma adoção clara, ela aparece quase oculta nos discursos. Ser
tradicional parece remeter a uma prática ineficaz e o professor tende a opor essa opção
com implementos que considera novo. As autoras afirmam ainda que os professores não
esclarecem o que é essa Pedagogia Nova, apontando que diversos docentes acreditam
utilizá-la no cotidiano escolar, com práticas muito diferentes e até contraditórias. As
autoras analisaram processos de ressignificação das representações sociais de trabalho
docente e tiveram como resultado um discurso sobre essas concepções de pedagogia,
bastante marcante quando professores se referiam à sua prática profissional.
Ao que parece, professores, sob pressão de cursos de formação, dão significados
bastante divergentes sobre o que efetivamente fazem em seu trabalho docente, o que
seria importante compreender, já que existe um discurso aparentemente uníssono sobre a
necessidade de mudanças em suas práticas, apontando o novo como um valor quase
inquestionável (CARREIRO, CASTRO, 2013).
Em levantamento bibliográfico em livros, dissertações e artigos disponíveis em
sites como Unicamp, Google Acadêmico e Scielo, buscamos trabalhos que abordassem a
posição dos professores sobre a Pedagogia Tradicional e a Pedagogia Nova,
considerando suas responsabilidades, práticas e saberes aplicados no cotidiano escolar,
assim como relatos, políticas públicas e pesquisas sobre ações pertinentes ao debate
envolvendo essas concepções. Para isso, utilizamos em nossas buscas os descritores
“Formação Docente”; “Saberes e práticas docentes”; “Pedagogia Tradicional”; “Pedagogia
Nova”; “Representações Sociais”; “Representações Sociais dos professores”; “Pesquisa
social em educação” e “Modelo de Estratégia Argumentativa”.
Dentre as pesquisas identificadas sobre o tema, localizamos algumas (MACHADO;
CARVALHO, 2001; DANTAS, 2010) que se referem, sobretudo, a concepções de
professores sobre sua prática. Nelas, é recorrente a menção ao que seria uma Pedagogia
Tradicional confrontada com uma outra que é concebida como Nova, quase em oposição
à Tradicional, considerada antiga e superada.
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Machado e Carvalho (2001, p.4) constataram em sua pesquisa, acerca da
concepção dos docentes sobre o Construtivismo, que os professores apresentam uma
representação de Pedagogia Nova e, curiosamente, alguns a denominam Construtivismo.
Além disso, cada um dos sujeitos valoriza apenas alguns aspectos isolados da teoria
construtivista. Os conhecimentos acerca do construtivismo, por eles revelados, permitem
inferir que, a despeito de toda a divulgação da teoria nos últimos anos, a utilização das
premissas do Construtivismo mostra uma “compreensão fragmentada e difusa da teoria,
já que os docentes apresentam discursos ‘ambivalentes e contraditórios’” e tem sido este
(des) entendimento que parece orientar suas práticas cotidianas.
De maneira geral, os docentes parecem rejeitar pedagogias que consideram
tradicionais e alegam adotar em suas práticas atividades e tendências pedagógicas
consideradas modernas. Os estudos de Freire (2013) ratificam essa afirmação e
defendem haver um embate histórico entre aspectos da escola tradicional e da emergente
educação proposta por novas pedagogias. Ainda segundo ele, é possível evidenciar
características destas quanto a elementos didático-pedagógicos e a políticas públicos
presentes. Saviani (2005, p.54) por sua vez afirma que a escola atual ainda é
indubitavelmente tradicional, pois ainda se baseia no método expositivo de ensino, que
todos conhecem por ter passado por ele.
Em nosso levantamento, identificamos, por exemplo, que o discurso circulante
entre alguns licenciados que participaram da pesquisa de Dantas (2010), relativa às
metodologias pedagógicas que pretendem adotar, evidencia que concepções da
pedagogia considerada tradicional não são bem-vindas, mas que tais concepções se
organizam como conceito, que reside no campo das ideias, pois ainda não as conseguem
efetivar em seu campo de atuação, afastando-se de propostas consideradas da
pedagogia nova. A pesquisadora identifica em seus dados, anseios dos futuros
professores em falas coletadas, como por exemplo, (...) eu não quero ser aquela pessoa
tradicional, que coloca os alunos pra decorar, copiar somente, eu quero ser uma
mediadora, uma facilitadora do conhecimento” (Bella) (DANTAS, 2010, p.158). Existe a
preocupação de futuros docentes em demonstrar que utilizarão em suas práticas os
saberes e métodos pedagógicos que, segundo sua percepção, representam modernidade
e atualidade.
Já na pesquisa, realizada por Machado e Carvalho (2010, p.4-6), que se utilizou da
Análise de Conteúdo de Bardin (2011), os professores apresentaram algumas
contradições em seus discursos sobre o que pensam sobre Construtivismo e/ou
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Pedagogia Nova, quase identificando os termos como idênticos, no trabalho que
desenvolvem junto aos alunos. Exemplificaram esse fato em falas registradas, “[...] Olha,
eu misturo a técnica velha com a nova, o construtivismo, que juntando um com o outro dá
uma coisa melhor”.
Falas como essas, nos levam a concluir que no cotidiano escolar, apesar de os
docentes afirmarem adotar metodologias que consideram Pedagogia Nova, não
esclarecem o que isso vem a ser, e mais, as práticas e métodos pedagógicos que dizem
ser novos parecem se identificar com um fazer de maneira improvisada, mescladas com
as reconhecidas como tradicionais.
No Brasil, há pesquisas que evidenciam a utilização da intuição e do improviso,
bem como desvalorização da pedagogia, com a “universalização” do ensino na década de
1970, conforme apresenta Pinto (2008, p.91). Tal fato coincide com o acesso à escola por
crianças das mais diversas origens sociais e culturais, em prol do desenvolvimento
econômico e social do país, uma vez que
[...] a universalização já tardia do ensino fundamental no país ocorre acompanhada
de uma negação intransigente do pedagógico. As condições mínimas para que as
crianças e jovens brasileiros tenham uma aprendizagem escolar efetiva são
reiteradamente negadas.

Sendo assim, de acordo com essas pesquisas, pode-se constatar que há décadas
vem ocorrendo a precarização do processo de ensino aprendizagem, por muitas razões,
sejam econômicas, políticas ou sociais, porém acrescenta-se a estas o fato de que essas
diferentes interpretações do que seria algo novo acaba por manter práticas
automatizadas, improvisadas e, pode-se dizer, sem clareza, mantendo o fracasso escolar
em níveis alarmantes e, ainda, sem respeitar as diferenças e peculiaridades dos
discentes, impedindo uma educação de qualidade e eficaz.
Seguindo essa linha de raciocínio, analisamos estudos que apontam no discurso
dos professores a quase unanimidade em torno da recusa de uma pedagogia que
chamam tradicional por outra, que classificam como nova, na maioria dos casos nomeada
construtivista ou simplesmente pedagogia nova. Também demos especial atenção para
as influências advindas dos processos de formação profissional. Para o acesso às
concepções dos professores quanto a essa pedagogia dita nova, escolhemos o
referencial da Teoria das Representações Sociais – TRS.
Entendemos Representações Sociais como fenômenos sociais observados e
estudados individual e coletivamente, compreendendo pensamentos, ideias, crenças e
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comportamentos compartilhados no interior de determinado grupo. São formas de
conhecimento que organizam o mundo e as interações no interior dos grupos sociais.
Este estudo tem por objetivo investigar as representações sociais de Pedagogia
Nova por professores do Ensino Fundamental, tendo como foco a compreensão dos
elementos que sustentam a distância entre o discurso e a prática realizada, isto é, buscase através dessa pesquisa focalizar as implicações decorrentes das escolhas dos
docentes quanto à linha pedagógica que concebem como adequadas e a maneira como
efetivamente concebem sua prática. Para tal, foram tomadas como base as seguintes
questões: a) O que o professor considera ser “Pedagogia Nova” e “Pedagogia
Tradicional?”; b) Como justifica a escolha por uma ou por outra posição? e c) Como o
professor justifica e utiliza efetivamente as diretrizes da Pedagogia escolhida por ele em
sua prática cotidiana?
Este estudo pretende contribuir para a compreensão sobre aquilo que os
professores tomam como referência para suas ações, para a orientação de futuras
políticas de formação de professores, assim como auxiliar os próprios docentes na
adoção de norteamento pedagógico, já que investigaremos as crenças e os
conhecimentos dos professores em relação aos seus saberes e práticas, a partir do que
defendem e argumentam contra ou a favor dos métodos pedagógicos considerados
adequados para aplicação no contexto social e histórico no qual estão inseridos.
Pretendemos também que esta pesquisa aponte subsídios para estudos mais
aprofundados sobre a formação necessária à atividade docente, principalmente no que
diz respeito ao Ensino Fundamental, bem como para reflexão e revisão, por parte dos
professores, de suas próprias práticas.
A apresentação deste estudo está estruturada em cinco capítulos. No primeiro
deles, discutimos os impasses que enfrentam os professores diante de suas práticas
cotidianas, bem como, os saberes mínimos necessários para o desenvolvimento de suas
atividades docentes. No segundo capítulo, apresentamos os constructos da teoria das
representações sociais, em sua abordagem processual, caracterizando os de objetivação
e ancoragem, que permitem o acesso à compreensão dos processos envolvidos na
formação e manutenção das Representações Sociais. O terceiro capítulo evidencia os
suportes metodológicos escolhidos para o acesso às representações sociais e, no quarto,
analisamos as representações de Pedagogia Nova dos sujeitos investigados, professores
do Ensino Fundamental I das redes pública e privada do município do Rio de Janeiro.
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Finalizamos esta dissertação com a discussão dos resultados da pesquisa e
inferências decorrentes dela, no sentido de contribuir com o debate em curso sobre o
trabalho docente, e suas consequências para políticas de formação de professores.
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Capítulo II – Referencial Teórico

Neste capítulo, apresentaremos alguns constructos do referencial teórico que
sustentou nosso estudo, procurando evidenciar o motivo das escolhas feitas.

2.1. Formação docente: saberes e práticas necessárias

Diversos estudos (TARDIF, 2002; GAUTHIER, 2006; Gatti, 2010) afirmam que a
formação do professor é relevante, já que influencia diretamente as atividades cotidianas
do professor. Segundo os autores, a prática docente vai além da transmissão de
conhecimentos já constituídos, pois integra múltiplos saberes e mantém diferentes
relações entre eles. Tais estudos evidenciam aspectos pertinentes com as necessidades
constantes de aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem.
Para Gauthier et al. (2006, p.17), “os elementos do saber profissional docente são
fundamentais e podem permitir que os professores exerçam o seu ofício com muito mais
competência”. Esses autores defendem que a adequada formação do professor depende
de um repertório de conhecimentos para ensinar, contudo é fundamental investigar sobre
a proveniência, a natureza e a solidez desse repertório. Ao analisar as ideias de Clermont
Gauthier, Maurice Tardif e Lee Shulman, buscamos estabelecer algumas relações e
considerações referentes a esses autores, apesar das diferenças de concepções. Como
podemos observar no Quadro 1, de Almeida e Biajone, os citados autores se dedicam a
investigar a mobilização dos saberes nas ações dos professores e compreendem os
docentes como protagonistas de sua história pessoal e profissional, capazes de produzir e
mobilizar os saberes necessários para sua prática cotidiana.
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Fonte: Almeida e Biajone (2007)

Os autores são conforme com relação à adequada formação docente que, para
eles, vai além dos aspectos teóricos, as práticas vivenciadas pelo profissional da
educação devem ser consideradas, isto é, a relação teoria e prática são indissociáveis,
visto que toda prática requer uma teoria ou reflexão e vice-versa.
Esses estudiosos apresentam diferentes classificações tipológicas dos saberes
docentes, mas que não se excluem entre si. No entanto, cada autor possui
particularidades que embasaram seus estudos. Enquanto Gauthier busca defender
esforços para definir a Teoria Geral da Pedagogia, Tardif aponta em seus estudos a
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importância de reconhecer o saber docente como “plural” e “heterogêneo”, valorizando as
práticas educativas. Já Shulman lança seu olhar sobre o conhecimento que os
professores dominam e os métodos para disseminá-lo aos discentes.
Em seu cotidiano, o professor, a partir da realidade e necessidades dos alunos,
aciona conhecimentos pedagógicos e relativos aos conteúdos, de maneira a levar os
alunos a atribuírem sentido ao que aprendem. Segundo Cunha (1989, p.143),
Para trabalhar bem a matéria de ensino, o professor tem de ter profundo
conhecimento do que se propõe a ensinar. Isto não significa uma postura
prepotente que pressuponha uma forma estanque de conhecer. Ao contrário, o
professor que tem domínio de conteúdo é aquele que trabalha com a dúvida, que
analisa a estrutura de sua matéria de ensino e é profundamente estudioso naquilo
que lhe diz respeito.

Esse conhecer bem, no entanto, tem se resumido a conhecer aquilo que ensina,
referências sobre esse conhecimento aparecem sempre com uma certa dose de desprezo
a aspectos pedagógicos. Esse campo de conhecimento não é comumente levado em
consideração. Significa dizer que o trabalho docente tem como meio e fim o
conhecimento, que é sua ferramenta, seu objeto de estudo e seu propósito no processo
ensino aprendizagem, porém, esse conhecimento por si não está se mostrando suficiente
para o trabalho docente.
Gatti (2010) considera fundamentais para a formação do professor quatro
aspectos: o da legislação relativa a essa formação; as características sócio educacionais
dos licenciados; as características dos cursos formadores de professores; os currículos e
ementas de licenciaturas para o Ensino Fundamental. De acordo com a autora, as
estruturas institucionais formativas e os currículos da formação docente precisam ser
revistos, uma vez que é inegável a fragmentação do ensino universitário, acarretando
impactos negativos na formação do professor e consequentemente contribuindo com o
fracasso escolar dos estudantes.
Hypolitto (2009) afirma que se pode constatar facilmente a falta de políticas
educacionais consistentes para a formação do professor, bem como a desvalorização
social da profissão e a precarização do trabalho docente que, além de atingir o
profissional como pessoa, acarreta consequências negativas para a qualidade do ensino
que oferece aos seus alunos.
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A literatura atual tem apresentado sérias críticas aos cursos de formação de
professores, por não atenderem às necessidades da sociedade contemporânea. Souza
(1992, P.441) é um dos que reafirma ser importante
entender o que já é consenso, que o magistério e a profissão de professor
caracterizam-se como uma profissão com níveis de complexidade, exigindo revisão
e construção constante de saberes, centrando seu saber ser e fazer numa prática
reflexiva e investigativa do trabalho educativo e escolar, no cotidiano pessoal e
profissional. Desta forma, compreendo que o desenvolvimento profissional
entrecruza-se com a dimensão pessoal e político-social do professor, enquanto
profissional numa realidade contextualizada.

A formação que é oferecida ao professor depende, portanto, do conhecimento da
realidade vivida por ele em suas práticas, o que hoje demanda mais pesquisas sobre o
trabalho docente, que informem políticas capazes de fazer frente ao momento atual. De
acordo com Nóvoa (1992), cabe ao Estado estabelecer políticas que valorizem a
formação docente, desencadeando ações conjuntas que assegurem leis e garantam a
qualificação adequada aos professores.
A profissão docente é construída histórica e socialmente, ou seja, ao exercer suas
práticas cotidianas, o professor utiliza métodos pedagógicos que, de maneira geral,
refletem os conhecimentos adquiridos em sua formação acadêmica, bem como
experiências desenvolvidas ao longo da carreira profissional. No entanto, de acordo com
Severino (1991), há três perspectivas ou dimensões do saber docente que impactam suas
práticas: a dos conteúdos, a das habilidades didáticas e a das relações situacionais,
sendo assim essas dimensões necessitam de constantes atualizações e revisões.
Segundo Dantas (2010) é fundamental investigar as representações sociais sobre
o trabalho do professor desde o período de sua formação acadêmica, de modo a
identificar os aspectos que definem tais representações, assim como compreender como
esses aspectos se organizam.
A pertinência do estudo das representações sociais no âmbito da educação se
justifica, de acordo com Alves-Mazzotti (1994; 2005; 2007), pelo fato de permitir identificar
os processos simbólicos que ocorrem na interação educativa, de maneira a compreender
não apenas as crenças, percepções e atitudes que condicionam as práticas cotidianas
dos docentes, mas, sobretudo, por permitir investigar como e porque tais aspectos são
construídos e mantidos.
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2.2. Pedagogia Tradicional vs Pedagogia Nova

Ao adotar esta ou aquela metodologia pedagógica, o professor, geralmente,
procura fundamentos e justificativas em teorias e concepções que vão ao encontro das
ideologias pessoais ou relativas às instituições de ensino para as quais presta serviço.
Como explicitamos no capítulo relativo aos saberes e práticas necessários à atividade
docente, professores adotam noções das diversas metodologias pedagógicas, por vezes
alguma fundamentação filosófica e, sobretudo, ferramentas que julga funcionar para o
processo ensino aprendizagem.
Conforme verificamos na revisão de literatura, mencionam, fortemente, duas
modalidades, nomeadas, pedagogia tradicional e diversas modalidades do que apontam
como uma pedagogia nova. Para Saviani (2005), de maneira geral, uma tendência
pedagógica contrapõe-se a outra, já que, enquanto a pedagogia tradicional pressupõe o
foco nas “teorias do ensino”, a nova enfatiza a “teoria da aprendizagem”. Para ele, a
pedagogia tradicional prioriza a teoria sobre a prática e a pedagogia nova, a prática sobre
a teoria. Não tomamos prontamente esta posição como sendo a de professores em seu
trabalho docente, porém, concordamos que esta concepção está presente entre os
teóricos, influenciando tendências dos cursos de formação.
De acordo com Lourenço Filho (1978) e Saviani (2008), a denominação Pedagogia
Tradicional surge ao final do século XIX diante das novidades do movimento renovador
que

classificava

como

“tradicional”

a

proposta

educacional

vigente

à

época,

fundamentada na visão filosófica essencialista do homem e numa visão pedagógica
centrada no educador (professor), no adulto, no intelecto, nos conteúdos cognitivos
transmitidos pelo professor aos alunos, na disciplina, na memorização, ou seja, há ênfase
na transmissão do conhecimento, a partir da exposição oral feita pelo professor. Há
também valorização da hierarquia, pautada em rigorosas normas de disciplina.
Ainda entre teóricos, a Pedagogia Nova, nasce sob um lema de caráter renovador,
para contrapor a concepção tradicional, fundada na ideia da necessidade de uma visão
inovadora sobre o papel da escola e sua influência para o desenvolvimento do aluno. “A
escola passa a preocupar-se em entender como o aluno aprende” (LOURENÇO FILHO,
1978, p.19), isto é, uma educação baseada na visão filosófica existencial, centrada na
vida e na atividade humana. Nessa concepção, a existência humana deixa de ser
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considerada uma mera atualização das potencialidades contidas na essência. A natureza
humana é considerada mutável, determinada pela existência.
Libâneo (2001) compreende a Pedagogia Nova como Liberal Renovada, referida a
um processo interno, em que o aluno também tem acesso à cultura para o
desenvolvimento de suas aptidões, mas o processo ocorre a partir de suas necessidades
e interesses, com o objetivo de desenvolver suas potencialidades. Desta maneira, são
aplicadas atividades que valorizam o “aprender fazendo”: pesquisas, experiências,
soluções de problemas. Ainda para ele, a Pedagogia Tradicional teria um cunho mais
humanístico, propõe que o aluno seja educado para desempenhar seu papel social,
coerente com regras e valores de seu meio. A proposta seria levá-lo a atingir sua
realização pessoal pelo seu próprio esforço. Para o autor, essa concepção prevê que os
conteúdos devem englobar a cultura geral, a relação professor-aluno, assim como os
procedimentos.
Porém, o que é ser tradicional e o que é ser construtivista? Não é possível
identificar consenso nem mesmo entre teóricos. Charlot (2008) ressalta que ser
construtivista não significa ser moderno, dinâmico e inovador, afirmações encontradas
com frequência entre muitos docentes. Para ele, o construtivismo opõe-se às aulas
tradicionais seguidas por exercícios, enquanto valoriza a resolução de problemas para
mobilizar as respostas e acessar os saberes.
Constatamos ainda na literatura (FREIRE, 2013; SAVIANI, 2005) que existem
professores que utilizam em suas práticas quantidade excessiva de atividades, sem levar
em consideração sua contribuição para a aprendizagem do aluno e, ainda, a elaboração
de planejamentos peculiares ao método pedagógico tradicional aos quais afirmam rejeitar.
O professor que adota a Pedagogia Tradicional ou a Pedagogia denominada Nova,
objeto deste estudo, tem à sua disposição, nas mais diversas fontes, algumas afirmações,
que se tornaram slogans, reunidos no Quadro 2, abaixo.

Pedagogia

Papel da
Escola

Conteúdos

Métodos

Professor

Aprendizagem

x
aluno

Tradicional

Preparo
intelectual e
moral dos
alunos para
assumirem

Conhecimento e
valores sociais
acumulados
através dos
tempos e

Exposição e
demonstração
oral dos
conteúdos
e/ou por meio
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Autoridade do
professor que
exige atitude
receptiva e
disciplina do

Receptiva,
porém
mecânica,
sem
considerar a

Nova

seu papel na
sociedade.

repassados aos
alunos como
verdades
inquestionáveis.

de modelos.

aluno.

realidade
psicossocial
do aluno.

Adequação
das
necessidades
individuais ao
meio social.

Estabelecidos a
partir das
experiências
vividas pelos
alunos frente a
situações
problemas.

Por meio de
experiências,
pesquisas e
solução de
problemas.

O professor é o
facilitador no
desenvolvimento
do aluno.

Baseia-se na
motivação e
na
estimulação
via
problemas.

Fonte - Produzido pela própria autora

Em sua pesquisa acerca das representações sociais dos professores sobre o
Construtivismo, baseada nos estudos de Bardin (1997), Machado e Carvalho (2001)
apontam que os docentes apresentam uma representação de pedagogia nova, a qual
denomina Construtivismo, de uma forma fragmentada, cada um dos sujeitos valorizando
apenas aspectos isolados da teoria, ou seja, os conhecimentos que atribuem ao
construtivismo, por eles revelados, permitem inferir que, a despeito de toda a divulgação
da teoria nos últimos anos, da utilização das premissas da metodologia nova,
demonstram uma compreensão fragmentada e difusa da teoria e tem sido este
entendimento que parece orientar suas práticas cotidianas.
Os resultados dessa pesquisa evidenciam que os professores apresentam algumas
contradições em seus discursos sobre o que pensam sobre construtivismo/pedagogia
nova e o trabalho que desenvolvem junto aos alunos. Reconhecem, por exemplo, que
misturam aspectos tanto da pedagogia nova quanto do construtivismo. Selecionamos
algumas as falas apresentadas para evidenciar este fato, a seguir.
[...] Olhe, eu misturo a técnica velha com a nova, o construtivismo, que juntando um
com o outro dá uma coisa melhor, sabe “[...] o construtivismo ele”... ele... em si,
sozinho... Eu não sou muito de acordo que você siga... [...] Então, o construtivismo,
eu trabalho com o construtivismo, mas também como um pouco de... de... que se
chama a linha tradicional não é? Agora eu ensino assim... uma parte do
construtivismo, outra do antigo, misturando, sabe...

Sendo assim, é possível inferir que, de acordo com a perspectiva das
representações sociais, há contradições entre a teoria e o discurso dos professores, de
maneira que arriscamos afirmar, haver indícios de processo de ancoragem, advinda da
tensão entre os dois modelos de pedagogia, nas ideias de que a pedagogia nova não
funciona sozinha, sendo necessário mesclar com aspectos e premissas da pedagogia
tradicional.
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Esta constatação reforça ideia de falhas na formação e precarização do trabalho
docente, e constante improviso na realização das práticas pedagógicas no ambiente
escolar, de maneira que os professores não se sentem preparados ou seguros para
realizar suas atividades.
Freire (2013) defende que há um embate histórico entre os aspectos da escola
tradicional e da emergente educação proposta pela pedagogia nova, de modo que,
segundo seu estudo, é possível evidenciar características desse embate em elementos
didático-pedagógicos e nas políticas públicas presentes.
Saviani (1991) afirma que a escola atual é indubitavelmente tradicional, pois ainda
se baseia no método expositivo de ensino, que todos conhecem por ter passado por ele e
que muitos ainda utilizam.
O discurso circulante entre alguns licenciandos que participaram da pesquisa
realizada por Dantas (2011), relativa às metodologias pedagógicas que pretendem adotar
após a formação acadêmica, também evidencia que a as concepções da pedagogia
considerada tradicional não são bem-vindas, conforme os seus discursos,
(...) porque não podemos mais trabalhar na perspectiva de dar tudo pronto
para o aluno, mas é preciso saber como fazer isso em sala de aula.
Porque temos que lidar com a violência, com a indisciplina e como e como
mediar tudo isso na relação da sala de aula (Paloma).
(...) eu não quero ser aquela pessoa tradicional, que coloca os alunos pra
decorar, copiar somente, eu quero ser uma mediadora, uma facilitadora do
conhecimento (Bella).
(...) porque no meu conhecimento, no que vou me pautar, na minha
concepção, é a concepção mais atual, mais contemporânea, é no
construtivismo, na pedagogia moderna. Então nessas características o
professor tem papel de mediador, não de transmitir conhecimentos, mais
vai realizar a mediação do conhecimento do aluno e a construção do
conhecimento (Tessália).
Educar é muito mais do que passar conteúdo, é educar o aluno por meio
de valores e norma. (Clara).

De acordo com essas falas, pode-se concluir que os licenciandos, apesar de
defenderem a adoção de metodologias pedagógicas mais modernas, em detrimento de
práticas tradicionais, as quais consideram ultrapassadas, mantêm suas concepções de
pedagogia nova no campo das ideias, pois ainda não conseguem objetivar em seu
discurso sobre seu futuro trabalho docente.
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2.3. Representações Sociais

Supõe-se que os professores, como qualquer grupo social, se expressem em suas
interações sociais a respeito de suas atividades laborais cotidianas e, desta maneira,
constroem representações sociais sobre seus saberes e práticas, em associação com as
propostas pedagógicas disponíveis e adequadas à realidade do espaço social escola.
Essa condição propícia a pesquisas fundamentadas na Teoria das Representações
Sociais (TRS), envolvendo questões relacionadas às metodologias pedagógicas é um
tema de delicado, visto que implica autocrítica dos docentes, podendo despertar
frustrações ou até mesmo constrangimento, mas, sobretudo, podendo provocar reflexões
e discussões no universo escolar.
Nossa investigação foi realizada à luz da Teoria da Representação Social (TRS),
originária de um estudo de Serge Moscovici, publicado na França em 1961, acerca das
representações sociais da psicanálise, com reedição revisada em 1976, no livro La
Psychanalyse, son image et son publique. Nesse estudo, Moscovici busca compreender a
percepção do público parisiense quanto à psicanálise, bem como a maneira como era
difundida (MOSCOVICI, 2012).
Estudos de autores como Jean Piaget (epistemologia), Sigmund Freud
(Psicologia),

Lucien

Lévy-Bruhl

(Antropologia)

e

Émile

Durkheim

(Sociologia)

influenciaram significativamente as pesquisas de Moscovici, suas contribuições
permitiram revisar, ressignificar e estabelecer algumas premissas que sustentam a TRS.
A construção piagetiana sobre o desenvolvimento, da maneira como ele “se
estrutura e se configura”, contribuiu com a concepção de representações simbólicas, que
se dá através do processo de tornar familiar o não familiar, por processo de assimilação e
acomodação. No entanto, segundo Arruda (2002), Moscovici, diferentemente de Piaget,
não defende a ideia do evolucionismo do pensamento rumo à lógica formal, preferindo a
concepção proposta por Lévy-Bruhl em sua teoria do pensamento mítico. A contribuição
desse autor diz respeito à premissa de que o pensamento pode variar de acordo com as
diferentes culturas, grupos sociais e épocas históricas, influenciado por inúmeros fatores
sociais, dentre eles, as crenças, os símbolos, valores e ideologias.
Já os estudos de Freud (1976) apontam como as crianças elaboram e internalizam
suas próprias teorias, produzidas a partir das interações, assim como das experiências
vividas. Jovchelovitch (2008, p. 116) ressalta que esse estudo traz “[...] à tona os
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trabalhos da interiorização, os processos pelos quais as representações passam da vida
de todos para a vida de um, do nível da consciência para o nível do inconsciente”.
Émile Durkheim e seu conceito de representações coletivas trouxe grande
contribuição para a TRS, uma vez que para ele as representações individuais e coletivas
devem ser pensadas em campos distintos de estudo. Apesar de Moscovici considerar o
conceito de representações coletivas, o autor considera as dimensões individuais
(simbólicas) e sociais na produção das representações, visto que seu propósito, segundo
o próprio era “redefinir os problemas e os conceitos da psicologia social a partir desse
fenômeno, insistindo sobre sua função simbólica e seu poder de construção do real”
(MOSCOVICI, 2012, p.16).
Segundo Arruda (2002), tais contribuições e influências teóricas nos conduzem à
compreensão da maneira como as representações são produzidas e de que maneira o
conhecimento pode ser modificado, a partir de sua apropriação, gerando as
representações sociais. Analisando essas concepções, Moscovici formula sua teoria,
embasada em um processo psicossocial que não dissocia a dimensão individual da
dimensão social, criando uma nova forma de pensar o sujeito dentro da psicologia social,
não o restringindo a mero produto social, mas sobretudo elevando-o à categoria de
“agente” na construção da realidade e na produção do conhecimento, a partir do senso
comum que, através da comunicação e das interações, vai sendo modificado e
ressignificado pelos próprios sujeitos.
Representações sociais referem-se ao estudo do senso comum, que tem origem
nas práticas sociais e nas diversidades grupais. É, sobretudo, a atribuição da posição que
os sujeitos ocupam na sociedade, já que toda representação social é representação de
alguma coisa ou de alguém. Porém, é importante ressaltar que ela
Não é cópia do real e nem cópia do ideal, nem a parte subjetiva do objeto,
nem a parte objetiva do sujeito, ela é o processo sobre o qual se
estabelece a relação entre o mundo e as coisas (SÊGA, 2000, p.129).

Cabe-nos ressaltar que a TRS preconiza a interpretação e a intervenção na
realidade, visto que o social intervém de várias maneiras, tanto pelo contexto em que os
sujeitos e grupos estão inseridos, quanto pela comunicação que se estabelece entre eles.
Salientamos que as representações sociais não são as opiniões, sentimentos ou
crenças dos docentes que pesquisamos, já que as representações sociais estão
presentes como referência a partir do discurso do sujeito (CASTRO et al, 2010), assim
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como do próprio grupo social do qual faz parte. Contudo, salientamos que os aspectos
relativos a opiniões, sentimentos e crenças constituem, de alguma maneira, as
representações sociais, já que são compartilhadas pelo grupo social.
O principal objeto de estudo da TRS diz respeito à análise dos processos pelos
quais o sistema cognitivo interfere no social e vice-versa, destaca uma figura e lhe atribui
sentido, de modo a fazer com que o objeto se integre à realidade ou “duplicar um sentido
por uma figura (objetivar) e uma figura pelo sentido (ancorar)” (CARREIRO, 2011).
Segundo Alves-Mazzotti (2008, p. 59),
[...] é que as representações sociais não são apenas “opiniões sobre” ou “imagens
de”, mas teorias coletivas sobre o real, sistemas que têm uma lógica e uma
linguagem particular, uma estrutura de implicações baseada em valores e conceitos
que ‘determinam o campo das comunicações possíveis, dos valores e das ideias
compartilhadas pelos grupos e regem, subsequentemente, as condutas desejáveis
ou admitidas.

Serge Moscovici compreende que as representações sociais apresentam duas
faces, a figurativa e a simbólica, indissociáveis como frente e verso de uma folha de papel
e em que os aspectos imaginantes (figurativo) e significativo (simbólico) se completam.
Tais aspectos são explicados a partir de dois processos que produzem as representações
sociais: a objetivação e a ancoragem.
Segundo Moscovici (2012), a ancoragem e a objetivação são complementares.
Associados, são mecanismos que permitem transformar o não familiar em familiar,
transferindo o objeto de representação a nossa própria esfera particular, onde somos
capazes de compará-los e os interpretar; e depois reproduzindo-o entre as coisas que nós
podemos ver e tocar, e, consequentemente, controlar.
Jodelet (2005) acrescenta que o processo objetivação refere-se ao modo pelo qual
o sujeito internaliza uma gama de significações e as materializa. É responsável em
orientar as percepções e os julgamentos em uma realidade socialmente construída.
A objetivação é a transformação de conceitos ou ideias em esquemas ou imagens
concretas. Segundo a autora, possui três fases:
a- A criação seletiva, na qual o indivíduo se apropria das informações a respeito
do objeto retendo alguns aspectos e ignorando outros, conforme critérios
culturais e normativos estipulados pelos valores e códigos do grupo.
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b- A esquematização estruturante ou constituição do núcleo figurativo, o qual
sintetiza e concretiza, em uma imagem condizente e de fácil expressão, o
objeto da representação.
c- A naturalização dos elementos coordenados por esse núcleo.
De acordo com o pensamento de Jodelet (1993), a ancoragem diz respeito ao
enraizamento social da representação e de seu objeto. A intervenção do social que se
traduz na “significação” e na “utilidade” que lhe são conferidos. Chama ainda atenção
para três elementos a serem considerados no processo de ancoragem:
1- Como atributo de sentido, que representa o desenvolvimento de uma rede de
significações em volta do objeto em que ele é introduzido e analisado como fato
social.
2- Como instrumento do saber, levando em consideração que o sistema de
interpretação formado pelo indivíduo funciona como um código comum que
possibilita classificar pessoas e acontecimentos.
3- Como enraizamento no sistema de pensamento, o que representa que a
integração da novidade está presente sobre um “já pensado” e, nesse processo,
podem preponderar esquemas resistentes que impossibilitem a assimilação da
novidade, da mesma forma pode mudar modelos de pensamento retrógados.
Desta forma, o processo de ancoragem é direcionado de forma dialética à
objetivação, e para isso une as três funções básicas da representação: a integração da
novidade, a interpretação da realidade e o norteamento de condutas e de relações
sociais. Desta forma, esse processo possibilita entender:
•

A rede de significados que entornam o objeto representado.

•

O modo de como a representação é empregada como sistema de
interpretação do mundo social e operacionaliza a conduta.

•

Como ocorre a sua integração em um sistema de recepção e de que forma
influencia e é influenciada pelos aspectos que aí se acham.

O sujeito acredita e atua de acordo com o que pensa, inclusive porque a linguagem
utilizada pelo sujeito influencia tanto o pensamento quanto a ação, conforme afirmam
Lakoff e Johnson (2002). Já Alves-Mazzotti e Mazzotti (2010) vão além, ao afirmarem
que, para a manutenção do seu modo de vida e do sistema de valores, os sujeitos
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recorrem ao discurso “censurando determinadas condutas, enaltecendo outras e
conduzindo os ouvintes a reafirmarem o que preferiam fazer e ter”.
Assim, por exemplo, ao afirmar que a educação sexual na escola é inviável e até
mesmo perigosa, o professor passa a incorporar tal juízo de valor, negando até mesmo os
aspectos que desconhece utilizar e, ainda, influenciando os docentes do seu entorno com
seu discurso, de maneira que gradativamente os mesmos argumentos serão defendidos
pelo grupo social.
As representações dos sujeitos são fundamentadas no social, naquilo que é
instituído pelo grupo, a fim de indicar e estabelecer traços comuns nos valores e ações
que podem ser observadas, permitindo, desta maneira, revelar os significados atribuídos
ao objeto pelo grupo social.
Ainda segundo Jodelet (2005) a ancoragem diz respeito à cristalização social da
representação. Sua função é de realizar a integração cognitiva do objeto representado
num sistema de pensamento já constituído.
Enquanto não se apropria de um objeto, ideia ou noção, de acordo com Passegi
(2010 apud CARREIRO; CASTRO, 2011) o sujeito se vale de metáforas para estabelecer
a interação entre a figura e o sentido, ou seja, idealiza e atribui significados ao
desconhecido, aos quais internaliza e defende, mesmo que sem embasamento teórico.
Para Lakoff e Johnson (2002), a linguagem utilizada pelo sujeito influencia tanto o
pensamento quanto a ação. Ressaltamos que analisamos o discurso do professor, posto
que, sua fala é seu instrumento de trabalho, de acordo com Castro e Bolite-Frant (2011),
que afirmam ser fundamental à análise “do que se diz”, “o porquê se diz” e “como se diz”.
Na TRS, não existe uma linha divisória entre os universos internos e externos dos
indivíduos ou dos grupos. As representações sociais “referem-se tanto a uma teoria como
a um fenômeno” (RATEAU, 2006, p.06). Assim, para Moscovici, os indivíduos, reunidos
em qualquer estratificação social de interesse, elaboram pela afinidade um conjunto de
informações consensuais sobre a realidade com a qual se relacionam. Assim, as
representações, como fenômeno, não são produto da sociedade como um todo, mas
produtos dos grupos sociais que constroem esta sociedade, ou seja:
[...] a representação social é um corpus organizado de conhecimento e uma das
atividades psíquicas graças às quais os homens tornam inteligível a realidade
física e social, inserem-se num grupo ou numa ligação cotidiana de trocas, e
liberam os poderes de sua imaginação. (MOSCOVICI; DUVEEN, p. 28).
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Essa fundamentação é importante, já que ao longo da sua construção, a Teoria
sofreu diversos ataques em função da sua flexibilidade de adaptar a diversos contextos. A
questão central das críticas é se haveria validade em considerar cientificamente
observações obtidas de discursos das comunidades, considerando sua própria
estratificação do saber. Moscovici (p.213) responde a essa crítica considerando que a
TRS trata de operacionalizar o pensamento social em sua dinâmica e sua diversidade, ou
seja, no processo de comunicação de uma representação, uma estrutura cognitiva que
difere da estrutura “clássica” é gerada, independentemente do grau de educação dos
indivíduos ou do grau de formalidade no campo de conhecimento.
Quando homens têm outras mentes em suas mentes, eles processam informações
e ideias num certo nível para comunicá-las e formar uma realidade compartilhada.
“Qualquer um que desconsidere esta necessidade e se limite ao nível “conceitual” ou
“científico” nunca será capaz de alcançar mais que uma minúscula minoria. [...] Ela nos
permite entender uma ideia com a mesma vivacidade que uma percepção e vice-versa”
(MOSCOVICI, 2009, p. 87).
Para Jovchelovitch (1999, p. 87), as representações,
são uma teoria que oferece um conjunto de conceitos articulados que
buscam explicar como os saberes sociais são produzidos e transformados
em processos de comunicação e interação social [...] compreendendo as
ideias, os valores e as práticas de comunicação humana sobre objetos
sociais específicos.

Essa conclusão garante a flexibilidade da TRS. A Teoria é considerada, então, uma
abordagem indicada para diversas áreas do conhecimento quando o fenômeno, a questão
pesquisada, envolve a construção ou transformação da informação em nível de grupos,
classes, ou até de comunidades, com a finalidade produção de saber coletivo envolvendo
um objeto e um sujeito relacionado com o mesmo. Para Moscovici (1978 apud
JOVCHELOVITC, 1999), as pessoas seriam ao mesmo tempo, produtoras e usuárias de
representações. O indivíduo elabora cognitivamente toda a sua realidade externa, ou seja,
elabora conteúdos simbólicos que podem se apresentar por mais de um signo.
Segundo Rateau, Moliner e Abric (RATEAU, 2006, p.5), nem todos os grupos
sociais compartilham os mesmos valores, os mesmos padrões, as mesmas ideologias ou
as mesmas experiências concretas. No entanto, todos constroem representações que são
proximamente baseadas nisto. O que se sucede é que as representações sociais
influenciam, por um lado, a marca das pertenças sociais dos indivíduos que aderem a
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estas e que dão suas identidades e, por outro, permitem estes mesmos indivíduos
distinguirem "outros", aqueles que não compartilham as mesmas representações e que
aparecem para eles, no melhor das hipóteses, como diferentes e, no pior, como inimigos.
Rateau, Moliner e Abric apud Rateau (2006) focam na questão da importância das
representações simbólicas no contexto social do indivíduo, já que influenciam a formação
da identidade do mesmo, seu processo de desenvolvimento desde a infância, e como
base, utiliza as ideias, valores e modelos relacionados ao grupo a que pertence, que são
aceitos, em princípio, como verdades, como senso comum da sociedade.
A visão individual ou coletiva de uma representação simbólica ou social, no
conceito de Moscovici dependeria de estímulos ou impedimentos tanto por razões
objetivas, como influência da família, ambiente social e seus grupos de referência e
instituições como a escola, quanto por razões subjetivas, representadas principalmente
pela capacidade de reflexão de cada uma das pessoas. Essa capacidade de reflexão tem
a ver com a cultura, mais do que com a escolarização.
Sendo assim, a TRS se transforma num recurso para explorar conceitos em
comunidades, porque consegue informação tanto das identidades coletivas quanto das
marginalizadas, possui capacidade de interpretar e delimitar valores e ideologias
aderentes ao cotidiano de comunidades, tanto comuns quanto marginalizadas. A TRS
fornece subsídios para explicar os fenômenos do homem, a partir de uma perspectiva
coletiva, sem perder de vista a individualidade.
O surgimento gradual de uma representação ocorre espontaneamente e
fundamenta-se em três tipos de fenômenos: a dispersão da informação, enfoque e
pressão para fazer inferências. Mas esses fenômenos em si são desenvolvidos na base
dos dois processos principais, a objetivação e ancoragem. Os processos de “objetivação”
e ancoragem seriam, então, a chave da origem e funcionamento do fenômeno de
representações sociais.
Completando a ideia, a objetivação se refere à maneira pela qual um novo objeto,
por meio da comunicação, seja simplificado, imaginado e diagramado, como se torna
concreto aquilo que é abstrato, complexo ou novo. Trata-se de um processo onde se
simplifica o real, privilegiando certas informações em detrimento de outras, segundo
critérios culturais, formando o Núcleo Figurativo do objeto, ou seja, uma visão coerente
que reproduz o objeto de uma forma concreta, ou melhor, aderente às restrições
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ideológicas e afetivas do grupo, envolvendo o consciente, o inconsciente, repressão e
complexos.
O processo de “ancoragem”, por seu turno (RATEAU, 2006, p.07), completa o
processo de objetivação relacionando o processo de objetivação com pensamento
individual e grupal pré-existente, ou seja, com a rede de significados comunicados pelo
grupo, direcionado à interpretação do fenômeno e à melhor localização do seu núcleo
figurativo no espaço social. Cada grupo de pessoas, clube, classe ou comunidade, estará
interpretando os objetos de forma diferenciada, integrando o novo as suas normas e
valores e, relacionando as representações existentes. Por outro lado, a ancoragem
corresponde à classificação e denominação das coisas estranhas, ainda não classificadas
nem denominadas. Consiste na integração cognitiva do objeto representado em um
sistema de pensamento social pré-existente. Ancorar é encontrar um lugar para encaixar
o não familiar, é pegar o concreto e lhe atribuir um sentido.
Neste estudo, procuramos ferramentas eficazes para o acesso às representações
sociais. Para isso, articulamos a TRS com a Teoria da Argumentação proposta por
Perelman (1993) e Olbrechts-Tyteca (1992), na análise do discurso dos professores,
ressaltando que, nesse caso, sua fala é seu instrumento de trabalho.
As falas dos sujeitos são fundadas nas práticas sociais, naquilo que é instituído
pelo grupo, de modo a indicar e estabelecer traços comuns, valores e ações, que podem
ser observadas, de maneira a permitir evidenciar significados atribuídos ao objeto pelo
grupo social.(CASTRO e FRANT, 2011)
A ferramenta escolhida, o Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA), de acordo
com essas autoras, destaca dois processos de elaboração de esquemas argumentativos:
a produção realizada pelos sujeitos da pesquisa e a interpretação da fala dos
entrevistados, visto que não é possível assegurar o que o outro pretendeu dizer apenas
repetindo o que foi dito, faz-se necessário analisar as implicações até mesmo do que o
outro deixou de dizer. Desta maneira a estratégia argumentativa deve
reconstruir os argumentos, destacando a tese e descrevendo esquemática e
resumidamente qual argumento foi utilizado relacionando-o com outros
argumentos, para poder explicar sua existência, classificá-lo e explicar sua
posição na composição de um discurso coerente (CASTRO et al, 2010, pg. 93).

De acordo com Carreiro e Castro (2010), é imprescindível para a análise
argumentativa destacar as teses e as premissas que sustentam essas teses e a maneira
com que cada premissa se vincula às teses defendidas no discurso.
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Segundo

Moscovici (2012),

a comunicação estabelece uma relação de

reciprocidade com as representações sociais, visto que a comunicação possibilita aos
sujeitos as discussões, as conversas, o compartilhamento de ideias no interior dos grupos
aos quais pertencem. De acordo com o autor, ao nos comunicarmos, construímos
representações nas trocas de ideias e de informações, de maneira a contribuir para a
formação de novas representações. Significa dizer que nas interações, na comunicação, é
que são constituídas as representações sociais.
Já que compreendemos que a comunicação é propulsora para a formação das
representações sociais, de acordo com as falas dos sujeitos, pode-se investigar suas
crenças, seus conhecimentos e, sobretudo, suas percepções quanto a si mesmos e a
questões de cunho social.
Desta forma, buscamos com este estudo identificar as representações sociais dos
professores em relação aos seus saberes e práticas, a partir do que defendem e
argumentam contra ou a favor de sua pedagogia, o que consideram adequados ou
inadequados para aplicação no contexto social e histórico no qual estão inseridos.
Esta pesquisa permitiu-nos investigar as interações sociais dos docentes
envolvidos, considerando seu grupo de pertença que é identificado por estarem sujeitos
às mesmas regras e compartilharem os mesmos valores (ALVES-MAZZOTTI, 2013), pois
concordamos que o professor é um sujeito pertencente a um grupo social de referência e
agente na construção do conhecimento profissional ao longo da sua carreira, capaz de
atribuir-lhe sentido e criar condições de reflexões e teorias acerca de sua realidade no
cotidiano escolar.
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Capítulo III – Metodologia de Pesquisa

Realizou-se uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório por meio de
entrevistas e observação direta. De acordo com Minayo & Sanches (1993, p.247) a
pesquisa qualitativa permite “aprofundar a complexidade de fenômenos, fatos e processos
particulares e específicos de grupos mais ou menos delimitados em extensão e capazes
de serem abrangidos intensamente”.

3.1. Campo da Pesquisa
As entrevistas foram efetuadas no próprio ambiente escolar, tendo como sujeitos
professores do Ensino Fundamental I das redes pública e particular de ensino do Rio de
Janeiro, especificamente bairros da Zona norte do município do Rio de Janeiro
(Jacarepaguá e Quintino Bocaiuva) e da Baixada Fluminense (Nilópolis e Nova Iguaçu).
Consideramos que estas regiões configuram um quadro representativo da maioria das
escolas do Grande Rio, são regiões de grande concentração de moradores e, por
consequência, de escolas. Buscou-se realizar durante o processo de coleta de dados uma
interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados a fim de produzir conhecimento
de acordo com a realidade dos problemas investigados.
Foram efetuadas visitas em cinco escolas, das quais quatro são da rede pública e
uma da rede privada. Constatou-se que todas as instituições oferecem Ensino
Fundamental I e II, e têm igualmente problemas de infraestrutura, apresentando salas de
aulas

superlotadas,

com

uma

média

de
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alunos

por

turma,

professores

sobrecarregados de tarefas, como ensino de uma disciplina ou mais; lançamento de
frequência e de conteúdos ministrados; elaboração, aplicação e correção de provas e
preenchimento de relatórios relacionados às suas turmas. A maior parte do trabalho que
não está diretamente relacionada ao ensino é feita fora do ambiente escolar.
Além do excesso de tarefas, há o deslocamento para outras escolas em que
também exercem suas atividades docentes a fim de complementar a renda mensal, já que
a baixa remuneração dos professores é uma das principais queixas da categoria,
juntamente com a indisciplina apresentada pelo corpo discente.
Cabe-nos enfatizar que a Baixada Fluminense apresenta baixo IDH- Índice de
Desenvolvimento Humano, de maneira que as escolas pesquisadas estão inseridas num
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contexto em que a população apresenta, em grande parte, falta de estrutura social e
econômica, mesmo no caso das escolas particulares.

3.1.1. Sujeitos da Pesquisa
Realizamos entrevistas com 10 professores que atuam no Ensino Fundamental I
(da pré-escola até o quinto ano), todos do sexo feminino. No entanto, tal distribuição dos
sujeitos, 100% de mulheres, está em acordo com a realidade deste segmento de ensino,
uma vez que, segundo o MEC (2007, p. 22), nas creches, na pré-escola e nos anos
iniciais do ensino fundamental, o universo docente é predominantemente feminino, com
98%, 96% e 91%, respectivamente.
A faixa etária dos docentes gira em torno de 45 a 52 anos. Em relação à
experiência docente varia de 4 a 20 anos, havendo docentes oriundos de diferentes áreas
de conhecimento, os quais optaram por mudar de ramo de atividade por considerarem, a
maior parte deles, ser a docência uma atividade de relevância para sociedade. Há ainda
alguns professores que exercem atividades paralelas, as quais acumulam com a
docência.
No que diz respeito à formação docente, pôde-se constatar que os professores são
graduados em Pedagogia, Letras, Educação Física ou Formação de Professores (ensino
médio). Dos entrevistados, cinco possuem pós-graduação em nível de especialização na
área de educação, dos quais dois também possuem formação em outra área de
conhecimento: Jornalismo e Administração de Empresas.
Cabe observar que os sujeitos da pesquisa estão sendo identificados por códigos,
a fim de assegurar o sigilo de identidade dos mesmos. Cada indivíduo foi identificado com
letra e número, pela ordem de realização das entrevistas.

3.2. Coleta de Dados
Para a execução da parte empírica desta pesquisa, os dados foram coletados nas
escolas em que os professores atuam durante o período de junho a outubro de 2017. A
técnica utilizada foi a entrevista semiestruturada, que combina perguntas fechadas e
abertas a fim de possibilitar que o entrevistado teça comentários sobre o tema em
questão, sem se prender ao roteiro de perguntas do pesquisador (MINAYO, 1993).
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As entrevistas foram realizadas individualmente, para a geração de dados que
foram tratados com a utilização do MEA, técnica que optamos para análise dos dados e
que será descrita posteriormente, tendo sempre a preocupação de articulá-la com a TRS.
Desta forma todas as entrevistas foram gravadas, com consentimento dos
professores, os sujeitos da pesquisa, com uso de gravador integrado em aparelho celular,
a fim de garantir uma transcrição na íntegra. A intenção foi evitar a perda dos detalhes
das falas dos entrevistados, o que inclui também suas hesitações, risos, silêncios, bem
como estímulos da pesquisadora (BARDIN, 2011).
O roteiro da entrevista semiestruturada, com as perguntas principais sobre o tema,
assim como a transcrição das entrevistas, está localizado nos Apêndices 1 a 11, que
acompanham a dissertação.

3.3. Análises
As representações sociais, de acordo com Moscovici (2000) compreendem
conhecimentos criados no meio social, a partir das interações e comunicações entre os
sujeitos. Elas constituem uma maneira através da qual as pessoas apreendem os valores,
as ideologias, as crenças e as visões que circulam no lugar comum, ou seja, apreendem o
mundo concreto inerente a seu grupo de pertença.
Nesse rastro, surgem dois corolários: o primeiro refere-se ao posicionamento do
grupo em relação aos fenômenos sociais, pois se é possível perceber a formação de uma
representação, também é possível compreender como uma dada sociedade age diante de
fenômenos sociais; o segundo diz respeito à possibilidade de interferir no processo de
formação dessa representação para influenciar uma ação desejada.
Os estudos no âmbito das representações sociais têm no campo da comunicação
um terreno fértil para suas pesquisas, uma vez que as representações sociais são
veiculadas pelas informações que circulam entre os indivíduos do grupo. Moscovici e seus
seguidores consideram que as representações são elaboradas em um contexto social
cognitivo, em uma interface a partir do diálogo entre o indivíduo e seu grupo social. Dão
grande importância ao papel da linguagem na formação das representações, porque na
linguagem são expressos os significados compartilhados por um grupo social em relação
às coisas do mundo concreto.
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Na literatura identificamos estudos que compreendem que a função da linguagem é
bem mais que a simples transmissão de informações. Alguns autores concebem na fala
um processo de formação de pensamento, pois percebem que ao falar com outros
sujeitos, o indivíduo também fala para si mesmo (DUCROT, 1991; CASTRO; BOLITEFRANT, 2011; KRISTEVA, 1969; PERELMAN, 2007).
Segundo Castro (2014, p. 52) “as representações sociais não são apenas um
conteúdo de pensamento “x” ou “y”, mas uma forma de pensamento, que pressupõe uma
organização específica”. “Para a autora, quando o sujeito fala acerca de suas concepções
e percepções sobre determinado objeto social, o faz segundo estratégias retóricas”. No
entanto, o conteúdo do que foi falado não evidencia “as condições que determinam as
possibilidades de enunciação sobre algum objeto”, existem regras compartilhadas pelos
diferentes grupos sociais que tornam uma enunciação legítima ou não. Desse modo,
acreditamos que a partir de uma análise argumentativa, o pesquisador pode acessar
elementos das representações contidos nos esquemas discursivos dos sujeitos.
A arte retórica não é um termo novo, sobre ele existem várias concepções, logo,
vale esclarecer brevemente como esse estudo se posiciona a seu respeito. Segundo
Mazzotti (2017), Platão recorre a uma dissociação de noções para opor a retórica à
dialética. Para o filósofo, retórica está relacionada à demagogia, à mentira e ao engano e
a dialética, à arte de encontrar a verdade. Aristóteles, no entanto, propôs que retórica e
dialética são artes similares, sendo então caracterizadas pelas situações sociais
específicas em que são aplicadas.
As diferenças entre a dialética e a retórica são atenuadas quando levamos em
consideração que ambas são operadas pela forma geral do pensamento humano: o
silogismo. De modo que proposições ou premissas são colocadas por um orador e geram
uma conclusão ou tese (CASTRO, 2014; CASTRO; FRANT, 2011; MAZZOTTI, 2017 ). As
premissas que o locutor supõe aceitas por seus interlocutores são chamadas acordos, o
orador as usa supondo que seu interlocutor as aceitará, já adere a elas. A situação
retórica pressupõe o uso de estratégias próprias para sua efetivação e sua análise pode
ser feita levando em consideração essas técnicas engendradas pelos oradores para
convencer o auditório a aderirem ao seu ponto de vista.
A partir do tratamento que Perelman (2007) deu à retórica, afastando-a de
estigmas platônicos, podemos conhecer os argumentos produzidos por um orador para
sustentar uma tese debatida, avaliando as condições de sua estratégia de argumentação.
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Desta forma, a partir do roteiro de perguntas aplicado aos entrevistados, fez-se
possível levantar informações sobre o que esses docentes do ensino fundamental I,
compreendem ser a pedagogia que adotam no ambiente escolar. No processo de
entrevista, foi utilizada a técnica de confrontação retórica (CASTRO et al., 2016). Em
acordo com essa técnica, a pesquisadora apresentou alguns argumentos que se
contrapunham às falas dos entrevistados, para que necessariamente tivessem que
produzir novos argumentos e sustentar suas posições, de maneira a produzir um rico
material para análise.
Outra técnica utilizada durante a entrevista foi a indução de metáfora (MAZZOTTI,
2002). De maneira sutil, a partir das perguntas realizadas, a entrevistadora conduziu os
entrevistados a apresentarem comparações acerca do papel do professor e das
atividades docentes, de maneira a produzirem uma imagem do objeto. Tal fato também
gerou um material importante para a pesquisa, pois conferiu tangenciabilidade ao objeto
existente na mente do entrevistado.
O material colhido foi tratado para a organização argumentativa do discurso por
meio do MEA, um instrumento de investigação proposto por Castro e Bolite-Frant (2011),
que se baseia na Teoria da Argumentação proposta por Perelman (2007) e Perelman e
Olbrechts-Tyteca (1992), para quem os processos de argumentação no discurso, buscam
a adesão do outro, já que, de acordo com as autoras do MEA, ninguém fala simplesmente
por falar e, do mesmo modo, ninguém argumenta contra aquilo que concorda ou que seja
evidente, portanto, a análise parte das controvérsias.
De acordo ainda com Carreiro e Castro (2010), o MEA permite analisar como a
questão principal do discurso do sujeito determina a escolha de questões menores
possíveis de interpretar a partir de uma sequência de perguntas e respostas para
compreensão e avaliação dos argumentos utilizados, neste caso pelos professores.
Assim, optamos por empregar a Técnica da Confrontação Retórica (CASTRO et al.,
2016) articulada à técnica MEA (CASTRO; BOLITE-FRANT. 2011).
Ressaltamos que a Técnica da Confrontação Retórica é adequada para
compreender a lógica argumentativa de diversos grupos, principalmente de professores,
que compartilham a mesma prática, que constroem uma identidade social comum e
representações sociais compartilhadas sobre objetos (CASTRO C. apud CASTRO et al.,
2016). Segundo a autora, a confrontação retórica se caracteriza por contrapor os sujeitos
da pesquisa, utilizando as controvérsias disponíveis, já que os sujeitos elaboram seus
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argumentos baseados em algumas hipóteses: que não há acordo sobre o tema em
discussão; que é possível persuadir outros sujeitos a partir das teses defendidas; e que
para defender as teses são utilizados argumentos possíveis de serem aceitos.
Vale enfatizar que a teoria da argumentação aponta tipos de argumentos e seus
prováveis significados para que produzir efeitos sobre o auditório. São três tipos de
argumentos. Os argumentos quase-lógicos têm a aparência de raciocínios formais, no
entanto não têm a univocidade da linguagem matemática, por serem da linguagem
corrente. Pela valorização da lógica formal no momento contemporâneo, esse tipo de
argumento tem prestígio no meio conversacional, por sua aproximação à linguagem
científica. Conforme destacam Castro e Bolite-Frant (2011, p.93): “Parecer enunciado
científico é um privilégio”.
O segundo tipo de argumento, os fundados na estrutura do real, apoiam-se nos
conhecimentos utilizados na experiência do dia a dia, na realidade dos sujeitos,
esquemas naturalizados e aceitos em sua forma, como por exemplo, a relação causa e
efeito.
Já o terceiro tipo de argumento apontado pelo MEA, são os que fundam a estrutura
do real, porém em vez de utilizar a experiência como suporte, estabelecem novas
relações a partir da generalização de casos particulares. Castro e Bolite-Frant (2011,
p.93) afirmam que são criadas novas relações entre as coisas, relações antes não
reconhecidas, isto é, a partir de um caso particular, é feita uma generalização que é
elevada para um outro domínio. Procura-se a formulação de uma regra, a partir do que é
particular. Estes argumentos fazem uso, sobretudo, do exemplo, do modelo e da analogia.
São os chamados precedentes na justiça.
O MEA pressupõe que as análises devem ser feitas de acordo com os dez passos
que indicam:
1. a leitura exaustiva do material escrito ou transcrito;
2. a constituição do corpus de análise, a partir dos objetivos da análise e da
descrição das atividades em que os sujeitos estão engajados;
3. a localização das controvérsias e seus motivos;
4. a enunciação das teses do locutor, que nem sempre está explicita e, nesses
casos deve ser escrita com enunciados claros pelo próprio analista;
5. a busca dos argumentos utilizados para sustentar as teses;
6. a aplicação da tipologia de análise sobre os argumentos encontrados;
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7. a montagem de esquemas referentes ao discurso;
8. a interpretação para verificar os sentidos das afirmativas representadas no
esquema;
9. a busca pelas evidências da interpretação nas próprias entrevistas;
10. a submissão da análise a critérios de validação.
Além das entrevistas, foi realizada a observação das práticas utilizadas pelos
docentes, bem como o registro em diário de campo, uma vez que de acordo com Minayo
(2010, p.263), “a entrevista, quando analisada, precisa incorporar o contexto de sua
produção e, sempre que possível, ser acompanhada e complementada por informações
provenientes de observação participante”.
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Capítulo IV – Apresentação da análise dos dados

As análises foram feitas segundo o MEA, destacando as controvérsias e os objetos
de acordo. As entrevistas foram transcritas, porém a análise retornou ao áudio para
verificar elementos de contexto e elementos próprios da fala, como entonação, repetições,
gritos, silêncios, risos etc.
Esta apresentação será feita da seguinte maneira: as três primeiras análises
seguem completas, mas as demais, como houve muita redundância, serão apresentadas
somente quais redundâncias apareceram e os aspectos singulares de cada sujeito e que
destoam dos demais.
No capítulo seguinte, apresentamos a discussão dos resultados obtidos.

4.1. Análise da entrevista da professora A
A professora leciona há 26 anos, tendo atuado incialmente na rede privada, até
realizar concurso público para o magistério do município de Nova Iguaçu, onde é
professora há 12 anos, aproximadamente. Ao explicar o seu dia a dia de trabalho, a
professora diz que leciona com o quinto ano e que pesquisa muito e sempre busca
novidades.
Na entrevista, foram identificadas quatro controvérsias que giram em torno das
Pedagogias Nova e Tradicional, objeto desta pesquisa. A primeira está relacionada à
liberdade do trabalho na Pedagogia Nova onde o professor tem autonomia para realizar o
seu trabalho. A segunda diz respeito ao quesito disciplina que é utilizado na Pedagogia
Tradicional, apresentando os prós e os contras. A terceira relaciona-se à escolha da
Pedagogia de acordo com a necessidade da criança observando o cenário em questão. E
a quarta diz respeito à escolha da Pedagogia em relação ao tema que vai ser trabalhado
em sala de aula.
A figura 1 apresenta a defesa de que a Pedagogia Nova é liberdade, onde o
professor tem autonomia para ministrar as suas aulas. (TESE 1):
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Figura 1 – Esquema argumentativo para a tese 1
Fonte - Produzido pela própria autora

Segundo a entrevistada, na Pedagogia Nova o professor está autorizado a “dar
uma fugida” (acordo 1), quando ela diz na entrevista na linha 235:

[Risos] Sim... porque no Construtivismo você tem a liberdade de seguir
essa linha e também você pode, assim, dar uma fugida. Dar umas
pegadas montessorianas, umas pegadas piagetianas, Paulo Freire. Tem
essa liberdade que na tradicional você não tinha, não tinha como dar esses
passeios.

O acordo 1 é relativo ao real em que ela atesta um fato e ele está ligado à TESE 1
para defender a pedagogia nova como sendo liberdade. Afirma que pode dar uma fugida.
Poder fugir é comparado por ela a uma situação de liberdade, existe nesse caso uma
permissão de fugir, de deixar de lado regras, normas. Quem foge está livre para fazer o
que não pode quando está preso. Nesta fugida, ela pode dar pegadas nos passeios que
faz. A metáfora evocada remete-se à metáfora do caminho, muito evocada no meio
educacional (MAZZOTTI, 2002). Trata-se de um caminho que, na Pedagogia Tradicional
tem que ser seguido sem desvios, mas na Pedagogia Nova, pode-se desviar em
passeios. O argumento funda a estrutura do real pela metáfora da fuga que lhe permite
fazer o que não podia ser feito na outra pedagogia. A metáfora compara a prática da
professora com uma caminhada, percurso livre. Na fugida, ela pode dar pegadas de
outras abordagens. Além desse sentido, pegada é uma metáfora modernamente utilizada
de modo muito positivo para fazer menção ao viés com que a prática é feita. Ela faz sua
prática de um modo muito legal, para ela.
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Em contrapartida à liberdade, outras escolas são uma prisão (acordo 2) onde
observamos na linha 238:

Porque às vezes um tema cai melhor numa atitude mais Montessori do que
no próprio Vygotsky. Você tem essa liberdade... não: [imitando] a nossa
escola trabalha com esse pensador, então nós temos que seguir tudo o que
ele fala.... Você acaba ficando presa do mesmo jeito. Você não consegue
sair. [voltando ao normal] Então você tendo essa liberdade para trabalhar
é bem melhor.

O acordo 2 é relativo ao real, fato para ela, ligado à TESE 1 por uma comparação,
que utiliza um processo metafórico para se fortalecer, pegando ideias de naturezas
diferentes que ela aproxima (prisão e liberdade). A professora chega a imitar o modo
como as gestões das escolas obrigam seus professores a seguir tal ou qual tendência. O
melhor diz respeito à liberdade. A liberdade é melhor do que a prisão imposta pelas outras
escolas. O argumento funda a estrutura do real pela metáfora, que traz a presença de
uma situação ruim, a prisão das outras escolas, contraposta ao que é melhor, a liberdade
desta escola.

Figura 2 – Figura de metáfora relacionada ao argumento 2 da tese 1
Fonte - Produzido pela própria autora

Parte da ideia de liberdade na Pedagogia Nova há, para defender a ideia de que no
quesito disciplina a Pedagogia Tradicional é necessária. Assim, a figura 3, afirma que o
trabalho com a Pedagogia Tradicional é necessário só no quesito disciplina e, em outros,
só atrapalha. (TESE 2):
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Figura 3 – Esquema argumentativo para a tese 2
Fonte - Produzido pela própria autora

Os acordos 1, 2 e 3 são relativos ao real, fatos que ela atesta constatados, e o
argumento 1 que liga esses acordos à tese 2 fundam o real, operando por uma ligação
pragmática. O argumento fica evidenciado quando ela explica, através de exemplos e
afirmativas diretas, que as crianças são rebeldes, que o trabalho dela não é de ameaça e
elas passam por um procedimento hierárquico (professor, orientadora pedagógica,
diretora) e, se o caso não der jeito, tem que chamar os pais para ir até a escola e assinar
um termo de responsabilidade que é um fichário. Conta que as crianças ficam apavoradas
porque serão “fichadas”. Este comportamento da escola ao fichar o aluno, para ela, está
ligado ao quesito disciplina (Pedagogia Tradicional).

Podemos constatar essa

interpretação quando ela fala na entrevista na linha 246:

... Só no quesito disciplina, porque como falei, a gente tem crianças que
vem, convivem com o tráfico. São alunos que o pai já morreu, que é ainda
do tráfico. São crianças muito rebeldes. A conversa com o professor nem
sempre dá jeito. Então a gente tem que pedir o recurso da orientadora
pedagógica da escola e ela conversa com essa criança. Ou até a própria
diretora, que também é pedagoga. Por último, nós chamamos os pais. Não
é um trabalho de ameaça, assim: se você não se comportar, sua mãe vai
vir na escola. Não. É um trabalho de compromisso. Eles assinam um termo
de responsabilidade. Aí eu acho tradicional, porque é um fichário.

Além disso, reforça a dissociação de noções entre as duas pedagogias, definidas
sempre por oposição, pois ela explica através de exemplos que na Pedagogia Tradicional
mesmo a criança não aprendendo nada, mas memorizando e acertando, ela ganhava
uma estrelinha no peito. Significa que a memorização e repetição, para ela, faz parte da
Pedagogia Tradicional. Na Pedagogia Nova, ao contrário, o aluno aprende sem
memorizar, decorar. O esquema dessa dissociação de noções parece muito naturalizado
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em sua fala. Pode ser verificada conforme exposto a partir do esquema, na afirmação na
linha 114, onde ela desfila através de exemplos do cotidiano as características de cada
uma:
Para mim a Pedagogia Tradicional é isso, a criança vir da sala de aula pro
portão com uma estrelinha no peito de papel laminado e a mãe achar
lindo. E às vezes a criança não aprendeu nada, às vezes ele tinha uma
ótima capacidade de memorizar, memorizava aquilo e daí a três dias se
você perguntasse, ele não sabia nada.. É a coisa da tabuada cantada, mas
não entendeu o motivo por que, o que é multiplicar? O que é dividir? Mas
saber na ponta da língua. Eu quero na ponta da língua! Isso é Pedagogia
Tradicional.

O esquema abaixo ilustra a dissociação de noções.

Figura 4 – Esquema de dissociação de noções da tese 2
Fonte – Produzido pela própria autora

Ao defender a tese 2 de que o trabalho com a Pedagogia Tradicional é necessário
só no quesito disciplina, mas em algumas situações atrapalha, como a memorização para
o aprendizado através da decoreba, podemos verificar que a Pedagogia Tradicional ainda
é utilizada e justificada a sua utilização por essa professora.
Levando em considerando as características das Pedagogias Tradicional e Nova,
ela afirma que a realidade da criança é que vai determinar a escolha pela Pedagogia
utilizada pela professora (TESE 3), esquema resumido pela figura 5:

Figura 5 – Esquema argumentativo para a tese 3
Fonte - Produzido pela própria autora
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De acordo com a professora, quem determina a escolha da Pedagogia utilizada em
sala de aula é a realidade social dos alunos (acordo 1), conforme afirmado por ela na
linha 52:
E... você tem que trabalhar também essa realidade social deles. Então o
construtivismo, no nosso modo de vista lá coletivo é assim, pegamos a
visão de mundo deles lá e trabalhamos construindo conhecimento a partir
daquilo ali em tudo, nas aulas de história, nas aulas de matemática, nas
aulas de português, é tudo contextualizado.

Observe que ela atesta a necessidade de partir da realidade social do aluno por
slogans do que ela supõe ser o Construtivismo. Pode-se associar o acordo 1 à tese 3 por
meio de um argumento fundado na estrutura do real, pela relação de coexistência na
autoridade que o Construtivismo tem no meio educacional. Depois ela ilustra como é feito
este trabalho: a função do professor na Pedagogia Nova é orientar o aluno fazendo com
que ele descubra e formule os seus próprios conceitos a partir da sua realidade, fazendo
com que a aula se torne bacana, legal, divertida, lúdica e prazerosa, tendo liberdade na
escolha das atividades a serem trabalhadas em sala de aula.
Porém, para aprovação na Prova Brasil, novamente é necessário trabalhar com o
material tradicional (acordo 2), para conseguir bom resultado. A professora exemplificou
como isso acontece na linha 22:

No entanto, em anos de Prova Brasil, ano que vem é ano de Prova Brasil,
vem do Governo Federal, né, um material totalmente tradicional que nós
precisamos trabalhar com esse material. Então, nos anos de de Prova
Brasil é muito difícil o trabalho, porque muitas vezes as crianças ficam
confusas, porque uma hora eles estão descobrindo, porque eles vieram até
o quarto ano trabalhando com o construtivismo, descobrindo, formando
conhecimento e chega lá eles têm que trabalhar para alcançar pontos,
pontos, pontos, pontos, tudo objetivo demais, né, são... é realmente um
treinamento.

Da maneira como ela afirma, ou uma coisa acontece ou outra, ou seja, ela parece
pensar que os conteúdos da Prova Brasil só serão aprendidos com a Pedagogia
Tradicional. Fica implícito que existem dois conhecimentos diferentes e que não se
misturam, os que o aluno aprende com a Pedagogia Tradicional e os que ele aprende
com a Pedagogia Nova. O acordo 2 é relativo ao preferível associado a lugar, soa como
verdade, algo que sempre foi, é e será, e se liga à tese 3 por argumento fundado na
estrutura do real, uma relação de sucessão, do tipo meio/fim. Ela defende que seu
trabalho deve partir da realidade social dos alunos (Pedagogia Nova), porém que há
necessidade de trabalhar com o material tradicional nos anos de Prova Brasil, ou seja, ela
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defende o ensino através da liberdade, porém nos anos que os alunos têm que fazer a
Prova Brasil, ela tem que trabalhar com o material tradicional, que vem do Governo para
eles conseguirem um bom resultado. Sendo assim, a escolha pela utilização da
Pedagogia é de acordo com a necessidade da criança. O conhecimento necessário para
a Prova Brasil só pode ser obtido com a Pedagogia Tradicional, para isso, a Pedagogia
Nova não serve.
O tema também vai determinar a escolha pela Pedagogia utilizada pela professora
(TESE 4), o que pode ser verificado a partir da figura 6:

Figura 6 – Esquema argumentativo para a tese 4
Fonte - Produzido pela própria autora

De acordo com a professora, o objetivo do trabalho é que determina a escolha da
Pedagogia utilizada em sala de aula, para ela, às vezes um tema é melhor trabalhado por
uma abordagem do que por outra (acordo 1), conforme podemos verificar na fala da
professora na linha 238:
... Porque às vezes um tema cai melhor numa atitude mais Montessori do
que no próprio Vygotsky. Você tem essa liberdade... não: [imitando] a
nossa escola trabalha com esse pensador, então nós temos que seguir
tudo o que ele fala... Você acaba ficando presa do mesmo jeito. Você não
consegue sair. [voltando ao normal] Então você tendo essa liberdade para
trabalhar é bem melhor.

Pode-se associar o acordo 1, relativo ao preferível, uma hierarquia de valor que diz
o que é o melhor, à tese 4, por meio de um argumento fundado na estrutura do real, pois
através o tema determina a escolha do que ela faz, ou seja, ela tem liberdade para fazer
esta escolha, porém para um fim determinado.

51

Nas aulas de reforço, porém, a professora trabalha com as duas Pedagogias (Nova
e Tradicional) (acordo 2), para conseguir bom resultado. Para isso, ela se utiliza de
exemplos, como na linha187:
Então... aí ela vem com um pouquinho da tradicional, porque ela tem
atividades que não são lúdicas, mas ela mistura com a nova porque o
método utilizado é diferente. Ele não vai... ele vai fazer sim, ele tem um
trabalho no caderno, de folhinha e tal, mas é uma coisa, como posso dizer,
assim, mais alegre, mas vistosa. A gente trabalha com tirinhas, com xerox
de tirinha de jornal, encartes, que lá tem vários mercados próximos, as
crianças mesmo trazem encartes, embalagens.

O acordo 2 é relativo ao real, um fato e ele se relaciona à tese 4 através de um
argumento que fundam o real através de um exemplo particular, pois ela se utiliza de
exemplos das atividades que não são lúdicas (caderno, folhinha – referências do que ela
chama tradicional) com atividades que dão prazer à criança (tirinha de jornal, encartes... –
referências do que ela considera novo). Ela diz que se identifica com a pedagogia que
trabalha em sala de aula e que seria nova, pois tem liberdade e dá prazer ao aluno,
porém, nas aulas de reforço, sente a necessidade de trabalhar com o caderno, isto é,
dependendo do objetivo do trabalho, ela escolhe a Pedagogia que vai ser utilizada.
Embora tenhamos apresentado as teses defendidas separadamente com a
finalidade de facilitar a compreensão do esquema argumentativo, é possível afirmar que
elas estão associadas por um elemento “escolha” que a professora faz pela Pedagogia
utilizada no dia a dia, isto é, toda a defesa presente na entrevista é fortemente marcada
pelo uso das duas Pedagogias (Nova e Tradicional) dependendo da situação e da
realidade do aluno. Essa afirmação está resumida a partir do esquema que se segue:

Figura 7 – Esquema de associação das teses 1, 2, 3 e 4
Fonte - Produzido pela própria autora
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A argumentação da entrevistada gira em torno da escolha pela Pedagogia utilizada
no seu dia a dia dependendo da realidade da criança ou do objetivo do trabalho a ser
alcançado. Sendo assim, ela utiliza as duas Pedagogias (Tradicional e Nova). Ao reforçar
a necessidade da escolha pela Pedagogia, um elemento é desenvolvido dissociado do
outro, reforçando a dicotomia entre aprender (Pedagogia Nova) e decorar (Pedagogia
Tradicional). Fica marcante em seu discurso a existência de marcadores para a
identificação das suas pedagogias: Pedagogia tradicional- caderno, livro, decoreba, Prova
Brasil, disciplina ou Pedagogia Nova – liberdade, prazer, realidade do aluno.
A partir da análise da entrevista, foi possível identificar indícios da representação
social de Pedagogia Nova no trabalho docente da professora. Esta parece estar ancorada
em demandas determinadas pela escola, pela família e pela realidade da criança. Essas
demandas parecem estar suficientemente representadas por marcadores visíveis para
todos, o que parece deixar ela em uma situação confortável na utilização do que
considera o tradicional e o novo. A Pedagogia Nova tendo o lugar da liberdade e do
prazer, tanto para ela quanto para as crianças, só não sendo possível quando é
necessário disciplinar ou obter resultados nas provas.
Na entrevista, ela deixa bem claro que utiliza as duas Pedagogias, dependendo da
situação e do contexto. Ela adota no dia a dia a Pedagogia Nova e nos anos de Prova
Brasil, que ela tem que mostrar resultados, adota a Pedagogia Tradicional, ou seja, ela
não sente dificuldades para trabalhar com as duas Pedagogias.
No que diz respeito à objetivação, as imagens mais evocadas são a da liberdade e
prisão, relaciona a Pedagogia Nova à liberdade de escolha do material a ser utilizado,
dando uma fugida nas normas e regras impostas pela escola enquanto que na Pedagogia
Tradicional, eles ficam presos a cumprir com as normas e procedimentos estipulados pela
escola, utilizando em sala de aula o material que já vem pronto pelo Governo. Dessa
forma, subtrai da Pedagogia Nova a responsabilidade pelo aprendizado, aquele
aprendizado que dá resultado nas provas, atribuindo tal função à Pedagogia Tradicional.
Ao retirar da Pedagogia Nova tal responsabilidade, suplementa esta com a experiência
profissional do docente. A experiência profissional do professor, ou seja, dela mesma,
ganha valor em sua utilização, afinal cabe a ela a escolha de adotar esta ou aquela
pedagogia.
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4.2. Análise da entrevista da professora B
Iniciamos a entrevista com a professora B se apresentando e explicando como é o
seu dia a dia de trabalho. Ela fez o antigo curso Normal, a graduação em Administração e
trabalhou oito anos numa Empresa privada (Banco) na área Administrativa. Depois saiu
do Banco e em 2001 tentou concurso para professor 2 do Ensino Fundamental. Quando
já estava atuando como professora regente, fez o Curso de Graduação em Pedagogia e
Pós-graduação em Currículo. Atualmente é professora 2 (carga horária de 22 horas e
meia – 5 dias por semana) há 18 anos e orientadora educacional (carga horária de 16
horas por semana – 3 dias por semana) em colégios diferentes, ambos da rede pública do
município de Duque de Caxias.
Ao explicar o seu dia a dia de trabalho, ela falou que este ano a sua turma não é
multisseriada e, sim, uma turma muito boa para trabalhar, pois a faixa etária dos alunos é
pequena, ou seja, está dentro de um nível esperado da aprendizagem, não estão muito
defasados.
Ao explicar o seu dia a dia de trabalho, ela disse que já trabalhou com todas as
turmas: educação infantil, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos, porém se identifica mais com crianças
maiores, adolescentes e pré-adolescentes, porque gosta de conversar e trocar
informações. Este ano está lecionando no 5º ano, onde ela joga o conteúdo e recebe de
volta, em suas palavras, joga a semente e vê a florzinha surgir.
Foram identificadas três controvérsias que giram em torno das Pedagogias Nova e
Tradicional, objeto desta pesquisa. A primeira controvérsia está relacionada aos vários
papéis que o professor assume durante a sua prática pedagógica. A professora defende
que o professor não tem um papel só e, sim, várias funções, dependendo do desafio
encontrado no exercício da profissão docente, porém muitas vezes não consegue resolver
todos, pois, a solução depende de fatores externos aos muros da escola, mas aponta
algumas soluções parciais para que o problema não interfira na aprendizagem do aluno.
Sendo assim, para a professora, o papel do professor é a conciliação de todos os papéis.
A segunda diz respeito à escolha da Pedagogia a partir do objetivo que vai ser
trabalhado em sala de aula. A entrevistada defende que escolhe usar a pedagogia
tradicional ou a nova dependendo do objetivo do trabalho a ser desenvolvido em sala de
aula.
A terceira relaciona-se com a utilização das duas pedagogias (Tradicional e Nova)
em sala de aula, isto é, a entrevistada defende que em determinadas situações ela utiliza
as duas pedagogias, pois na sua opinião elas se complementam.
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A figura 8 apresenta a defesa que a o professor tem vários papéis. (TESE 1):

Figura 8 – Esquema argumentativo para a tese 1
Fonte - Produzido pela própria autora

Segundo a entrevistada, o professor não tem um papel só, ele tem papel de
ensinar, de acolher, de conciliar os vários papéis e dar a luz no fim do túnel (acordo 1),
quando ela diz na entrevista na linha 59:
Bom, vários. Ele não tem um papel só, ele tem vários papéis. Desde
mostrar, ensinar a parte mesmo.. do ensino, pedagógica... desde a
alfabetização, até... tudo. E tem também a parte que você acolhe aquela
criança, que tem muita criança com problema, muita criança que tá
perdida, muita criança que... são problemas que não são da escola, mas
acaba desembocando na escola e você tenta resolver de alguma forma.
Muitas vezes não consegue resolver, mas muitas vezes você dá uma luz
no fim do túnel para o aluno. Assim... o papel do professor, nossa, são
tantos... é a conciliação disso tudo aí.

O acordo 1 é relativo ao real, denotando uma verdade, algo bem naturalizado,
quando ela diz dos papéis que se espera que o professor cumpra. Defende que cabe ao
professor esses vários papéis, não só o papel de passar o conteúdo, de ensinar.
Um único acordo se liga à tese por quatro diferentes tipos de argumento. Apesar de
não ser muito frequente, pode-se destacar diferentes ligações em uma mesma
argumentação. O argumento 1 funda o real pelo caso particular, através de uma
ilustração, ela enumera os vários papéis do professor. Dentre os papéis, ela diz que, além
de ensinar e passar o conteúdo, o professor tem o papel de acolher o aluno que está com
problema, que não é da escola, a professora acolhe aquele aluno que está perdido e tenta
resolver de alguma forma o problema dele.
Não sendo suficiente a ilustração, o argumento 2, quase-lógico, liga essa ilustração
por necessidade à tese, uma implicação, já que SE o professor assume todos os papéis
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supracitados, ENTÃO necessariamente concilia os vários papéis que ele desempenha na
escola.
Além disso, ainda nesta argumentação, se utiliza de uma metáfora, argumento 3,
funda o real, a luz no fim do túnel, resumindo na metáfora o fato de que muitas vezes não
consegue resolver o problema do aluno, mas consegue sinalizar alguns caminhos,
oferece algumas soluções paliativas, dá alguns encaminhamentos para o aluno. O
importante para ela, é que o aluno aprenda e se ele tem problemas externos, ela acolhe
este aluno para minimizar estes problemas e não prejudicar a aprendizagem dele.
Podemos verificar na linha 64:
... Muitas vezes não consegue resolver, mas muitas vezes você dá uma luz
no fim do túnel para o aluno.

Figura 9 – Figura de metáfora relacionada ao argumento 3 da tese 1
Fonte - Produzido pela própria autora

E o argumento 4, que funda o real pelo caso particular, através de um exemplo,
quando a professora relata que ela faz a diferença, dando o exemplo de um aluno ficou
reprovado por falta e, no ano seguinte, quando ela abriu o diário, viu que este mesmo
aluno só tinha três faltas. Para ela, o caso mostra, além do prazer dela ter cumprido o
papel que lhe cabe, ensinar, ao mesmo tempo acolher o aluno. Podemos observar este
exemplo na linha 73:
Ah, eu tento (risos) Se eu cumpro, aí só mais tarde você vai dizer. Quando
vem um aluno te visitar. Quando você percebe um aluno que no ano
passado ficou retido por falta, porque não conseguiu frequentar a
mesma série que você tá dando, ele não conseguiu frequentar. E hoje,
você abre o diário: “nossa ele só teve três faltas!” “Ele só teve duas
faltas nesse período de quase quatro meses, cinco meses...” Então você
“hum...”. Então assim... em alguns momentos você consegue perceber
que você pode fazer a diferença, em outros vem a frustração, porque
você não consegue.
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Partindo da tese de que o professor tem vários papéis, sustenta uma outra, a de
que o objetivo do trabalho a ser desenvolvido também vai determinar a escolha pela
Pedagogia utilizada (TESE 2), resumido no esquema da figura 10:

Figura 10 – Esquema argumentativo para a tese 2
Fonte - Produzido pela própria autora

De acordo com a professora, o objetivo do trabalho é fundamental para escolha da
Pedagogia utilizada em sala de aula e ela teve que voltar para o tradicional para a aluna
do quinto ano conseguir se alfabetizar (acordo 1).
O acordo 1, que é situado no tempo definido (fato), liga-se à tese 2 por meio de um
argumento que funda o real por um caso particular, através do exemplo da aluna do
quinto ano que conseguiu alfabetizar pelo método tradicional, depois dela ter passado por
todos os métodos da escola, sem êxito. A aluna conseguiu sair lendo bem e escrevendo
com dificuldade, mas anteriormente ela não lia nada e nem fixava o “A”. Podemos
constatar este exemplo na fala da professora na linha 83:
Então, a minha turma, ela deveria já estar alfabetizada. Outro ano que
passou aí, eu tive uma aluna do quinto ano que ela... já estava com 13, 14
anos e ela não estava alfabetizada. Ela já tinha passado por todos os
métodos da escola... de alfabetização. E não tinha conseguido atingir
o objetivo. Então, eu me voltei para o tradicional. E deu certo, por
incrível que pareça. Ela saiu lendo e escrevendo da minha sala.
Escrevendo com dificuldade, mas lendo, que não sabia ler nada, não
conseguia fixar o “A”.

A segurança faz toda a diferença para a professora (acordo 2), para a escolha da
Pedagogia Tradicional ou Nova. Ela defende a tese 2 com esse argumento na linha 90:
Eu acho que você deve conhecer a maioria, se utilizar daquele que você se
sente mais, assim... seguro, porque a segurança faz toda a diferença
para o professor. O professor tem que ter segurança do que ele fala, do
que ele faz, ter esse apoio em sala de aula, fora de sala de aula. E a partir
daí ele mesmo vai “aqui eu posso usar assim... posso ser mais
tradicional, ali eu vou tentar uma coisa mais, mais moderna, sei lá...”.
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O acordo 2, um valor, é prerrogativa para sua ação, é algo que ela julga mais
importante para a escolha pela pedagogia, é o que faz a diferença, a segurança. O acordo
se relaciona à tese 2 através de um argumento fundado na estrutura do real (pragmático),
ela defende que o que importa é o professor ter segurança, a segurança na forma como
ele vai ensinar sobre o conteúdo, no domínio que ele tem com determinado assunto, é
que, naturalmente, vai determinar a escolha da Pedagogia utilizada em sala de aula.
O acordo 3, hierarquia de valores relativa ao que é melhor, liga-se à tese 2 através
de um argumento fundado na estrutura do real, também pragmático, uma vez que não é o
método que determina a escolha pela pedagogia, pois não existe um método melhor.
Trata-se da negação de uma hierarquia, que sempre aparece nos discursos educacionais,
e que ela afirma não ser relevante para as escolhas pedagógicas:
Eu acho que não existe um método: “esse é o melhor”, “vamos usar só
esse”. (linha 89)

O acordo 4 liga-se à tese 2, através de um argumento funda o real, remetendo-se
implicitamente à metáfora do percurso afirmando que existe um lugar para onde se pode
chegar com segurança, um porto seguro, e que, independente da modalidade utilizada
(tradicional ou nova) pelo professor, o ponto de partida é o que o aluno sabe, o que ele
traz para a sala de aula e, a partir daí o professor pode chegar com segurança ao seu
objetivo. A pedagogia Nova leva em conta o que aluno sabe. Essa característica da
Pedagogia Nova, não importa se a use ou não, dá segurança ao professor de conseguir
chegar com mais facilidade aonde almeje que o aluno chegue. Não que por si só essa
característica garanta o objetivo, é o ponto de partida, um lugar inicial para um bom
percurso. Podemos verificar na fala da professora:
A pedagogia que eu conheço como nova, seria aquela que você leva em
conta o que o aluno traz. Isso aí é uma coisa muito positiva, isso aí a gente
tem que usar, não importa se você é tradicional ou não é. Você tem que
partir do que o aluno sabe, evidentemente. É o teu porto seguro o que ele
sabe. Agora, evidentemente, você não pode parar nisso, é teu ponto de
partida. Ele vai chegar aonde você quiser que ele chegue, talvez aonde
você almejar que ele chegue. (linha 107)
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Figura 11 – Figura de metáfora relacionada ao acordo 4 da tese 2
Fonte - Produzido pela própria autora

O acordo 5 é um fato situado no tempo, liga-se à tese 2 através de um argumento
que funda o real através da metáfora, que afirma que professora não fica “engessada”
com práticas tradicionais. No percurso educacional, estar engessado significa não poder
caminhar, o gesso impede o movimento, restringe os caminhos. Sendo assim, engessado,
o professor não dá ouvido às crianças e não aproveita os acontecimentos da comunidade
para abrir uma discussão, não deixa o aluno falar e outros aspectos que ela considera
negativos. Na tradicional, a preocupação do professor seria só passar, passar o conteúdo
e cumprir com o plano de aula estabelecido pela escola. Já na Pedagogia Nova, a
professora ouve o aluno e dá o feedback na hora. Aproveita a fala do aluno para utilizar
como exemplo no conteúdo a ser utilizado. Verificamos esta metáfora na fala da
professora:
Acho que talvez o método fosse diferente. Por exemplo, talvez na
tradicional você não dê muito ouvidos às crianças. Você não ouça muito o
que vem. Você está mais ali para passar, passar, passar. Você não tem o
feedback da criança. E nessa Nova seria uma coisa assim... de você ouvir
também, fazer o feedback na hora, imediatamente, você perceber os
caminhos que pode utilizar e então você não fica “engessado” naquela
coisa. Eu fico com meu plano de aula pronto, estabelecido, pode cair um
raio na comunidade, tá um bangue-bangue danado lá e você não abrir pra
discussão e não aproveitar isso pra tua sala. Isso também é o radicalismo
da tradicional. Que eu acho que está errado. (linha 115)
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Figura 12 – Figura de metáfora relacionada ao acordo 5 da tese 2
Fonte - Produzido pela própria autora

Ela diz que o professor tem vários papéis, tem que ter segurança para a escolha do
método a ser utilizado e que não existe o melhor, vai depender do objetivo do trabalho e o
porto seguro é partir do conhecimento do aluno. A partir daí a professora defende que
utiliza as duas Pedagogias, ou seja, a Pedagogia Tradicional e Nova se complementam
(TESE 3), resumida no esquema da figura 13:

Figura 13 – Esquema argumentativo para a tese 3
Fonte - Produzido pela própria autora

Na opinião da professora, as questões escolares têm sido apresentadas como se
houvesse rupturas, ou uma coisa ou outra, e, para ela, não há ruptura (acordo 1). O
argumento liga o acordo 1 à tese 3 através de um argumento quase-lógico, uma
incompatibilidade, que não é o pensamento dela, mas que ela remete a outros como um
erro, algo incompatível com o que ela constata em sua prática. Ela defende que as
pedagogias se complementam, ou seja, ela combate um pensamento comum ao meio
educacional de que o novo elimina, é incompatível com o antigo. Para ela, não existe
essa incompatibilidade, uma coisa tem que ser isso, e outra coisa tem que ser aquilo,
separadamente. Esclarece que não está defendendo o “laissez faire” – que parece se
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opor naturalmente à Pedagogia Tradicional, ao contrário, que o professor tem para
comandar e chegar ao objetivo, mas que as duas coisas não se excluem. Podemos
observar na fala da professora na linha 140:
Pode ser... mas eu acho assim... que as coisas estão muito numa
ruptura: uma coisa tem que ser isso, outra coisa tem que ser aquilo. E não
é assim, eu acho que as coisas se complementam.

Pode-se associar o acordo 2, que é situado no tempo definido (fato), à tese 3 por
meio de um argumento que funda o real pelo caso particular, através do exemplo de sua
própria prática, quando explica o uso de uma ou outra pedagogia em diversas situações.
Como ela usa, elas se complementam. Podemos constatar este exemplo na fala da
professora na linha 132:
Métodos das duas pedagogias?
Das duas... utilizo da tradicional, por exemplo, na minha turma de quinto
ano, tem um momento que só eu falo... eu, eu exijo isso deles: “não,
agora eu vou explicar, daqui a pouquinho vocês...”. porque senão fica
uma... entendeu? Então aí... tem um momento também que eles falam. E
também tem aquele momento que eu trouxe uma coisa e eu adio. Ou
naquele momento não cabe ou percebo que não é bem aquilo e eu vou lá
refazer as coisas que eu tinha elaborado.

Embora tenhamos apresentado as teses defendidas separadamente com a
finalidade de facilitar a compreensão do esquema argumentativo, é possível afirmar que
elas estão associadas pela dissociação de noções entre as duas pedagogias, já
apresentada na análise anterior, que a professora utiliza na sua prática docente no dia a
dia em sala de aula. Toda a defesa presente na entrevista é fortemente marcada pela
oposição das duas Pedagogias (Nova e Tradicional) dependendo da situação e do
contexto. Essa afirmação pode ser resumida no esquema que se segue:
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Figura 14 – Esquema de dissociação de noções
Fonte - Produzido pela própria autora

A argumentação da entrevistada gira em torno da escolha pela Pedagogia utilizada
no seu dia a dia, que depende do objetivo do trabalho a ser alcançado, daí defende que
as pedagogias se complementam. Ela afirma utilizar as duas Pedagogias (Tradicional e
Nova). Ao reforçar a necessidade da escolha pela Pedagogia, um elemento é
desenvolvido dissociado do outro, reforçando a dicotomia entre ser radical (Pedagogia
Tradicional) e não ser radical (Pedagogia Nova).

Figura 15 – Esquema de associação das teses 1, 2 e 3
Fonte - Produzido pela própria autora
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A partir da análise da entrevista, foi possível identificar indícios da representação
social no trabalho docente da professora. Esta parece estar ancorada na situação
determinada pela escola (plano de aula pronto) e pela realidade da criança (aproveita os
acontecimentos para debater), aproximando-se do resultado da primeira entrevista,
exceto pela pequena menção à família. Para alcançar seus objetivos, ela diz que cabe ao
professor conciliar os vários papéis a serem desempenhados em sala de aula, como:
ensinar, acolher e dar a luz no fim do túnel para o aluno. Os marcadores que diferenciam
a Pedagogia Tradicional e Nova aparecem também quase idênticos às da primeira
entrevista, sendo a segurança o principal atributo para a escolha do que utilizar.
Ela oferece, no entanto, uma diferença relevante em relação à primeira
entrevistada: reconhece que existe um discurso que defende uma ruptura entre as duas
pedagogias, colocando-se discordante desse discurso. Apesar de as duas afirmarem
utilizar as duas pedagogias e defender sua compatibilidade, apenas ela evidencia o
discurso forte da ruptura. Isto sugere que existe uma tensão entre um discurso que acena
com a eliminação do tradicional, mas que este discurso não tem adesão significativa,
embora exija a defesa da compatibilidade. Pode-se inferir que a compatibilidade esteja
organizando essas representações, estando a Pedagogia Nova vestindo uma roupagem
que adequa aspectos da Pedagogia Tradicional para poder ficar confortável para ela.
No que diz respeito à objetivação, a professora relaciona a Pedagogia Nova
também à liberdade da escolha do plano de aula a ser desenvolvido no dia a dia, dando
uma fugida nos acontecimentos para debater o conteúdo enquanto que na Pedagogia
Tradicional, eles ficam presos a cumprir o plano de aula, pois já está pronto pela escola,
não tendo oportunidade de ouvir à criança. A metáfora do professor engessado aproximase da metáfora da prisão, evidenciando convergência entre os dois discursos. As
metáforas do Porto Seguro e do Ponto de Partida ratificam essa imagem, pois o porto e o
ponto de partida ficam para traz durante o caminho.

4.3. Análise da entrevista da professora C
Iniciamos a entrevista com a professora C se apresentando e explicando como é o
seu dia a dia de trabalho. Ela é professora de Educação Física há 18 anos. Formou-se
pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e trabalha em escolas públicas do
Estado e do no Município do Rio de Janeiro. No município, com Educação Infantil e o
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primeiro segmento do Ensino Fundamental I. E no Estado trabalha com o 7º ano em um
colégio de Nilópolis.
Ao explicar o seu dia a dia de trabalho, ela falou que dá aula de Educação Física,
mas trabalha com Educação Básica. Ela tem um alfabetário de Educação Física no Zituo,
onde a Letra “A” é atletismo, a letra “B”, basquete... Falou também que a escola é uma
escola alfabetizadora, onde todos os professores (Educação Física, Inglês, Artes..)
alfabetizam. O seu dia a dia de trabalho é cansativo, mas é gratificante porque gosta
muito das crianças. Ela segue uma rotina, pois criança e adolescente, para ela, gostam
muito de rotina, sentem-se mais seguros.
Foram identificadas quatro controvérsias que giram em torno das Pedagogias Nova
e Tradicional, objeto desta pesquisa. A primeira controvérsia é a respeito da possibilidade
de transformação do aluno para que ele possa aprender e melhorar. A segunda diz
respeito à disciplina que é utilizada na Pedagogia Tradicional para conseguir ensinar. A
terceira relaciona-se com a valorização do novo, onde o novo é tido como bom e o antigo
como ruim. A quarta relaciona-se à escolha da Pedagogia de acordo com a necessidade
da criança observando o cenário em questão.
Já na análise desta entrevista, constatamos uma forte redundância com as duas
primeiras, fato que depois constatamos acontecer em todas. No entanto, foi importante
perceber as diversas formas como cada um argumentou na defesa da compatibilidade
das duas pedagogias. Por este motivo, julgamos necessária a apresentação detalhada de
mais uma das entrevistas. As análises seguintes serão apresentadas de modo bem
resumido, apenas ressaltando as redundâncias e as singularidades de cada uma das
argumentações.
A figura 16 apresenta a defesa de que a transformação do aluno da escola pública
é quase impossível. (TESE 1):
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Figura 16 – Esquema argumentativo para a tese 1
Fonte - Produzido pela própria autora

Segundo a entrevistada, as crianças a cada ano estão vindo com menos
conhecimento (acordo 1), sendo o papel do professor cada vez mais importante, cabendo
a este fazer a transformação, quando ela diz, na entrevista na linha 30:
É transformar... a gente que é da escola pública, as crianças da educação
infantil... cada ano elas vêm com menos... eu não acredito que seja a
classe social que eles façam parte... eles sabem menos. Tem criança que
entra na escola e não sabe contar até três. Ninguém brincou “um, dois, três
e já... corre!” Ninguém brincou. O aluno não tem vivência, ele não sabe
sentar numa mesa, não sabe pegar num talher. Elas estão vindo cada vez
mais, não sei... eu acho que os pais estão brincando em celular e tal. E
elas tão vindo cada vez menos.

O acordo 1 é relativo ao real, um fato, ela diz que as crianças estão cada ano vindo
com menos, diz isso com certo desconforto, mas detalha o que seria esse menos. O
acordo está ligado à tese 1, na defesa de que cabe ao professor fazer essa
transformação no aluno da escola pública, embora essa transformação seja impossível.
O argumento 1 é fundado na estrutura do real (pragmático), uma sucessão de fatos
que se ligam quase naturalmente a sua conclusão: o aluno vem com menos hábito porque
não sabe sentar numa mesa, não sabe pegar num talher; com menos conhecimento, pois
não sabe contar até três; com menos vivência porque ele não brinca, e, com isso, o papel
do professor está cada vez mais difícil, já que é responsável por esta transformação.
O acordo 2 é relativo ao preferível, uma qualidade, um desejo do professor de
mostrar para os alunos que existem coisas diferentes, que o mundo não é só coisa o que
a mídia põe na cabeça do aluno, que existem coisas que são melhores e, portanto, cabe
ao professor mostrar ao aluno o mundo de outras formas diferentes do que a sociedade
massiva mostra. O acordo 2 se relaciona à tese 1 através de um argumento que funda o
real pelo caso particular, através de um desfile de exemplos, ele diz:
Então nosso papel tá cada vez mais importante, até para essa
transformação, de mostrar para eles alguma coisa... porque, por
exemplo, se eu deixar, em educação física é só futebol. Eles não se abrem
para outras coisas... é aquela cultura massiva, futebol, futebol, futebol e
quando você consegue apresentar outra coisa, eles gostam, eles se
identificam até mais. Por exemplo, aula de basquete. Eu, particularmente,
não gosto de basquete, mas eu gosto de dar essa aula porque é a aula que
ele mais participa. Agora você vai dizer isso pra ele: qual a aula que tu mais
gosta? Ele vai dizer: futebol..., “mas a aula que você mais participou, mais
se engajou foi basquete!” “Ah, não, mais eu gosto mais de futebol!” É isso
que essa sociedade massiva...vai em cima deles. (linha 36)
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O acordo 3, relativo ao real, um fato, é categórico, ela diz que não consegue ver
em todos os alunos a permanência dessa transformação, pois quando eles saem dali,
para onde eles vão, nem sempre têm esse compromisso. O acordo 3 liga-se à tese 1
através de um argumento que funda o real pelo caso particular, através do exemplo de
um aluno, que não muda, generalizando para todos os outros. Podemos observar esse
exemplo na fala da professora na linha 60:
Até o terceiro ano. São bem pequenininhos. Quando eles saem dali, por
exemplo, agora, a gente tem um aluno, a gente descobriu que está preso.
Ele tentou trabalhar. Ele trabalhou numa farmácia. Acho que eles não veem
oportunidade de melhorar, não veem muitos meios pra melhorar. E todo
mundo quer ter sua casa, seu carro, ter uma vida. E eles saem dali, a gente
fala e eles até acreditam, mas quando bate na realidade, é difícil.

O acordo 4 também é relativo ao real, fato que relata de autoria de um colega de
Língua Portuguesa: “o nosso produto não entra numa esteira de produção e ao final fica
pronto em duas horas e eu separo. O nosso produto fica pronto ao longo de 20 anos”, ou
seja, para ela, o papel do professor de transformar o aluno é quase impossível porque
não vê a transformação do aluno na quando sai da escola, no exemplo, o aluno,
comparado à matéria prima que entra numa máquina e o produto sairia transformado na
hora. Insiste que o aluno entra na escola e é transformado ao longo do tempo, porém, de
acordo com seu único exemplo, ele não se transforma. O acordo 4 liga-se à tese 1
através de um argumento que funda o real por uma metáfora, a da máquina. A metáfora
aqui é usada para afirmar o não funcionamento correto do processo de transformação:
com produtos dá certo, com alunos não.

Figura 17 – Figura de metáfora relacionada ao acordo 4 da tese 1
Fonte - Produzido pela própria autora
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A professora defende que um dos papéis do professor é transformar o aluno, e é o
que ela procura fazer, mas, na instituição que ela trabalha, ela foi tachada de ser
tradicional porque, mesmo tentando diversificar os métodos e transformar os alunos, na
questão da disciplina, ela utiliza a Pedagogia Tradicional (TESE 2), esquema resumido na
figura 18:

Figura 18 – Esquema argumentativo para a tese 2
Fonte - Produzido pela própria autora

Percebe-se nitidamente o tom de mágoa, como se estivesse sendo criticada
negativamente pelos colegas, quando a chamam de tradicional. O acordo 1, relativo ao
real, enunciado como uma verdade inquestionável e atemporal, que ela afirma: “com
bagunça ninguém trabalha, ninguém aprende”. O acordo 1 liga-se à tese 2 por um
argumento quase lógico de transitividade, pois com bagunça ninguém trabalha e aprende,
tem que impor a disciplina, quem impõe disciplina é tradicional, ela é tradicional.
No estado eu procuro diversificar no que eu posso, mas, por exemplo, a
tradicional, eu já fui tachada de tradicional, no sentido da organização...
porque com bagunça, ninguém trabalha, com bagunça ninguém
aprende. Fui tachada de tradicional por manter uma organização, uma
disciplina. Senão, não rola... (linha 69)
Como falei eu procuro ser mais moderna, mas eu volto atrás, dar
aquela bronca, mandar sentar cinco minutinhos para pensar no que
você fez. (linha 131)

Figura 19 – Esquema argumentativo para o acordo 1 da tese 2
Fonte - Produzido pela própria autora
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O mesmo ocorre com o acordo 2, relativo ao real, um fato ilustrativo do que ela faz,
manda o aluno sentar e refletir. Ela bota o aluno para sentar e pensar, isso é colocar de
castigo, e colocar de castigo é ser tradicional; ela bota para sentar e pensar, ela é
tradicional.
Mas a pergunta era se podia utilizar as duas pedagogias? Sim, apesar de
me considerar mais moderna, quando um aluno está atrapalhando,
bate em um, bate em outro, eu mando sentar e refletir. Isso é botar de
castigo, isso é tradicional. (linha 138)

Figura 20 – Esquema argumentativo para o acordo 2 da tese 2
Fonte - Produzido pela própria autora

A partir da ideia de que o moderno é bom e o antigo é ruim, o uso da tecnologia é
associado à Pedagogia Nova (TESE 3), argumentação resumida na figura 21:

Figura 21 – Esquema argumentativo para a tese 3
Fonte - Produzido pela própria autora

O acordo 1, relativo ao real, um fato posto na autoria de outro, o colega, quando
narra o que lhe foi dito por ele. O fato evoca uma visão que não muda, reforçada pela
imitação que faz da voz do colega, “Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou sempre
assim...”, dando o sentido de visão tacanha. O acordo liga-se à tese 3 através de um
argumento que funda o real pelo caso particular, através de um exemplo, linha 76:
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... Como por exemplo, no ano passado, numa escola que eu trabalhei, um
professor estava aborrecidíssimo com o fato de um rapaz que se
transformou e mudou de nome. O mundo mudou, né? Tradicional é o
professor que não muda a visão dele. “Eu nasci assim, eu cresci assim,
eu vou sempre assim...”

O acordo 2 é relativo ao real, diz o que é ser tradicional, ser tradicional é quando o
professor não usa as tecnologias, contrapondo-se ao que parece ser mais comum entre
seus pares, diz o que é ser tradicional: é quando o professor não muda a visão dele. Com
esta definição, ela resguarda-se de ser tachada de tradicional, já que ela muda sua visão.
O argumento liga-se à tese 3 por um argumento quase lógico, uma definição.
... E também na questão de você não ter os meios. Eu quero dar uma
aula mais interativa, mas eu não tenho datashow. Aí eu comprei um
telefone que vai vir com o datashow, mas eu estou com medo de usar, de
levar esse telefone, porque ele não é barato... ele tem um projetozinho e
você projeta, é bem interessante. Na escola, o datashow está quebrado, tá
com outro professor... Eu acho que a escola não é tradicional, a escola é
antiga. A gente está no século 21 e eles estão no século 19, nessa questão
de ter recursos. Ano passado, olha o que o estado fez comigo: fui dar aula
de artes. Até me dei bem. O que que eu usava? O que eu fazia? Quem tá
com internet? Olha no seu celular, no Google, vê a imagem, mostra pro
amigo. Mas agora pra escola que eu fui, eu não consigo nem usar a
tecnologia que eles trazem de casa. Acho que sei lá... uma escola com wi-fi
pra todo mundo usar... no estado não tem wi-fi, no município tem. Inclusive,
estou com um celular rudimentar, mas o outro que comprei, que eu já tive,
mas fui roubada.tem uma caixinha se som, que você também acopla. Na
Zituo tem datashow em cada sala, mas pra mim usar o datashow, eu tenho
que ir pra sala, o que não me agrada... minha sala é o pátio. Nesse celular
eu mostrava vídeo... No estado, a gente sabe que tem, mas nem pro
professor, eles liberam o wi-fi. (linha 82)

Partindo da afirmação de que cada professor tem sua pedagogia, defende que é a
criança quem determina as escolhas pedagógicas, (TESE 4), que resumimos na figura 22:

Figura 22 – Esquema argumentativo para a tese 4
Fonte - Produzido pela própria autora
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O acordo 1 é relativo ao preferível denotando um valor, diz o que é melhor,
ilustrando o caso da alfabetização em que o professor pode usar a pedagogia que melhor
se adapta ao aluno. Liga-se à tese 4 através de um argumento que funda o real pelo caso
particular, através de uma ilustração, quando ela cita a silabação utilizada na
alfabetização (linha 103):
Bem, em relação à alfabetização das crianças, existem métodos das
pedagogias, mas nem toda criança se adapta àquela. Um se adapta
melhor na tradicional e outros não, a gente vai levando, vamos vendo o
que melhor se adapta. O professor tradicional, pelo fato de não se abrir ao
novo, é péssimo, mas se for necessário utilizar um método tradicional
de alfabetização, por exemplo, da silabação é der certo para
determinada criança é muito bom.

O acordo 2 é relativo ao preferível, um lugar, mais uma vez a professora afirma
marcadores da diferença entre as pedagogias, na Pedagogia Nova o aluno é o centro e
na Pedagogia Tradicional é o conteúdo. Liga-se à tese 4 por um argumento fundado na
estrutura do real (causa e efeito), pois sendo o aluno o centro (causa) a pedagogia tem
que ser de acordo com a realidade dele (efeito):

A visão que a gente tem do aluno. Na nova ele é mais protagonista, nem
protagonista, ele é o centro. Na tradicional é o conteúdo. Na nova, não...
é o aluno. (linha 118)

A partir da análise da entrevista, foi possível identificar alguns indícios da
representação social de Pedagogia Nova no trabalho docente da professora. Esta parece
estar ancorada em demandas determinadas pela realidade sociocultural da criança e no
irreversível contato com a tecnologia, já que a intenção do processo educativo, de acordo
com a crença da professora, é levar o aluno a se transformar, a partir do conhecimento,
que se dará, também, a partir da inovação e da tecnologia inerentes ao século 21. Essas
demandas parecem estar suficientemente representadas por marcadores visíveis para
todos, porém em uma situação confortável, na utilização do que considera o tradicional e
o novo. A Pedagogia Nova tendo o lugar da liberdade e transformação social, sendo
possível adotá-la diante de problemas comportamentais do aluno, cabendo em alguns
casos o rigor da disciplina.
Fica bastante evidente a ideia de que as pedagogias são, de algum modo,
complementares, de que não há como abrir mão de uma ou da outra, a escolha estando
determinada por condições: visão aberta do professor, realidade do aluno, a indisciplina,
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ou mesmo, apenas a adaptação da criança. A evocação do professor engessado está
próxima à da prisão e, de algum modo, oposta à ideia de liberdade.

4.4. Análise da entrevista da professora D

Iniciamos a entrevista com a professora D se apresentando e explicando como é o
seu dia a dia de trabalho. Ela é professora há 17 anos e sempre trabalhou em escolas
privadas. Começou trabalhando como professora particular dentro de uma casa
assistencial (orfanato, abrigo) onde as crianças ficavam durante a semana e iam para a
casa no final de semana. Quando se formou no Normal, começou a trabalhar em sala de
aula onde está até hoje.
Ao explicar o seu dia a dia de trabalho, ela falou que a sala de aula é uma caixinha
de surpresas onde todos os dias algo novo ocorre e às vezes nada do que foi planejado
acontece porque as crianças são surpresas também.
Foram identificadas três controvérsias que giram em torno das Pedagogias Nova e
Tradicional, objeto desta pesquisa. A primeira controvérsia é a respeito do papel do
professor. A segunda defende que nos dias de hoje não cabe utilizar a Pedagogia
Tradicional. A terceira sobre a identificação da pedagogia utilizada pela professora.
Os elementos que sustentaram as Teses foram:
TESE 1 (O professor tem vários papéis) coincide com as outras entrevistas,
quando a entrevistada defende que o professor não tem um papel só, ele tem papel de
ensinar, de mediar, de acolher, de fazer o papel de pai e mãe. Essa ideia também está
em acordo com resultados de pesquisa já mencionada (ALVES-MAZZOTTI, 2013), que
destaca o caráter acolhedor do trabalho docente.
... hoje ele é um acolhedor, ele precisa ter o afeto, em primeiro lugar; ele
precisa ter um olhar clínico por essa criança, porque muitas vezes
você olha pra criança, tá lá quietinha, aquele que você menos se importa,
não... é aquele que você precisa mais se importar, porque aquele aluno ali
é o que às vezes tem o maior número de problemas dentro dele e ele
acaba ficando muito quieto, na dele. Então eu acho que o professor, hoje,
faz o papel de pai e mãe. Infelizmente, porque não deveria ser, mas hoje
esse papel predomina muito na sala de aula. (linha 25)

TESE 2 (O Tradicional não cabe mais nos dias de hoje), em que defende que a
Tradicional foi importante naquela época, porém nos dias de hoje, podemos utilizar
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algumas coisas, mas o mundo está globalizado e as crianças estão informadas. Sendo
assim, o tradicional não cabe mais nos dias de hoje devido à globalização.
... Só o professor colocava os conteúdos, esse aluno só absorvia e acabou.
Então eu considero que essa é a educação tradicional. Claro que ela foi
importante naquela época. Naquela época, ela teve sua importância. Nos
dias de hoje ela tem algumas coisas que eu acho que podemos trazer,
sim. Mas o mundo está globalizado, as crianças estão globalizadas,
informadas. Então você precisa se informar, trazer para a sua aula
didáticas diferentes, porque o tradicional não cabe mais nos dias de
hoje, devido à vida social, à vida familiar, aos conceitos que são hoje
lançados. Então você precisa se adaptar a essa nova sociedade, que não
cabe mais dentro do método tradicional, mas algumas coisas do tradicional,
você pode adaptar, sim. Junto com o caminhar nesse viés aí, alternativos.
(linha 42)

Na defesa da tese 2, mais uma vez, já aparece fortemente a ideia de que as duas
podem ser usadas no trabalho docente.
TESE 3: (Eu me identifico com a Pedagogia Nova podendo adaptar alguns itens da
Tradicional). A professora afirma maior identificação com a Pedagogia Nova, mas não
descarta a Tradicional, afirma que nos dias de hoje ela precisa adaptar a Pedagogia
Tradicional.
Eu acho que hoje na pedagogia nova, podendo claro, adaptar alguns itens
da pedagogia tradicional. Mas eu acho que a pedagogia nova, ela hoje em
dia, tem um fator muito mais marcante, predominante dentro da sala de
aula. (linha 64)

A maior identificação com a Pedagogia Nova, no entanto, deve ser entendida mais
como a utilização de marcadores do que o conhecimento de novas abordagens. O
discurso desta professora em muito se assemelha com as anteriores, de valorizar a
Pedagogia Nova, porém sem abrir mão da tradicional.
A partir da análise da entrevista, foi possível identificar indícios da representação
social de Pedagogia Nova nas práticas docentes da professora. Esta parece estar
ancorada em demandas da atualidade, diante dos avanços tecnológicos e da
globalização, de maneira que suas crenças corroboram a ideia de que os métodos
tradicionais são incoerentes com a época em que vivemos. Essas demandas parecem
estar suficientemente representadas por marcadores visíveis para todos, o que parece
deixar a profissional em uma situação confortável na utilização do que considera o
tradicional e o novo. A Pedagogia Nova sendo o lugar da inovação e adequação ao que é
moderno, tanto para ela quanto para as crianças, só não sendo possível quando é
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necessário disciplinar ou obter resultados nas provas, o que também aparece fortemente
no discurso das professoras anteriores.

4.5. Análise da entrevista da professora E

Iniciamos a entrevista com a professora E se apresentando e explicando como é o
seu dia a dia de trabalho. Ela trabalha há 33 anos como professora. Começou dando aula
em casa para empregada doméstica e porteiro. Fez o antigo curso Normal. Trabalhou
como recreadora em uma escola particular com maternal e Jardim 1 na Ilha do
Governador. Depois 25 anos e 5 anos, respectivamente em outras escolas da rede
privada. Leciona, atualmente em uma escola particular.
Ao explicar o seu dia a dia de trabalho, ela afirma que é tranquilo. De manhã,
trabalha com 2º ano no Rio de Janeiro, no Jardim América e, à tarde, com o maternal em
Duque de Caxias.
Foram identificadas quatro controvérsias que giram em torno das Pedagogias Nova
e Tradicional, objeto desta pesquisa. A primeira controvérsia está relacionada ao papel
que o professor assume durante a sua prática pedagógica. A professora defende que o
professor tem o papel de saber passar o conteúdo (marcador da Pedagogia Tradicional),
ressaltando que nem todos os colegas fazem isso bem.
A segunda diz respeito a escolha da Pedagogia Tradicional utilizada pela
professora por apresentar um resultado melhor. A entrevistada defende que se considera
uma professora tradicional. A terceira relaciona-se com a utilização das duas pedagogias
(Tradicional e Nova) em sala de aula, isto é, a entrevistada defende que é tradicional, mas
em determinadas situações ela trabalha com a pedagogia nova, redundância presente em
todas as entrevistas. A quarta versa sobre o aprendizado das crianças na Pedagogia
Nova.
Apresentaremos, em seguida, elementos que sustentaram as Teses e que, ou
coincidem, ou se afastam das entrevistas anteriores.
TESE 1: (O professor tem o papel de saber passar o conteúdo). A entrevistada
assume um marcador da Pedagogia Tradicional, reforçando que o professor tem o papel
de ensinar:
Eu acho que o papel do professor é levar o que a gente tem, né, de
importante para as crianças, é saber passar (conteúdo) né? que nem
todos passam isso bem. Saber que aquela criança soube tirar de você o
que você quer passar para ela. (linha 26)
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Passar conteúdo, embora seja um forte marcador da Pedagogia Tradicional, está
naturalizado no discurso da maior parte dos professores, mesmo aqueles que defendem a
Pedagogia Nova. É quase um modo “natural” de professores se referirem ao seu trabalho
e, por isso, nem sempre o professor se dá conta de reconhecer esse termo como
marcador da Pedagogia Tradicional.
TESE 2: (A Pedagogia Tradicional dá resultados). A professora defende a
Pedagogia Tradicional, o que se afasta um pouco das demais, uma vez que a defesa é
explícita, e já que se considera tradicional porque gosta dos textos, das perguntas, dos
questionários, acha melhor para estudar e porque dá resultado. Desse modo, ela exibe o
que considera identificar o que seja o tradicional. Podemos verificar nas falas abaixo:
... com a tradicional, pois acredito que o resultado em termos de aquisição
de conhecimento por parte do aluno é melhor. (linha 67)
Acho que dá mais resultado. Basta comparar o ensino de antigamente com
o atual. (linha 70)
De maneira geral, o foco nas perguntas, bastantes atividades em sala de
aula e deveres para casa, muita pesquisa, enfim apresento muitos
conteúdos, insisto nas repetições para assegurar o aprendizado da criança.
(linha 74)

Defende o tradicional afirmando, sobretudo, que é o que dá resultado, o que
também coincide com as anteriores.
TESE 3 – (As Pedagogias Tradicional e Nova se complementam). A professora
afirma gostar do tradicional, e justifica sair do tradicional para os alunos pensarem.
Eu como professora particular, às vezes me assusto com os deveres de
casa da escola pública: copie toda apostila. Então, depois que eles fazem
todo o trabalho, a gente precisa sair um pouco do tradicional, então eu
faço uma dedanha e eles adoram, faço porque senão eles não querem
pensar. E sabe que faço também com os meus alunos na escola, os do
segundo ano... (linha 51)

A identificação do que é a Pedagogia Nova aparece relacionada a “fazer o aluno
pensar”, o que também redundou nas entrevistas anteriores.
TESE 4 – (As crianças não aprendem conteúdos básicos com as Pedagogias de
agora). Esta tese reforça as anteriores, explicita que a Pedagogia Nova não dá resultados.
Com poesia, músicas e poemas a criança não aprende os conteúdos básicos e, quando
vem a prova Brasil, não tem resultados. Sendo assim, para aprender, (Conclusão lógica)
tem que usar a Pedagogia Tradicional.
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Eu pego as crianças de escola pública e vejo que é muita pergunta que eu
não concordo muito. É diferente da particular. Eles trabalham muito em
cima de poesia, músicas, poemas. E você pergunta para as crianças,
por exemplo, o plural de uma palavra e o aluno não sabe responder. E
aí vem a prova Brasil e a criança não tem uma base, conteúdo para fazer.
Você pergunta uma coisa básica para eles e eles dizem que não
aprenderam. (linha 46)

A partir da análise da entrevista, foi possível identificar indícios da representação
social de Pedagogia Nova no trabalho docente da professora. Esta parece estar ancorada
apenas nas atividades lúdicas, já que a profissional tem a crença de que em algumas
situações é necessário usar criatividade e brincadeiras para envolver o aluno e lhe
despertar a atenção, mas, para ela, o método tradicional é o que conduz o aluno ao
conhecimento, que pode ser melhor obtido via estratégias mais convencionais como
questionários e apresentação de conteúdos para memorização pelos alunos.
A ideia de complementação também é defendida por ela, parece ser uma
referência para todos, porém em seu caso, cheia de ressalvas. Embora as anteriores
também afirmem que a Pedagogia Tradicional é que dá os resultados na disciplina e nas
avaliações, para ela vai além, é o modo mesmo de aprender, não havendo outro.

4.6. Análise da entrevista da professora F
Iniciamos a entrevista com a professora F se apresentando e explicando como é o
seu dia a dia de trabalho. Ela trabalha em um colégio tradicional da rede privada há dez
anos e cinco em outras escolas particulares e tenta tornar a sua aula a mais prazerosa
possível, tentando a todo momento facilitar a aprendizagem dos seus alunos. Apresenta
muitos exemplos de como é seu trabalho docente. Utiliza como recurso a elaboração de
músicas no lançamento dos conteúdos, que ela mesmo inventa, porque acredita que a
música seja um facilitador na aprendizagem deles. Lança um conteúdo em cima de uma
paródia e, assim, ela afirma utilizar bastante música no processo de ensinoaprendizagem.
Sempre foi professora, fez o antigo Curso Normal e está concluindo Licenciatura
em Letras.
Foram identificadas quatro controvérsias que giram em torno das Pedagogias Nova
e Tradicional.
A primeira controvérsia está relacionada ao objetivo da escola; A segunda diz
respeito ao equilíbrio na escolha das pedagogias. A terceira relaciona-se com a maneira
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de trabalhar para fazer o dito equilíbrio e a quarta sobre como é o ensino na Pedagogia
Tradicional.
Os elementos que sustentaram as Teses foram:
TESE 1: (O objetivo da escola é entregar o aluno melhor do que eu recebi). Esta
tese parece estar relacionada especificamente com a escola que ela trabalha, pois irá ser
defendida também por outras colegas que trabalham na mesma escola, sendo, portanto,
algo localizado. A professora defende que o objetivo dela é receber uma turma, preparar
aquela turma e entregá-la melhor do que ela recebeu.
A gente tem até uma frase que nós ouvimos nas reuniões que
normalmente a gente faz... é que o nosso objetivo é entregar o
aluno melhor do que nós recebemos. (linha 97)

No entanto, esta tese parece identificada com marcadores da Pedagogia Nova, já
que pressupõe respeito às diferenças entre as turmas. Não há um final rígido como
produto do trabalho docente, basta que ela entregue a turma melhor.
TESE 2: (A Educação que eu acredito é a que consegue equilibrar tanto o
Tradicional quanto o Construtivista). A professora também defende que as Pedagogias se
complementam, não foge do Tradicional e também tem o lado construtivista (Pedagogia
Nova), acrescentando a ideia de equilíbrio entre elas.
Mas eu acredito que a gente... pelo menos a educação que eu
acredito
é
aquela
a
gente consegue o equilíbrio.
Não
foge do tradicional e também tem o lado construtivista, o lado
lúdico da coisa. A educação que eu acredito é a que consegue
atrelar tanto o tradicional quanto o ensino construtivista. (linha 43)

Mais uma vez aparece a identificação do novo com o lúdico. A metáfora evocada
pelo termo “fugir” aqui não está associada à liberdade, ao contrário, identifica dois lados, o
novo e o tradicional, não sendo possível fugir do tradicional.
TESE 3 – (Para equilibrar o Tradicional com o novo eu uso o lúdico). O equilíbrio
entre as duas pedagogias, embora o método utilizado na escola ela reconheça como
tradicional, ela inclui o lúdico para equilibrar.
E por isso há a adoção da pedagogia tradicional?
Não, no meu caso... é a questão do equilíbrio... (linha 101)

A ideia de equilíbrio á bastante oportuna para tirar o desconforto da defesa pelo
tradicional que, já vimos, aparece com grande carga de negatividade. Tudo se passa
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como se o tradicional fosse algo duro, rígido, e o equilíbrio, portanto, será algo leve,
lúdico.
TESE 4 – (Metáfora do “amarradinho” no tradicional). A professora considera a
Pedagogia Tradicional como o ensino “amarradinho”, não tendo outras estratégias para
ensinar. A metáfora, aqui, assemelha-se ao engessado, à prisão, a ideia evocada é a da
falta de liberdade, tudo deve ser feito sempre do mesmo jeito.
... O que você considera uma pedagogia tradicional?
Eu acho que é quando o ensino é muito "amarradinho". Você não
tem, você não tem outras tangentes, estratégias para ensinar. É
aquele conteúdo quadro-caderno, quadro-caderno-livro. Você não
usa outras estratégias de ensino. (linha 33).

Os marcadores para indicar este jeito são os da Pedagogia Tradicional.
A partir da análise da entrevista, foi possível identificar alguns indícios da
representação social de Pedagogia Nova no trabalho docente da professora. Esta parece
estar ancorada na valorização do lúdico como instrumento capaz de atrair a atenção e o
interesse do aluno e ainda de equilibrar os rigores e excessos do método tradicional. A
docente tem a crença de que as duas pedagogias devem estar em equilíbrio, o que
supões que ambas têm aspectos positivos, que não se excluem, que se complementam.
A Pedagogia Nova tendo o lugar da criatividade e da liberdade, conferindo prazer e
favorecendo as práticas cotidianas.

4.7. Análise da entrevista da professora G

Iniciamos a entrevista com a professora G, que se apresentou e explicou como é o
seu dia a dia de trabalho. Ela tem 47 anos. Trabalha em uma instituição de ensino
particular, há 25 anos, e esse foi o seu primeiro emprego. Assim que ela saiu da Escola
Normal, do Ensino Médio, ela fez uma entrevista no colégio que trabalha atualmente,
entrou como estagiária e 15 dias depois substituiu uma professora, que a escola estava
querendo mandar ela embora, e depois de 15 dias assumiu essa turma, Jardim II. Já
passou pelo 1º, 2º, 3º e 4º anos, só não foi para o 5º ano ainda e este ano está com o 1º
ano, com Alfabetização. Ama em ser professora.
Foram identificadas cinco controvérsias que giram em torno das Pedagogias Nova
e Tradicional, objeto desta pesquisa.
A primeira controvérsia está relacionada ao objetivo da escola. A segunda diz
respeito ao papel do professor; A terceira relaciona-se as características da Pedagogia
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Nova, a quarta, que a Pedagogia Nova e Tradicional se complementam e a quinta fala
sobre o lúdico na Pedagogia Nova.
Os elementos que sustentaram as Teses foram:
TESE 1– (O objetivo da escola é entregar o aluno melhor do que eu recebi). Esta
professora trabalha na mesma escola que a anterior, o que justifica a defesa da tese
singular identificada. Transcrevemos grande parte de sua fala, pois nela fica nítida a
procura de um sentido para esta tese em particular. Sendo um slogan específico dessa
escola, a professora teve que dar um sentido para ele.
Eu acho que eu preciso entregar, é a diretora da escola, ela iniciou o ano
com uma frase bem forte: “Eu preciso entregar o meu aluno melhor do que
eu recebi”. Então eu acho que qualquer coisa né que eu possa acrescentar
na vida dele né que vai marcar a vida dele, porque marca, né qualquer
palavra, a palavra ela tem poder, ela é uma coisa muito forte, eu acho que
tem coisas que vão sabe incentivando, então eu posso falar uma palavra
forte, pra levantar ele e eu posso falar uma palavra de derrota, então eu
penso sempre em colocar o meu aluno pra frente, mostrar que ele pode,
que ele não pode ter conseguido fazer agora, mas que ele só não
conseguiu porque não se esforçou, vem aqui que eu vou te ensinar, vou
pedir ajuda pra sua mãe, entendeu, mostrar que ele pode sim, igual a todo
mundo, né eu falava assim: “ninguém é melhor do que ninguém”, porque
fala: “ah, o fulano!” “porque tia ele sempre acerta”, “ele acerta, porque ele
se dedicou mais, senta aqui, e vem se dedicar. Vai lê, lê mais.” “Por que o
João acertou.” “Porque o João sentou, ele pensou. Você pensou? Ou você
quis me entregar rapidinho pra ser o primeiro?” Então, mostrar, porque aqui
eles competem muito, né pegar a nota, eles não tinham noção do que era a
nota, nota total, vale 5,0, ele tirava 3,0, tirava 1,0, agora eles já conhecem:
“tirou quanto?” Querer né, e eu falei não “essa nota só interessa pra você e
pra sua família, pro colega não importa.” Pra evitar essa competição, eu
acho que a competição nessa fase ela não é boa, entendeu, é igual a um
mural, quem escreve bem, vai sempre para o mural, né e aquele que ainda
não escreve bem, nunca vai para o mural, então como ele vai se incentivar
a escrever bem, se nada que ele produz, vai para o mural? Então como a
gente faz: escolhe um, e o resto a gente coloca lá na sala. Todos
escreveram, pra poder também valorizar. (linha 270)

Através de um extenso exemplo, mostra que o melhor é individualizado, mas que
depende de esforço. O melhor, portanto, é obtido pelo aluno, quando segue as diretrizes
da professora, depende de esforço. Em consonância com estas ideias, a professora
defende que seu trabalho é orientar os alunos na direção do melhor.

TESE 2: (Ensinar é orientar). A professora afirma que o papel do professor é
reforçar o que a família ensinou, ou seja, a escola é o complemento da família.
É ensinar e orientar. Eu acho que a gente vai, é como se diz, vai
amadurecendo, vai reforçando o que a família ensina. Entendeu? É um
complemento, porque se você tentar, por exemplo, aconteceu uma situação
que eu percebi que a menina perdeu a cola e aí ela reclamou: “tia, minha
cola deixei aqui e ela desapareceu”. Não, nessa sala nada desaparece. O
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que que houve, não tem um buraco negro. Então vamos procurar. Aí fui lá
na mochila dela, procurei e realmente não tinha. Aí achei uma e falei: olha,
essa aqui é a sua cola. Não, não tia. A minha estava fechada. Aí eu falei,
então vamos fazer o seguinte: todo mundo vai colocar sua cola em cima da
mesa, pois de repente a cola caiu, ou alguém achou e aí... achamos a cola,
né e aí eu não falei nada, tirei e disse é igual a dele. Tá bom tirei, pronto. Aí
eu tiro esta criança da sala, converso e a gente tenta administrar. (linha 69)

A partir de um exemplo detalhado, ela exibe seu papel de orientar valores,
costumes, papel geralmente atribuído à família, e que, ao que parece, é uma prática
comum na escola em que trabalha.

TESE 3: (A Pedagogia Nova dá voz ao aluno). Para ela, a Pedagogia Nova dá voz
ao aluno, permitindo que ele traga a vivência dele para dentro da escola e o planejamento
é construído a partir disso. Já na Pedagogia Tradicional, a professora não dá voz ao
aluno, ela é dona do cenário e não dá oportunidade para o aluno se colocar. Mais uma
vez aparece a Pedagogia Nova definida por oposição à Pedagogia Tradicional.
Essa Pedagogia Nova, ela dá voz ao aluno, ela permite que o aluno traga
a vivência dele né pra dentro da escola e a gente constrói um planejamento
baseado nisso né então a gente vai valorizar o tradicional que é importante,
né essa questão das coisas que tem que ser ensinada ainda. (linha 141)
... O que você considera como uma Pedagogia Tradicional?
A Pedagogia quando você não dá voz ao aluno, quando você é dono do
cenário, só você sabe, você não dá oportunidade para o aluno se colocar e
quando na verdade o aluno ele trás muitas coisas de dentro de casa, muito
mais do que a gente tem pra oferecer, né. (linha 100)

Na defesa desta tese, aparece mais uma vez a ideia de que a escolha da
pedagogia depende do aluno.
TESE 4: (A Pedagogia Nova e a Tradicional, uma caminha do lado da outra). Ela
defende ideia semelhante às anteriores no sentido de que as duas pedagogias se
complementam. A professora afirma que usa as duas, pois para ela uma caminha do lado
da outra e ela precisa das duas.
Eu uso as duas, eu acho que uma caminha do lado da outra, eu preciso
das duas. (linha 174)
As duas, eu preciso das duas, eu preciso daquela que vai me centrar, me
organizar, entendeu? Eu preciso dessa. Sabe, eu não posso julgar essas
coisas, como é importante... me serviu até agora, entendeu até ontem ela
funcionou, então eu não posso dizer que ela não presta, ela presta, só que
vai ter que mudar algumas coisas. O aluno precisa falar, ele precisa
participar, eu não sou dona do saber, eu erro, né porque eles têm a visão
de que o professor não erra, nossa “Tia, você esqueceu...” Não, a tia não
erra ... E a família trás isso. “Ana, você esqueceu aqui.” E ele diz: “Não foi
assim que a minha professora me ensinou.” Então se eu escrever errado,
se eu ensinar errado, se eu passar um conceito errado, ele vai acreditar
naquela professora, e ele é capaz de entrar e: “Não, minha mãe não sabe
de nada, você não sabe... Foi assim que a tia ensinou.” Então o meu papel
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é importante, né então eu preciso realmente acreditar no que eu estou
falando, fazer o que eu estou falando, porque não adianta falar: “olha, é feio
pegar alguma coisa, é feio desrespeitar o colega”, quando ele me vê de
repente desrespeitando o meu colega. (linha 176)

A metáfora do caminho aparece apoiando a ideia de complementação. Atesta,
como as demais, que a tradicional funcionou e, portanto, tem valor. Importante ressaltar a
necessidade de evidenciar sua flexibilidade diante de conflitos.

TESE 5: (A Pedagogia Nova usa o lúdico). A professora diversifica o material para
trabalhar, ela usa além dos livros, jogos pedagógicos, brincadeiras, isto é, procura mostra
que usa o lúdico.
Livros, a gente trabalha com Matemática, além dos livros, material dourado,
regra de Cuisenaire [Fala o nome erradamente.], nós temos uma sala lá em
cima só com os jogos pedagógicos, muito legal... Então vai lá no lúdico.
(linha 241)

Então você diversifica mesmo?
Sim, sim.. o aluno vai lá, tem teatrinho, a gente brinca, a gente coloca o
momento pra criança poder ler, dando voz até aquele que não consegue
ler. Não sabe ler, não sabe ler, ler a imagem. Porque é assim que a gente
começo: lendo imagem, né. Então, assim, tem produção textual, no final de
uma produção textual, eles têm oportunidade de ler pra turma, mesmo que
demore uma hora, vai ler: “o que você escreveu aí?” Porque quando ele
relê o que ele escreveu, ele: “ah! Não é isso não”. Ele para de ler, vai lá na
mesa dele, apaga, entendeu? Então ele vai perceber, ele faz a correção
textual. Eu corrijo essa produção, eles vão lá na frente e lêem para a turma.
(linha 244)

Desfila marcadores da Pedagogia nova, uso de material concreto, sobretudo na
matemática, mostrando que identifica o termo com essas práticas. No entanto, em sua
fala ficam marcas também de práticas reconhecidas com as tradicionais.
Seu discurso é marcado por exemplos detalhados de sua prática, mais do que
outros processos argumentativos.
A partir da análise da entrevista, foi possível identificar alguns indícios da
representação social de Pedagogia Nova nas práticas da professora. Esta parece estar
ancorada em demandas determinadas pela instituição em que trabalha, já que seu
discurso em muito se aproxima da outra professora da mesma escola, e com a família, já
que a docente afirma a crença de que o papel da escola é o de reforçar os valores sociais
e familiares. Assim como outras entrevistadas, utiliza os métodos da pedagogia nova para
contrabalançar os da pedagogia tradicional, pois defende o equilíbrio entre as duas
metodologias. A Pedagogia Nova parece imprimir aspectos que facilitam o processo
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ensino-aprendizagem, seja a partir de estratégias criativas e lúdicas, seja em caráter mais
interativo, favorecendo a relação professor-aluno, em que o relacionamento se baseia no
respeito ao repertório que o aluno já traz consigo.

4.8. Análise da entrevista da professora H

Iniciamos a entrevista com a professora H se apresentando e explicando como é o
seu dia a dia de trabalho. Ela é professora há mais de 20 anos. Fez o antigo Curso
Normal, o Curso Adicional, faculdade de Pedagogia e pós-graduação em Psicopedagogia.
É separada, tem um casal de filhos: um rapaz de 20 e uma menina de 16. Ela trabalha
com o quarto ano (à tarde) e o quinto ano (de manhã) na mesma escola pública.
Diz que seu dia de trabalho pela manhã é muito agitado, muito estressante, porque
ela tem uma turma que é muito difícil. Ela tem alunos de 9,10 anos e tem alunos de 16.
Acha, então muito complicado trabalhar e conciliar, ter um planejamento de aula que
abranja todas essas faixas etárias. Diz ter alunos envolvidos com o tráfico, que, para ela,
é uma situação complexa. Para ela, eles têm muita dificuldade de aprendizado. Afirma
que a turma da manhã, ela diz que é o caos e a da tarde o paraíso. Esta última é uma
turma do quarto ano, os alunos estão com a idade de acordo com a série, são também
agitados, porque, segundo ela, são crianças, gostam de conversar, mas são muito
interessados. Esses gostam de aprender, têm sede de aprender.
Foram identificadas quatro controvérsias que giram em torno das Pedagogias Nova
e Tradicional, objeto desta pesquisa.
A primeira controvérsia diz respeito ao papel do professor; a segunda sobre a
dificuldade de trabalhar com a Pedagogia Nova; a terceira está relacionada ao objetivo do
trabalho da professora e a quarta que na Pedagogia Nova sabe-se conviver com as
diferenças.
Os elementos que sustentaram as Teses foram:
TESE 1: (Hoje em dia o professor tem que ser tudo.). A professora defende que o
papel do professor é um pouquinho de tudo: mediar, educar, ensinar, tem que ser pai, tem
que ser mãe.
Ai, hoje em dia é tão difícil responder uma pergunta dessas. Acho que o
professor, claro, pra mim... acho que o professor é mediador, educador,
parceiro, mas hoje em dia tem que ser tudo: tem que ser pai, tem que
ser mãe, é o que ensina, que educa, tem que ser o que ensina a criança
a ter o mínimo do hábito de higiene. Tem que ser um pouquinho de tudo.
Tem que saber de tudo. (linha 42)

81

A tese evoca a ideia de sobrecarga de atribuições, ideia muito difundida pela
literatura da área. É quase um desabafo. Está em acordo também com a ideia dos
múltiplos papéis do professor de hoje.

TESE 2: (Trabalhar Pedagogia Nova é difícil). Segundo ela, a Pedagogia
Tradicional é muito mais fácil de ser trabalhada, porque você chega na sala, escreve no
quadro e o aluno copia. O professor não se preocupa se o aluno aprendeu. As duas
pedagogias sendo definidas uma por oposição a outra, como nos outros discursos.
(Risos) Eu tento (risos) eu tento muito trabalhar essa Pedagogia Nova,
mas é difícil, não é fácil. É muito mais fácil você chegar na sua sala,
escreve no quadro e o aluno copiar. “Ótimo: entendeu, entendeu. Não
entendeu, problema seu.” E vai empurrando com a barriga. Mas eu não
consigo trabalhar assim. (linha 64)

Afirma um certo descompromisso da Pedagogia Nova com o aprendizado do aluno,
como se nela o resultado não fosse importante. A metáfora do “empurrar com a barriga” é
evocada para ratificar essa ideia. Ela, no entanto, diz que sua prática não é essa. No
entanto, não diz o que é difícil na Pedagogia Nova, apenas que é difícil.
TESE 3: (O objetivo do trabalho é o que o aluno será amanhã). A professora se
preocupa com o futuro dessas crianças, se o que ela plantou, será colhido. A utilização da
metáfora da “planta” também é comum no maio. A comparação se dá entre o aprendizado
e o crescimento da planta. Esta metáfora generaliza o exemplo dado e que evoca o futuro
como uma referência pra o trabalho dela.
(Tempo pensando) Ai, isso é tão difícil. De imediato eu não saberia
responder isso. Daqui a uns encontra com eles e “Professora, puxa vida,
me lembro que a senhora dava tanta bronca na gente, hoje eu sou um
advogado, estou fazendo estágio, estou trabalhando numa loja no
Shopping”. Eu quero ver que eu plantei alguma coisa na vida dessas
crianças. Só isso. (linha 97)

TESE 4: (A Pedagogia Nova traz o professor para o lado mais humano). Para ela,
na Pedagogia Nova, o professor convive com as diferenças e trata cada aluno
individualmente entendendo as suas dificuldades.
(Tempo pensando).. eu acho que a Pedagogia Nova traz o professor pro
lado mais humano, saber conviver com as diferenças, entender as
dificuldades de cada aluno. Cada aluno é um ser individual, né.. (linha 60).
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Embora apresente alguma singularidade com o sentido de “mais humano”, a tese
evoca também o sentido do trabalho docente balizado pelas diferenças entre os alunos.
A partir da análise da entrevista, foi possível identificar indícios da representação
social de Pedagogia Nova no trabalho docente da professora. Esta parece estar ancorada
em demandas determinadas pela realidade sociocultural da criança e, portanto, na
necessidade de estabelecer uma interação que seja mais próxima do aluno, deixando de
lado o excesso de autoridade e o distanciamento do professor em relação ao aluno. A
Pedagogia Nova estreitando os relacionamentos, a partir da comunicação e do respeito
entre os envolvidos no processo educacional.
Novamente, o sentido de que as pedagogias se complementam aparece de modo
nítido. Trata-se de uma referência que se mostra muito forte entre professores do Ensino
Fundamental.

4.9. Análise da entrevista da professora I

Iniciamos a entrevista com a professora I se apresentando e explicando como é o
seu dia a dia de trabalho. Atua como professora concursada no município de Nilópolis há
quase 4 anos, embora lecione em cursos profissionalizantes e cursinhos preparatórios
para concurso há uns 13. Tem duas graduações: Comunicação Social com habilitação em
Jornalismo, na qual se formou em 1988 e, posteriormente, graduou-se em Letras,
Português e Literaturas de Língua Portuguesa. Tem Especialização em Língua
Portuguesa também. Trabalhou em grandes empresas multinacionais redigindo textos,
mas não se sentia realizada. Ela até gostava do que fazia, mas não achava que era
importante, não se sentia realizada. Já como professora, ela sente que pode colaborar
mais com a sociedade, sente que é especial. Dá aulas do 5º ano do fundamental I, até a
3ª série do Ensino Médio. Esse ano tem alunos do 5º ano, da 501, duas turmas do 9º ano,
uma da 1ª série Ensino Médio e outra turma da 2ª série, do médio também. Ainda está
com 3 turmas fazendo hora-extra, tem uma colega doente e está com as turmas dela, até
que ela volte. São 3 turmas do 7º ano. Nunca havia se visto como professora. Desde
criança sonhava em ser escritora, mas com o tempo, foi despertando o interesse pela
educação e por tudo que ela representa.
Afirma que seu dia de trabalho dela é uma “caixinha de surpresa”. A metáfora da
caixinha também é comum ao ambiente escolar, ela acrescenta a surpresa. A surpresa
faz alusão há dias que ela considera fabulosos, em que ela percebe que atingiu os
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objetivos e outros que “dá vontade de sair correndo”, pois os alunos estão terríveis ou não
querem saber de nada, concluindo com um “graças a Deus, nenhum dia é igual ao outro”,
aliviando uma possível interpretação de pura negatividade.
Foram identificadas cinco controvérsias que giram em torno das Pedagogias Nova
e Tradicional, objeto desta pesquisa.
A primeira controvérsia diz respeito ao objetivo da professora; a segunda fala sobre
o professor e o conteúdo na Pedagogia Tradicional; a terceira está relacionada com a
utilização dos recursos na Pedagogia Nova; a quarta é que a Pedagogias Tradicional e
Nova se complementam e a quinta se refere ao relacionamento do professor-aluno na
Pedagogia Nova.
Os elementos que sustentaram as Teses foram:
TESE 1: (O objetivo é o aluno encontrar caminhos). A professora diz que o seu
papel é mostrar caminhos possíveis para o aluno alcançar realização pessoal e
profissional. Novamente é evocada a metáfora do “caminho”, movimento em direção um
algo possível.
Antes de qualquer coisa, o professor é aquele que mostra caminhos,
possibilidades... Pra mim, o conteúdo é importante, mas mostrar que
existe um caminho possível, que ele, o aluno, pode chegar lá... esse é
o papel... essa é a função, entende? (linha 49)

A metáfora está alinhada com o descrito por Mazzotti (2002), mostrando o
professor como alguém que guia o aluno por um percurso conhecido, porém relativizado
com pelo uso do “possível”. O professor oferece a possibilidade, o que deixa como
pressuposto que cabe ao aluno o movimento de chegada.

TESE 2: (Na Pedagogia Tradicional o professor e o conteúdo são inquestionáveis)
A professora afirma que o que diferencia uma Pedagogia da outra é a maneira de
apresentar as atividades e o relacionamento com os alunos. Na Pedagogia Tradicional, o
professor e o conteúdo são inquestionáveis, já na nova, o professor tem mais liberdade,
redundância quase unânime entre os sujeitos investigados.
A meu ver, a maneira de apresentar as atividades, o relacionamento com
os alunos. Na tradicional o professor e o conteúdo são
inquestionáveis... e.... já na nova... o professor tem mais liberdade para
abordar diversos conteúdos, de maneira mais significativa e sobretudo mais
agradável. O aluno é mais ouvido e convidado a ousar mais... (linha 75)
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Prazer e liberdade aparecem como atributos da Pedagogia Nova, a referência forte
à Pedagogia Tradicional estando, mais uma vez, no conteúdo.

TESE 3: (A Pedagogia Nova depende de recursos). A professora acaba utiliza
muito mais os métodos tradicionais, o que justifica pela própria estrutura da escola
pública, que ela afirma não ter recursos, e pela mentalidade dos pais e alunos, que
insinuam que a Pedagogia Nova é lúdica.
Infelizmente, acabo utilizando muito mais os métodos tradicionais. Pela
própria estrutura da escola pública, da mentalidade dos alunos e dos
pais. Utilizo algumas atividades dessa pedagogia nova, mas confesso que
é muito raro. Já vi alunos e pais insinuando que eu brincava mais do que
dava aula, acredita? Isso desanima. Ás vezes falo com alguns professores
“de que adianta ser professora do século 21, se nosso aluno insiste em ser
aluno do século 19?” (linha 81).

Lista motivos para a utilização mais intensa de métodos tradicionais, todos
externos a ela, a escola, o aluno e os pais. Utiliza-se da comparação relativa ao tempo,
século 20 ou 21, para atestar a Pedagogia Nova como moderna e, mais uma vez, a
identificação desta com o lúdico.
TESE 4: (Não dá para separar as duas pedagogias). A professora acha que as
pedagogias se complementam, como já visto nas anteriores, acrescentando como motivo
os alunos serem muito tradicionais.
Bem, acho que não dá para separar muito uma pedagogia da outra,
principalmente se considerarmos que os alunos são muito
tradicionais. Eu lido com alunos em situações de risco, alguns já
cometeram delitos, são acompanhados pelo conselho tutelar... tem
momentos que a pedagogia tradicional precisa ser utilizada, tenho que
mandar alunos para sala da direção... outro dia um menino e uma menina
rolaram no chão, eram socos, tapas... quase apanhei ao tentar separá-los.
Tenho que tomar prova porque estão colando... é a questão da hierarquia,
da disciplina. Preferia que fosse diferente, mas... quem sabe um dia.…
quem sabe? (linha 101)

Novamente aparece a Pedagogia Tradicional associada à indisciplina, neste caso,
remetida à casos de delitos, violência entre os alunos, que, para ela, justificam a opção
pedagógica.

TESE 5: (A Pedagogia Nova é meu jeito de me relacionar com os alunos). Na
Pedagogia Nova o relacionamento aluno-professor é ativo, a professora procura ouvir as
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opiniões, sugestões dos alunos, propõe debates sobre temas atuais e cria atividades
utilizando internet.
... Da pedagogia nova, creio que, é... meu jeito de me relacionar com os
alunos, procurando ouvir suas opiniões e até mesmo sugestões, é...
faço oficinas de poemas, cafés literários, proponho debates sobre
temas atuais, proponho que criem atividades utilizando internet,
Facebook, WhatsApp... tento mudar a disposição das cadeiras, mas
nem sempre dá certo. Tem aluno que se nega a sentar em roda, tem
aluno que tem vergonha de falar num debate... é fogo!!(linha 92)

Mais uma vez a Pedagogia Nova aparece remetida ao modo de se relacionar com
os alunos. Além disso, remete-se também às novas tecnologias.
A partir da análise da entrevista, foi possível identificar alguns indícios da
representação social de Pedagogia Nova no trabalho docente da professora. Esta parece
estar ancorada em demandas determinadas pela realidade sociocultural do aluno, e
também, na importância do uso de recursos tecnológicos de acordo com a crença da
docente, não podem ser evitados, dada a realidade do mundo atual. No entanto apesar de
valorizar mais o método tradicional, a professora alega não o utilizar tanto quanto gostaria
visto que alunos e responsáveis, muitas vezes não reconhecem os métodos da pedagogia
nova como eficazes, por serem mais lúdicos e criativos. A pedagogia nova tendo o lugar
da brincadeira, para brincar, sem relação com o processo ensino-aprendizagem.

4.10. Análise da entrevista da professora J
Iniciamos a entrevista com a professora J se apresentando e explicando como é o
seu dia a dia de trabalho. Atua só como professora há mais de 30 anos e o maior foco
dela é alfabetização, o que faz no momento. É formada em Pedagogia, fez vários cursos
para poder se aperfeiçoar, e fez o antigo Normal.
O dia de trabalho dela, como é alfabetização e crianças pequenas, ela mantém
uma rotina diária e essa rotina é feita junto com eles, para eles saberem todos os
acontecimentos. Para a professora, essa rotina é muito fundamental para o
desenvolvimento do educando.
Foram identificadas sete controvérsias que giram em torno das Pedagogias Nova e
Tradicional, objeto desta pesquisa.
A primeira se relaciona com a postura do professor no mundo moderno; a segunda
fala sobre as estratégias utilizadas por professores; a terceira é sobre a sua missão; a
quarta é sobre a percepção do professor; a quinta é sobre a união das duas Pedagogias;
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a sexta retrata a utilização dos recursos na Pedagogia Nova e a sétima é o objetivo da
professora.

TESE 1: (O mundo mudou e o professor tem que se adequar a essa nova era
digital). Evocando a ideia de que o tempo mudou, de estarmos em uma nova era,
compara o antigo e o novo: antigamente o foco do professor era ensinar conteúdo e
transmitir conhecimento, hoje o professor tem que se adequar ao mundo moderno, porém,
não deixando a tradição de lado. Existe aqui uma defesa quase implícita do que ela
chamou de tradição, embora sob o reconhecimento de que o que chegou, veio para ficar.
“... O tempo mudou, né. De uns anos pra cá o foco do professor que era só
ensinar conteúdo, né...transmitir conhecimento, né...mudou. Agora o
professor tem que se adequar ao mundo moderno, não deixando a tradição
de lado, mas se adequar, inda mais agora com essa era digital, né.” (linha
12)

Portanto, o professor TEM QUE se adequar, necessidade acrescida pela era
digital, as novas tecnologias.

TESE 2: (É preciso buscar estratégias que chamem a atenção do aluno). Para ela,
devido à era digital, ao mundo moderno, o professor tem que buscar estratégias que
chamem a atenção do aluno, mesmo na alfabetização. Ao que parece, é difícil ter a
atenção do aluno.
“... O professor tem que sempre focar no aluno, sendo um mediador, né... e
buscar estratégias que chamem a atenção do aluno. Não mais aquele o
aluno sentadinho e o professor ensinando. É uma troca, até no primeiro
ano.” (linha 15).

Além disso, reforça a ideia de troca e do papel mediador do professor.

TESE 3: (A missão é tornar os alunos melhores). Também pertencendo à mesma
instituição que outras duas professoras entrevistadas, ela defende que o professor é o
mediador e tem a função de tornar os alunos melhores, que eles encontrem na escola o
despertar do conhecimento, estimular a curiosidade, o valor do outro, a socialização,
construir valores, contribuindo assim para a sua formação.
“... É como eu falei, nos estamos aqui com uma missão de tornar nossos
alunos melhores, que eles encontrem na escola um despertar do
conhecimento, né... a curiosidade, estimular a curiosidade, o valor do outro,
a socialização, né...construir valores, né. Porque agora a escola, a família
mudou, são outros valores. Então a gente tenta buscar esses valores para
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a sala de aula, contribuindo para que o aluno saia daqui melhor do que ele
entrou.” (linha 36)

Desfila, em seguida, marcadores comuns aos cursos de formação de professores.
Além disso, diferencia os valores da escola e os da família, transferindo para si mesma o
que chamou de missão, tornar os alunos melhores.

TESE 4: (O professor tem sempre que ter uma insatisfação positiva). A professora
escutou uma vez de um colega que o professor tem que ter sempre uma “insatisfação
positiva” para não se acomodar, e amanhã procurar dar o de melhor para os alunos. Ao
que parece, procurou dar um sentido ao termo, que ela parece saber que causa
desconforto.
“... eu escutei uma vez que o professor tem que ter sempre uma
insatisfação positiva. Se a gente se acomodar, é isso e pronto. Não, eu
prefiro ter uma insatisfação positiva porque aí amanhã eu vou dar o melhor.
Eu vou procurar, né... dar o melhor pros meus alunos.” (linha 43)

O sentido do termo remete, para ela, não se acomodar, buscar um fazer diferente,
que, aliás, mostrou ser muito valorizado.

TESE 5: (A tradição e a modernidade têm que caminhar junto, unir as duas). Mais
uma versão para a ideia de complementação das duas pedagogias. Para a professora, a
Pedagogia Tradicional é a tradição, o respeito aos mais velhos e o respeito a si mesmo,
ou seja, o respeito mútuo. Ela diz que a tradição e a modernidade têm que caminhar
junto. Ela afirma não diferenciar uma da outra, defende a união as duas.
(Silêncio)... ai, Pedagogia...Tradicional...né...eu acho que são os valores,
tem coisas que... o respeito ao outro. Eu acho que isso não vai acabar, o
respeito ao próximo, o respeito aos mais velhos, o respeito a eles mesmos.
O respeito aos mais velhos, mas assim o respeitar ao aluno também é
importante. Eu acho que isso é a tradição, né. Um mais um é dois como
conteúdo, mas eu acho que a tradição e a modernidade têm que
caminhar junto agora. O que eu posso falar é que esse tradicional seria
esse respeito mútuo. (linha 49)

Acho que diferenciar não, mas unir as duas. (linha 59)

Remetida também à metáfora do percurso, faz uma defesa do que é tradicional,
remetendo-o à valores antigos que afirma que não vão mudar.
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TESE 6: (A Pedagogia Nova usa jogos lúdicos, trabalho em grupo e linguagem da
internet). A Pedagogia Nova é o cantinho da leitura, cantinho do joguinho, cantinho da
matemática e o cantinho digital. A professora afirma que se identifica com essa
Pedagogia, mas também utiliza a Tradicional. Ela usa materiais diversos, até o jogo de
spiner, e através deles aproveita para ensinar.
“... Esse mundo digital atualmente é... tem professor que não consegue se
encaixar. Eu consegui. Eu acho que eu consegui. Eu trago para minha sala
de aula o tablet, sim. E o aluno que antigamente... hoje vai para o
cantinho depois da atividade, o cantinho da leitura, o cantinho do
joguinho e o cantinho da matemática. Eu tenho o cantinho digital. É o
meu tablet que eu “abaixo” jogos educativos que ele pode jogar.” (linha 59).

Mais uma vez aparece a identificação da Pedagogia Nova com o lúdico, com a
brincadeira, os mesmos marcadores utilizados nos discursos anteriores.

TESE 7: (O objetivo é que eles sejam felizes e queiram voltar para a escola). Ela
espera que o aluno saia feliz e a preocupação dela é ao acompanhar, até eles
conseguirem saber o que querem da vida. Sua vontade é ser igual mãe, mas como não
pode, ela procura focar na felicidade deles, que tenham um ensino feliz, e aproveitar esse
tempo que eles têm com ela para serem felizes, com seus limites, e saiam com vontade
de voltar para a escola.
“Eu espero que ele saia feliz da escola, né. E a minha preocupação é
acompanha-los até eles descobrirem o que querem da vida, porque a gente
vai passando e eles vão mudando, A minha vontade era ser igual mãe, ir
acompanhando, mas já que não dá, eu procuro focar que eles sejam
felizes. Felizes, que tenham um ensino feliz, que tenham, que esse tempo
que fica comigo seja feliz. Claro, com limites, mas que sejam felizes
saindo daqui com vontade de voltar pra escola. E a escola está sendo
tão massacrada, né. É tudo muito bonito, mas o professor também precisa
fazer com que o aluno volte.” (linha 113).

A felicidade novamente aparece associada à Pedagogia Nova. Sob denúncia de
má condição de trabalho na escola, da evasão de alunos, compara sua função a de mãe,
que acompanha a trajetória dos filhos.
A partir da análise da entrevista, foi possível identificar indícios da representação
social de Pedagogia Nova no trabalho docente da professora. Esta parece estar ancorada
em demandas determinadas pela realidade sociocultural da criança e na necessidade de
acompanhar a inovação advinda do avanço tecnológico, a qual nenhum professor deve,
segundo a docente, relegar. A Pedagogia nova sendo inovação e criatividade como
89

instrumento capaz de atrair e estimular no aluno a criatividade e a busca constante pelo
conhecimento. Como as demais, defende a ideia de que as pedagogias são
complementares, que devem andar juntas.
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Capítulo V - Discussão dos resultados

Os professores investigados alegam adotar a Pedagogia Nova em suas práticas
cotidianas, porém foi possível identificar, no que alegam ser de seu cotidiano escolar e no
discurso, um rol de práticas muito diferentes e até contraditórias entre si, já que muitas
vezes se valem de atividades baseadas em premissas identificadas com a pedagogia
tradicional. Constata-se que, pelo menos em seu discurso, é quase unânime a preferência
por adotar práticas construtivistas ou oriundas da Pedagogia Nova, ou seja, assumir a
adoção de métodos tradicionais seria demonstrar ser um profissional desatualizado ou até
mesmo incompetente. Vamos mais além, consideramos que apesar de negarem a
utilização métodos tradicionais, os docentes adotam, conscientemente, a prática
simultânea de atividades tradicionais e modernas, afirmando serem concepções
pedagógicas indissociáveis e até mesmo complementares. Esta conclusão confirma o que
já havíamos constatado em estudos congêneres (cf. MACHADO; CARVALHO, 2001;
CARREIRO, 2011; FREIRE, 2013; SAVIANI, 1991; DANTAS, 2011).
Não se trata, no entanto, de pensamento ingênuo, esses professores vivem uma
tensão entre os dois modelos, deve dar conta de harmonizar, tanto para eles mesmos,
quanto para os outros habitantes do espaço escolar, dois termos definidos por oposição,
mas que, ao que parece, precisam conviver.

5.1 Indícios das Representações Sociais no discurso das professoras
O termo Pedagogia nova não apareceu de modo claro inicialmente no discurso das
professoras, ao contrário do termo Pedagogia Tradicional, imediatamente reconhecido.
No entanto, na conversa, a nova foi identificada por outros termos, tais como e sobretudo,
Construtivismo e Montessori, o que sugeriu que o termo Pedagogia Nova não é preciso
para elas, podendo identificar qualquer tendência nova. Este fato, no entanto, não
significa que não haja no dia a dia destas professoras conversas sobre o termo, ao
contrário, todas falaram com desenvoltura sobre ele. O não reconhecimento parece
indicar apenas que há mais de uma tendência nomeada com o mesmo termo e que elas
não conhecem essas diferenças.
Por haver muita convergência nos significados atribuídos ao termo, no entanto, foi
possível reforçar a hipótese de que estes sujeitos pertencem a um grupo que está
construindo representações sociais para ele. Nas entrevistas, foi possível evidenciar que
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esta construção está se dando no interior de uma tensão entre dois modelos
reconhecidos de pedagogia, a Tradicional e a Nova.
As análises indicaram que as professoras lidam com o termo Pedagogia Nova, com
o que poderíamos chamar de uma influência forte de ser reconhecida, como praticando
uma pedagogia diferente da que vivenciaram como alunos e que nomeiam tradicional, ou
seja, todas defenderam esta que seria nova sem, no entanto, abrir mão da tradicional.

Sobre o processo de Ancoragem
As representações sociais da Pedagogia Nova apareceram enraizadas em
SLOGANS OBTIDOS EM FORMAÇÕES, ASPECTOS VIVENCIAIS E ESTÉTICOS DE
PRÁTICAS VIVIDAS, tanto em formações quanto no dia a dia escolar, e em NOVOS
RECURSOS, que apareceram disponíveis em algumas escolas e, mesmo, nos discursos
em seu interior. Estas âncoras denunciam a necessidade de produzir significados para um
novo, objeto que se fez presente e valorizado em seu grupo de pertença, para resolver as
tensões provocadas por visível exigência presente nos contextos da prática desses
professores e que adquiriu grande valor no interior da escola.
Esse novo, no entanto, é vivenciado ainda com desconforto (todo novo incomoda,
mas nesse caso o novo não consegue ser significado de imediato, por isso incomoda,
ainda não pode ser controlado...), daí a necessidade de acomodar seu valor nas práticas
que realmente são vividas. O tradicional é percebido como algo mais confortável, uma vez
que conhecido ou, de algum modo, reconhecido. Resumindo:
Pedagogia Tradicional = mais confortável porque não vai ser questionada...
(Muitos marcadores reconhecidos como sendo inerentes à prática docente) x
Pedagogia

Nova

=

exigida,

quase

imposta

(Muitos

marcadores

desconhecidos da prática docente).
No discurso das professoras, aparece a alusão a diferentes aspectos de seu
trabalho, dizendo respeito à Pedagogia nova, alguns muito negativos e, outros, positivos:



Com relação à sua própria prática: mais difícil (Porque desconhecido), mais livre
(menor cobrança).
Com relação ao aluno: mais bagunça (descontrole em sala de aula), escuta do
aluno (maior possibilidade de motivação para o aluno, maior proximidade entre
professor e aluno.).
92





Com relação à família: provocando maior distanciamento – o novo não é
reconhecido. (Incompreensão dos processos, não visualização dos elementos que
identificam a escola e a prática do professor). Medo de reclamação dos pais; ter
que produzir resultados para os pais verem...
Com relação aos recursos: necessidade de novos recursos, que nem sempre estão
disponíveis (Aparecimento de materiais estranhos à prática conhecida, novas
tecnologias). Medo das novas tecnologias.

A Pedagogia Nova apareceu identificada como brincadeira, algo que não produz
resultados, trabalha o aspecto das relações humanas, mas não serve para o aluno
aprender- conteúdo.
A Pedagogia Tradicional trabalha a disciplina para a criança poder desenvolver sua
aprendizagem, sem se dispersar com brincadeiras. A aprendizagem foi evocada como
algo que acontece naturalmente, desde que o aluno esteja focado, quieto. A
aprendizagem se dá através de etapas, independente do professor. Os conteúdos são
específicos para determinadas etapas.
O professor, principalmente o que atua nas séries iniciais, segundo Alves-Mazzotti
(2007), acaba por estabelecer uma relação com os alunos analogamente como a relação
de pais e filhos, na medida em que não se consideram especialistas, como os que atuam
no Ensino Fundamental II e têm matérias específicas, como Português, Matemática,
Ciências. O amor e a dedicação foram considerados fundamentais para o processo
educativo. Educação, identificada como comportamento moral, faz da disciplina algo
fundamental.
Sua concepção de tradicional apresentou o aluno devendo responder aquilo que foi
abordado em sala pelo professor, que não admite críticas. O aluno concebido como tábula
rasa, porém não no sentido behaviorista, de que através da ação no mundo ocorre o
aprendizado e o preenchimento do quadro, mas com a metáfora do quadro em branco
associado à memória do aluno, cujo processo de preenchimento se dá a partir da
repetição e do esforço, mesmo que não opere com eles. O esforço não pode ser algo
agradável.
A acomodação de todas estas alusões se dá na ideia de complementação. As duas
pedagogias são necessárias, por diferentes motivos, uma complementando a outra.
Quando se trata de disciplina e Prova Brasil, Pedagogia Tradicional, quando se trata do
lúdico, de aproximar a relação professor aluno, de implantar um ambiente mais
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harmonioso na sala de aula, Pedagogia Nova, mas o aluno aprende mesmo é com a
Tradicional e, naturalmente, se as condições são favoráveis.
No discurso dos professores não aparece nenhuma alusão a processos de
desenvolvimento ou de aprendizagem, quando falam sobre pedagogia, estas aparecem
sempre como acessórias, mesmo a tradicional, pois resultados remetem-se mais à ideia
de “passar conteúdo”, “dominar conteúdo”. Isto sugere desconhecimento dos professores
das modernas teorias de desenvolvimento e aprendizagem, as alusões misturam
constructos relativos a um e outro. As duas pedagogias parecem mais ser reconhecidas
por elementos mais estéticos do que processuais: o tradicional ligado à esforço e
disciplina, carteiras alinhadas, livros, planos de curso etc. O novo reconhecido por
carteiras em roda, fichas de atividades, boa relação professor-aluno, materiais concretos,
jogos etc.
Importante ressaltar que estes significados, embora totalmente convergentes nas
falas das professoras, em termos teóricos, aparecem bastante confusas e, pode-se dizer,
sugerindo estarem ainda em tensão, em processo. Não é de modo naturalizado que
fazem a aproximação entre o tradicional e o novo, sempre argumentam, mostrando ainda
muito desconforto. No entanto, a total convergência dos discursos com relação a essa
aproximação, sugere um processo já em curso há algum tempo, sem, no entanto,
convencer nem a elas mesmas.

Sobre o processo de objetivação
A forma como evocam o objeto Pedagogia Nova sugere também que o processo
de objetivação já oferece muitos recursos para conversas sobre ele. As metáforas
evocadas são a maior parte antigas na Educação, algumas com roupagem nova, mas as
mesmas encontradas em diferentes estudos, tais como caminho e jornada que leva a um
estágio superior e, ainda percurso, esta última metáfora apontada por Mazzotti (2002),
como uma das mais referenciadas pelos educadores, que considera a educação um
processo para alcançar o conhecimento, um novo status social, uma nova realidade
socioeconômica. Embora alguns professores não soubessem explicar de imediato o que
consideram Pedagogia Nova, todos os entrevistados a associaram com algo positivo,
renovador e capaz de beneficiar os alunos.
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A objetivação, segundo Denise Jodelet, é a transformação de conceitos ou ideias
em esquemas ou imagens concretas, fáceis de evocar e sustentar nas conversas. Sendo
assim, as percepções e os julgamentos dos professores entrevistados a respeito das
práticas da Pedagogia tradicional e da Pedagogia nova foram evidenciados através do
discurso que apresenta a Pedagogia Tradicional como metodologia que valoriza a
memorização de conteúdos, levando o aluno a decorá-los, em vez de aprendê-los,
baseada em aspectos rígidos de disciplina e falta de criatividade. Já a Pedagogia nova,
na fala dos entrevistados seria o ideal para as práticas docentes, visto que propicia um
ambiente agradável para a aprendizagem, valorizando o conhecimento a partir da
realização de atividades criativas e significativas para o aluno, conforme apresentamos a
seguir. As duas pedagogias foram identificadas por atributos opostos, o que nos permitiu
organizá-las por uma dissociação de noções.

A imagem ao lado mostra um dos marcadores
utilizados na diferenciação entre as duas pedagogias, a
sala de aula tradicional e como deve ser a nova.
Na dissociação de noções, a Pedagogia Tradicional
aparece como Termo I, repleto de negatividade, a
Pedagogia Nova como termo II, repleta de positividades. No entanto, o desconforto
causado por essa dissociação levou todos os sujeitos a tentar acomodar as duas ideias, a
defender atributos da Pedagogia Tradicional, já que todos disseram utilizá-la. As imagens
evocadas dão a dimensão deste desconforto.
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Os professores entrevistados utilizaram em suas falas
algumas metáforas para sustentar seu discurso. De maneira
geral, descreveram o ensino na Pedagogia tradicional como
“engessado”, “amarradinho”, como “uma prisão”, ou seja, não
permite em suas práticas, sair do planejado, mesmo que
necessário. Enquanto para a Pedagogia
Nova utilizaram a metáfora da “liberdade”; “da luz no
fim do túnel”, uma vez que segundo os docentes
permite mais flexibilidade no processo educacional e
melhor interação professor-aluno.
Na tentativa de acomodação do conflito, a imagem da prisão, do
professor engessado, do amarradinho, é amenizada pela imagem do porto seguro, da luz
no fim do túnel.

A complementação é, portanto, a saída para a tensão e é amenizada pela ideia de
algo confortável, conhecido, um lugar de refúgio. Ficou nítido que o conflito ainda está
presente no discurso dos sujeitos, porém com uma roupagem que, aparentemente está
sustentando muito bem a defesa da convivência entre contrários.

5.2. Considerações finais

Este estudo investigou as representações sociais de Pedagogia Nova, evocada em
oposição à Pedagogia Tradicional, por professores do Ensino Fundamental I, tendo como
foco a compreensão dos elementos que sustentam a distância entre o discurso desses
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docentes sobre a prática realizada, isto é, buscamos através da pesquisa focalizar as
implicações decorrentes das escolhas dos docentes quanto à linha pedagógica que
concebem como adequadas e a maneira como efetivamente exercem suas práticas.
Desta forma, os aspectos norteadores dessa investigação consistiam em responder três
questões previamente definidas: a) O que o professor considera ser Pedagogia Nova e
Pedagogia Tradicional?; b) Como justifica a escolha por uma ou por outra pedagogia? e c)
Como o professor justifica e utiliza efetivamente as diretrizes da Pedagogia escolhida por
ele em sua prática cotidiana?
A partir dos dados obtidos, e analisados à luz da Teoria das Representações
Sociais, constatamos ainda haver imprecisão por parte dos docentes quando
questionados acerca da Pedagogia Tradicional e da Pedagogia Nova. Foi possível
observar que o que chamam pedagogia remete-se mais a aspectos metodológicos do que
propriamente pedagógicos, apontando assim uma deficiência existente na formação dos
docentes, seja no âmbito da licenciatura ou formação inicial, seja em relação aos cursos
de atualização, realizados voluntariamente ou por direcionamento das instituições
escolares.
De modo geral, as representações sociais dos entrevistados mostram-se a
associação da Pedagogia tradicional a esforço, sacrifícios e dificuldades, mas, sobretudo
a contextos retrógrados e conteúdos ultrapassados, em que o centro do processo
educacional é o ensino, a figura central é o professor. Observamos em seus discursos
algumas metáforas que expressam claramente tais representações: “ensino engessado”,
“amarrado”, “prisão”, “falta de liberdade”, que afirmam ainda ser, inflexível e desagradável
ao professor e, principalmente, ao aluno. Porém, apareceu imagem com alguma
positividade, como a de “porto seguro”.
Em contrapartida, as representações sociais de Pedagogia Nova a associam a
qualquer tendência que se distancie da tradicional, que seja permeada pela interação
professor-aluno, pela clareza na comunicação e pela criatividade, que valorize o
aprendizado, as necessidades do aluno e, principalmente, sua realidade sociocultural. Os
docentes investigados se utilizaram de algumas metáforas para materializar suas
percepções quanto à Pedagogia Nova, tais como “liberdade”, “luz no fim do túnel”, de
maneira a concebê-la como um método positivo, flexível e agradável tanto para o docente
quanto para o aluno. Apareceram também menções negativas, como ela “ser difícil”,
“bagunça”, “laisser faire”.
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Alguns dos sujeitos investigados afirmam que a Pedagogia Nova pressupõe
recursos tecnológicos, como se, para utilizar o lúdico e a criatividade de maneira a
envolver o aluno, somente fosse possível utilizar equipamentos eletrônicos e aparatos
tecnológicos. Sabe-se que a criatividade e o lúdico dizem mais respeito à forma de
realizar a prática, do que propriamente aos instrumentos utilizados.
Já outros docentes alegam adotar a Pedagogia Nova em suas práticas, porém
citam atividades e situações as quais consideram pertencer ao método mais moderno,
porém apresentam contradições ao enfatizarem a necessidade de valorizar o respeito à
hierarquia e o rigor da disciplina no ambiente escolar, bem como afirmam apresentar os
conteúdos aos alunos, via exposição oral e quadro negro para a cópia pelos discentes.
Apesar de terem como ideal de prática pedagógica a adoção de premissas e
estratégias da pedagogia denominada nova, por a reconhecerem como mais adequada à
contemporaneidade e às necessidades do aluno atual, a totalidade dos sujeitos
entrevistados assume mesclar em suas atividades docentes aspectos das duas
metodologias pedagógicas, por considerarem ser difícil dissociá-las, defendendo que são
complementares.
Duas professoras investigadas, afirmaram ter a percepção de que os estudantes,
seus responsáveis e até mesmo os outros professores com os quais trabalham,
consideram os métodos novos muito lúdicos, até mesmo como não válidos ou com
ausência de conteúdos que sejam de relevância para o futuro dos alunos.
Pudemos constatar que apesar de não pretenderem ser professores tradicionais, já
que o que é tradicional é visto como conservador e ultrapassado, o próprio ambiente
escolar os direciona para isso. A estrutura física dos colégios demonstra a preocupação
com a disciplina, à obediência. Há muros altos e grades; a disposição das cadeiras nas
salas de aula, o planejamento dos conteúdos a serem aplicados, o modelo das aulas
remete ao tradicional, com exceção de algumas atividades realizadas em datas
comemorativas ou nos projetos pedagógicos em épocas específicas, que exigem
atividades mais lúdicas e criativas.
Outro aspecto em que podemos observar foi o enraizamento em métodos
conservadores

quando

se

trata

dos

instrumentos

utilizados

para

avaliar

o

desenvolvimento e o rendimento dos estudantes. Há semanas de testes e provas, para as
quais os alunos precisam memorizar os conteúdos a fim de responder algumas perguntas
com

alternativas

de

múltipla

escolha,

as
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quais,

invariavelmente

respondem

aleatoriamente, muitas vezes sem ler o enunciado da questão, visto que não
compreendem a importância do que os professores tentam ensinar.
Ao conhecer e analisar as representações dos professores sobre a pedagogia nova
em oposição à pedagogia tradicional, constatamos, a partir do entendimento do professor
sobre suas práticas, ainda atuam, via de regra, como professores tradicionais, parecem
não reconhecer tal fato e, mais do que isso, insistem em negá-lo pela justificativa de que
são complementares.
Desta maneira, coloca-se a necessidade de revisão dos saberes e das práticas
abordadas nos cursos de formação docente, uma vez que no cotidiano escolar, os
professores, além das dificuldades inerentes à sua profissão, como condições precárias
de trabalho, acúmulo de atividades, falta de valorização profissional e baixos salários,
entre outras, convivem com a angústia e o desafio de optar pela adoção de métodos
pedagógicos que sejam eficazes para o processo ensino-aprendizagem.
Para tal, a pesquisa sugere também a necessidade de elaboração de políticas
públicas que conduzam a reflexões sobre concepções e práticas educativas, estabeleçam
estratégias e objetivos educacionais que valorizem a formação inicial, assim como a
formação contínua do profissional docente, de forma a permitir que o professor esteja
sempre atualizado sobre os aspectos inerentes ao seu trabalho, tais como: as
metodologias e tendências pedagógicas pertinentes a determinados contextos, os níveis
do desenvolvimento humano, os aspectos sociológicos e filosóficos da educação, de
forma a compreender o que, como e para que ensinar determinados conteúdos aos
alunos.
Outro aspecto relevante diz respeito a assegurar o investimento em pesquisas que
resultem em intervenções no ambiente escolar dos professores pesquisadores
envolvidos, de forma a elaborarem construções teóricas e metodológicas, ou seja, para
que a teoria seja aliada à prática, no sentido de transformar as atividades docentes, a
partir de novos referenciais, valorizando a participação do aluno, criando condições para
que sejam autores e atores do seu próprio conhecimento, mediados pelo professor, a
quem cabe à responsabilidade de conduzir à reflexão e não apresentar conhecimentos
prontos e inquestionáveis.
No que diz respeito ao professor, um novo olhar sobre suas práticas poderá
permitir que a identidade profissional seja melhor construída, já que diante do cenário
atual, os docentes têm dificuldade em afirmar qual o seu papel no processo educativo, já
99

que inúmeras vezes vão além do profissional, respondendo por situações que cabem a
outros especialistas como psicólogos, pedagogos, entre outros, assim como atuando em
situações de responsabilidade dos pais ou familiares, no que diz respeito a orientações
pessoais, já que inúmeras vezes a família, por motivos diversos, não se faz presente e
atuante no cotidiano do aluno.
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ANEXO 1 - Síntese teses e acordos

Professora
A

Teses

Acordos e argumentos

TESE 1 – A PEDAGOGIA NOVA É LIBERDADE

Redundância

Nova – fugida; tradicional – prisão

TESE 2 – O TRABALHO COM A PEDAGOGIA TRADICIONAL É Construtivismo
NECESSÁRIO SÓ NO QUESITO DISCIPLINA E EM OUTROS, SÓ ATRAPALHA

-

Realidade

social Livre x preso

criança

TESE 3 – A REALIDADE DA CRIANÇA DETERMINA A ESCOLHA PELA Crianças rebeldes = tradicional
PEDAGOGIA

Complementos

Criança rebelde = trad.
Conteúdo

Conteúdo - Prova Brasil - treinamento

TESE 4 - O OBJETIVO DO TRABALHO ORIENTA A ESCOLHA PELA
PEDAGOGIA
B

TESE 1 – O PROFESSOR TEM VÁRIOS PAPÉIS.

Criança problema, perdida = trad.

Complementos

TESE 2 – O OBJETIVO DO TRABALHO ORIENTA A ESCOLHA PELA

Conteúdo x vida

Engessado x seguro

Acolher

Criança problema =

PEDAGOGIA
TESE 3 – PEDAGOGIA TRADICIONAL E NOVA SE COMPLEMENTAM.

tradicional
Conteúdo

C

TESE 1 – O PAPEL DO PROFESSOR DE TRANSFORMAR O ALUNO DA Bagunça não aprende – disciplina
ESCOLA PÚBLICA É QUASE IMPOSSÍVEL
TESE 2 – PARA TER DISCIPLINA TEM QUE USAR A PEDAGOGIA

Complemento

Novidade = tecnologia - recurso

Bagunça = tradicional

Realidade da criança – central

Conteúdo

Criança pobre não aprende

Engessado x Lúdico

TRADICIONAL
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TESE 3 – TRADICIONAL É O PROFESSOR QUE NÃO MUDA A VISÃO.
TESE 4 – A REALIDADE DA CRIANÇA VAI DETERMINAR A ESCOLHA PELA
PEDAGOGIA
D

TESE 1 – O PROFESSOR TEM VÁRIOS PAPÉIS.

Novo=hoje; tradicional = ontem.

Complemento

TESE 2 – O TRADICIONAL NÃO CABE MAIS NOS DIAS DE HOJE.

Alunos terríveis não querem saber de

Alunos terríveis

TESE 3: EU ME IDENTIFICO COM A PEDAGOGIA NOVA PODENDO

Liberdade, agradável

do novo

ADAPTAR ALGUNS ITENS DA TRADICIONAL.
E

nada, desinteressados - não gostam

TESE 1 – O PROFESSOR TEM O PAPEL DE SABER PASSAR O CONTEÚDO.

Passar conteúdos - resultados

Complemento

TESE 2 – A PEDAGOGIA TRADICIONAL DÁ RESULTADOS

Construtivismo – lúdica

Lúdico

TESE 3 – AS PEDAGOGIAS TRADICIONAL E NOVA SE COMPLEMENTAM

Passar conteúdos - ter base

Aluno sabe menos

Construtivismo – lúdica

Complemento

Alunos alguns conseguem

Lúdico

Equilibrar

Objetivo=alunos

TESE 4 – AS CRIANÇAS NÃO APRENDEM CONTEÚDOS BÁSICOS COM AS
PEDAGOGIAS DE AGORA.
F

TESE 1 - O OBJETIVO DA ESCOLA É ENTREGAR O ALUNO MELHOR DO
QUE EU RECEBI.
TESE 2 – A EDUCAÇÃO QUE EU ACREDITO É A QUE CONSEGUE
EQUILIBRAR TANTO O TRADICIONAL QUANTO O CONSTRUTIVISTA.

melhores

TESE 3 – PARA EQUILIBRAR O TRADICIONAL COM O NOVO EU USO O
LÚDICO.
G

TESE 1 - O OBJETIVO DA ESCOLA É ENTREGAR O ALUNO MELHOR DO
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Respeitar as etapas

Complemento

QUE EU RECEBI.

A nova não tem organização, por isso
precisa da tradicional

TESE 2 – ENSINAR É ORIENTAR.

Lúdico
Objetivo=alunos
melhores

TESE 3 – A PEDAGOGIA NOVA DÁ VOZ AO ALUNO.
TESE 4 – A PEDAGOGIA NOVA E A TRADICIONAL, UMA CAMINHA DO
LADO DA OUTRA.
TESE 5 – A PEDAGOGIA NOVA USA O LÚDICO.
H

TESE 1 – HOJE EM DIA O PROFESSOR TEM QUE SER TUDO: PAI, MÃE

Trabalho estressante. Aluno difícil. Complemento (tenta,
Aluno bom.

TESE 2 – TRABALHAR A PEDAGOGIA NOVA É DIFÍCIL.
TESE 3 – O OBJETIVO DO TRABALHO É O QUE O ALUNO SERÁ AMANHÃ.

mas

é

difícil

compreender

Lado mais humano.

=
o

aluno.)

TESE 4 - A PEDAGOGIA NOVA TRAZ O PROFESSOR PRO LADO MAIS
HUMANO.
I

TESE 1 – O OBJETIVO É O ALUNO ENCONTRAR CAMINHOS.

O

TESE 2 – NA PEDAGOGIA TRADICIONAL O PROFESSOR E O CONTEÚDO

professor

mostra

caminhos,

possibilidades.

SÃO INQUESTIONÁVEIS.

Complemento
Relacionamento com
alunos

TESE 3 – A PEDAGOGIA NOVA DEPENDE DE RECURSOS.

Nova = recursos

TESE 4 – NÃO DÁ PARA SEPARAR AS DUAS PEDAGOGIAS.
TESE 5 – A PEDAGOGIA NOVA É MEU JEITO DE ME RELACIONAR COM
OS ALUNOS.
J

TESE 1 – O MUNDO MUDOU E O PROFESSOR TEM QUE SE ADEQUAR A Novo=hoje, tradicional = ontem
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Complemento

ESSA NOVA ERA DIGITAL.

Motivação.

TESE 2 – É PRECISO BUSCAR ESTRATÉGIAS QUE CHAMEM A ATENÇÃO Tecnologia
DO ALUNO.

Lúdico
Objetivo=alunos
melhores

TESE 3 – A MISSÃO É TORNAR OS ALUNOS MELHORES.
TESE 4 – O PROFESSOR TEM SEMPRE QUE TER UMA INSATISFAÇÃO
POSITIVA.
TESE 5 - A TRADIÇÃO E A MODERNIDADE TÊM QUE CAMINHAR JUNTO,
TEM QUE UNIR AS DUAS.
TESE 6 - A PEDAGOGIA NOVA USA JOGOS LÚDICOS, TRABALHO EM
GRUPO E LINGUAGEM DA INTERNET.
TESE 7 O OBJETIVO É QUE ELES SEJAM FELIZES E QUEIRAM VOLTAR
PARA A ESCOLA.
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APÊNDICE 1- ROTEIRO DAS ENTREVISTAS

- Quanto tempo atua como professor? Gosta de ser professor? Atuou em quais
escolas?
- Como é seu dia a dia de trabalho?
- Para você, qual o papel do professor?
- Você considera cumprir esse papel? Por quê?
- Ultimamente ando ouvindo muito sobre professor tradicional. O que você considera
como pedagogia tradicional?
- Escuto também que há uma outra pedagogia denominada nova. Você conhece?
Quais são as características dessa pedagogia?
- Em poucas palavras, para você, o que diferencia a pedagogia tradicional da
pedagogia nova?
- Com qual das duas você se identifica e por quê?
- Por qual motivo prefere adotar tal pedagogia em vez da outra?
- Em suas atividades cotidianas, como você caracterizaria o que faz da pedagogia
que você adota? Que atividade desenvolve com os seus alunos que considera
serem peculiares à pedagogia__________ (nova ou tradicional, de acordo com as
respostas anteriores)?
- Você considera ser possível utilizar tanto a pedagogia nova quanto a pedagogia
tradicional em suas atividades cotidianas? Por quê?

109

APÊNDICE 2 - TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA PROFESSORA A
1

Boa tarde. Qual a sua formação acadêmica?

2

Fiz o antigo curso Normal (formação de professores) no ensino médio e

3

posteriormente fiz graduação em Pedagogia.

4

Quanto tempo atua como professora?

5

26 anos.

6

Gosta de ser professora?

7

Muito. Gosto muito

8

Nesses 26 anos, atuou em quais escolas?

9

Sim... atuei...comecei na rede privada, atuei 12 anos na rede privada em duas

10

escolas diferentes.. Numa eu fiquei 9 anos e na outra 3 anos. E... depois eu fiquei

11

um tempo, por motivos pessoais, motivo de saúde do meu filho, fiquei parada 4

12

anos. E depois fiz o concurso para a Prefeitura de Nova Iguaçu. E estou lá até hoje.

13

Em qual segmento você atua?

14

Primeiro segmento.

15

E atualmente em quais séries/anos?

16

Há cinco anos eu atuo no quinto ano. Ano que vem vai ser o sexto ano que atuo com

17

o quinto ano. Eu fico com a 501 e a Natália com a 502.

18

E Como é seu dia a dia de trabalho?

19

Bom, há muito tempo trabalhando já na área, a gente pesquisa muito, não tem como

20

ficar a mesma coisa sempre. Eu não gosto e a colega também que atua no quinto

21

ano também não. A gente está sempre buscando, né, dentro do método da escola,

22

lá a escola é construtivista, então a gente atua no construtivismo. No entanto, em

23

ano de Prova Brasil, ano que vem é ano de Prova Brasil, venha do Governo Federal,

24

né, um material totalmente tradicional que nós precisamos trabalhar com esse

25

material. Então, nos anos de de Prova Brasil é muito difícil o trabalho, porque muitas

26

vezes as crianças ficam confusas, porque uma hora eles estão descobrindo, porque

27

vieram até o quarto ano trabalhando com o construtivismo, descobrindo, formando

28

conhecimento e chega lá eles têm que trabalhar para alcançar pontos, pontos,

29

pontos, pontos, tudo objetivo demais, né, são...é realmente um treinamento. Eles

30

precisam treinar para fazer aquela prova de múltipla escolha, cheia de pegadinhas

31

para eles. É como um Enem mirim. A gente até brinca assim, ué, é um Enem mirim.

32

E com sempre com múltipla escolha, cartão-resposta. Eles ficam... No começo, o
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33

primeiro bimestre é sempre difícil, porque eles acertam as questões e erram o

34

cartão-resposta. E a prova fica com eles e o cartão... Ué a prova tá certa e o

35

cartão... E a gente começou a segurar a prova deles também. E não fazer igual o

36

Enem que pode levar a prova pra casa e essas coisa, não. Por que... pra eles

37

começarem a entender o que é. Infelizmente eles vêm formando conhecimento, mas

38

depois eles precisam entender que vão precisar fazer concurso e competir, competir,

39

competir... na vida.

40

Dentro desse contexto, o que você chama de Construtivismo?

41

O que que eu chamo de Construtivismo? Bom, a escola segue o Construtivismo

42

porque a Secretaria de Educação de lá da liberdade no PPP. O PPP... a gente tem o

43

Conselho Escolar e o Conselho da Comunidade participa junto. E O PPP de lá é

44

construído de 3 em 3 anos. Antes era anual, mas ficou inviável, porque nós

45

moramos próximo a duas comunidades, desculpe ,moramos não, trabalhamos

46

próximo a duas comunidades carentes As crianças que moram no entorno, são o

47

público da escola, eles às vezes faltam muito quando tem guerra de tráfico, uma

48

realidade comum aqui no Brasil, principalmente na área metropolitana do Rio. É

49

comum segunda- feira, eu tenho uma turma de 42 alunos, ter 9, 10 alunos na sala,

50

em plena segunda-feira porque... sem vir de feriadão, de nada, porque

51

simplesmente ninguém entra e ninguém sai. Então, eles ficam aquela semana em

52

casa Então quebra muito isso...

53

social deles. Então o construtivismo, no nosso modo de vista lá coletivo, pegamos a

54

visão de mundo deles lá e trabalhamos construindo conhecimento a partir daquilo ali

55

em tudo, nas aulas de história, nas aulas de matemática, nas aulas de português, é

56

tudo contextualizado.

57

Qual o papel do professor na sua visão?

58

Na minha visão, o professor é um orientador, aquele que vai orientar eles no

59

descobrir, formular os conceitos deles. O que tiver errado, nem sempre é o errado.

60

Pra mim eu posso estar errada, mas para ele não, porque o mundo dele é outro, a

61

visão dele é outra. Nós, por exemplo, fizemos um trabalho que acompanhou o ano

62

inteiro, sobre o bullying e englobou a família. Então na época do dia da mulher, ficou

63

bem marcado, algumas crianças fizeram, eles gravaram usando as mídias, elas

64

também têm celular gravaram depoimentos e as mães falavam naturalmente sobre

65

apanhar dos pais e padrastos, dos companheiros delas, porque elas viam isso

66

dentro de casa., a mãe delas, a avó, todo mundo, é normal... E as crianças ficaram

E você tem que trabalhar também essa realidade
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67

chocadas, quando nós professoras falávamos não... Professora, o seu marido te

68

bate muito? Meu marido não me bate... Ué, por quê? Então assim, muito difícil você

69

trabalhar. Você se choca primeiro. E aí você tem que segurar a sua onda também

70

pra tentar mudar essa história deles, tentar mudar esse mundo deles. Para eles

71

construírem um novo conceito dentro a realidade dele, ele entram em choque com a

72

própria família. A mãe chega a dizer que a professora é maluca. Ah, sua professora

73

é maluca isso não existe. Porque vê na novela também. Você vê nas mídia de todas

74

as classes sociais. Então porque eles não. É mais comum com eles. Mas porque

75

eles não vão à delegacia, As mulheres não denunciam.

76

Você considera que vem cumprindo esse papel? Por quê?

77

Na medida do possível e ás vezes até do impossível. Agora com essa crise, tivemos

78

alunas que, inclusive eu tive duas, no mesmo dia. Uma chegou a desmaiar mesmo,

79

de fome e a outra tremia muito. “Tia ela ta tendo uma crise”. Fui ver, conversar, tava

80

com vergonha de dizer que estava dois dias sem comer. Porque ela se alimentava

81

na escola. Pai e mãe desempregados. E a escola só tinha biscoito., e mesmo assim

82

foi doação, porque a diretora e uma colega da secretaria ,que moram no município,

83

conhecem algumas pessoas lá que são donos de comércio e acabaram doando

84

biscoito para a escola porque não tinha nada, não tinha nada...merenda...nós

85

estamos com salário atrasado. Realidade comum pra gente. Então pra a gente

86

cumprir o nosso papel fica mais difícil ainda, por que como motivar para sonhar,

87

como motivar, ah, você descobre isso, é assim que faz, é assim que tem que ser, se

88

a realidade é outra. Isso é duro demais, muito difícil.

89

Ultimamente ando ouvindo muito sobre professor tradicional. O que você

90

considera ser pedagogia tradicional?

91

A Pedagogia Tradicional, a meu ver, é aquela pedagogia que segue à risca o “Bê-á-

92

bá”, a criança precisa aprender ali naquele ano, senão ela fica reprovada.

93

Antigamente se falava C.A, classe de alfabetização, e a criança não saia dali, e às

94

vezes ficava estigmatizada, porque também não havia essa parceria com a saúde, o

95

professor não tá capacitado a dar laudo a ninguém, a diagnosticar ninguém: “ah, seu

96

filho é hiperativo”, “ah, seu filho tem síndrome essa, síndrome aquela.” Você não tem

97

essa capacidade. Lógico que a gente vê que algumas crianças reagem diferentes e

98

a gente indica ao serviço de orientação da escola e o serviço de orientação

99

encaminha pra posto de saúde, pra especialistas, e eles lá vão laudar, a criança às

100

vezes está passando apenas por problema pessoal, problema familiar, às vezes é
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101

um caso psicológico e não sindrômico. Então, você não pode taxar. E muitas vezes

102

essa criança era taxada de alguma síndrome, E no popular mesmo, os professores,

103

mais na década de 50 ou 60, chamavam o criança de burro, porque você é incapaz

104

capaz, você não consegue. Dizia isso até pra a própria mãe. Ele não vai conseguir.

105

E muitos provaram que não. Mas infelizmente. Nem toda mãe... às vezes a própria

106

mãe se desestimulava. E não ia adiante com seu filho não procurava outra escola ou

107

não procurava um especialista. Pra diagnosticar corretamente a criança. Então, na

108

Pedagogia Tradicional tinha muito isso, e a aquela coisa do copiar, fazer, decorar,

109

fazer, fazer, fazer dever de aula, dever de casa, pesquisa. Dia da Pátria, pesquisa.

110

Mas por que é dia da Pátria? Por que, mas por quê? Por que eu tenho que fazer

111

uma pesquisa para o dia da bandeira? Por que escolheram essas quatro cores pra

112

bandeira? Mas Por quê? Não incentivavam os porquês. a criança descobrir o

113

porquê. Tem que ser assim e acabou. 100. Parabéns. Você é lindo, excelente (risos)

114

Para mim a PT é isso, a criança vir da sala de aula pro portão com uma estrelinha

115

no peito de papel laminado e a mãe acharem lindos. E ás vezes a criança não

116

aprendeu nada, ás vezes ele tinha uma ótima capacidade de memorizar,

117

memorizava aquilo e daí a três dias você perguntasse e ele não sabia nada.. É a

118

coisa da tabuada cantada, mas não entendeu o motivo por que, o que é multiplicar?

119

O que é dividir? Mas saber na ponta da língua. Eu quero na ponta da língua!

120

Ao mesmo tempo temos ouvido também que há uma outra pedagogia

121

denominada nova. Você conhece?

122

Não. Eu conheço o Construtivismo, eu conheço as linhas. Eu me formei ah nem

123

lembro... já tem 11 anos que eu me formei... na Pedagogia., mas já dava aula já e

124

não conheço como pedagogia nova, escola nova, não trabalhei com isso ainda.

125

Essa pedagogia nova não seria uma nomenclatura, seria um adjetivo, algo

126

contrário a tradicional. Você já falou o que acha o que é tradicional. Então o

127

oposto seria a nova.

128

Ah, sim! Seria assim, por exemplo, quando a gente trabalha divisão, a gente trabalha

129

medida de capacidade, massa. Aí a gente trabalha com receita culinária, com as

130

crianças, principalmente nas séries iniciais, receitas culinárias. Aí nós fazemos.

131

Claro, não pegamos assim nada muito difícil, nem que vá usar forno, fritura... porque

132

não pode e eles vão se machucar também, mas coisas que possam ser feitas na

133

mão: salada de frutas, a gente faz e aí pede, aí já trabalha dúzia, pede dúzia de

134

banana, cada coleguinha traz 2 até formar uma dúzia de banana. Vamos formar
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135

meio quilo de maçã, então a gente já vai dividindo, fração, tudo já trabalha ali. E eles

136

comem, é gostoso, é uma aula bacana, legal, divertida, lúdica. Você trabalha vários

137

conteúdos ali e depois você vai desmembrando, vai pegando. Não é “aula de hoje –

138

Dúzia”. Uma dúzia é doze, meia dúzia são 6. duas dúzias 24, 3 dúzias 36. Não é

139

fazer isso. É eles entenderem primeiro o que é, por que dúzia, por que existem

140

esses agrupamentos de dezena, centena, de dúzia, entendeu? É mais tranquilo

141

assim, trabalhar... Também nos outros conteúdos, história, geografia, ciências, né. A

142

escola tem um espaço grande, nós temos uma hortinha na escola, mas infelizmente

143

não recebemos mais sementes, então a gente trabalha com os pais. Pedimos aos

144

pais mudinhas de plantas, de hortaliças, até algumas árvores pequenas como

145

acerola, carambola... a terra lá em Nova Iguaçu é boa, é próximo a reserva do

146

Tinguá, então tem um clima favorável para planta, crescem bem. E flores também.

147

Aí quando têm flores, eles levam para a mamãe na sexta-feira, principalmente o pré-

148

escolar.

149

Mas outras professoras também fazem isso? É comum? Ou é uma

150

característica sua?

151

Sim. É comum. É um trabalho da escola.

152

Em poucas palavras, você saberia diferenciar a pedagogia tradicional da

153

pedagogia nova?

154

Sim. Até por esse trabalho com os pais. Na pedagogia tradicional, os pais só eram

155

informados na reunião sobre o desempenho dos filhos. E nas reuniões na pedagogia

156

que não é tradicional, no caso, a nova, nós assim... chamamos os pais a participar

157

da escola. Claro que tem os pais que trabalham, é... nós temos alguns casos de pais

158

que são as avós que são os responsáveis que vão levar e tal ou uma tia, uma

159

madrinha, alguém próximo, porque as mães trabalham o dia todo, algumas

160

trabalham no comércio, algumas trabalham, inclusive, sábado, não têm nem como ir

161

à reunião nem se fizer no sábado. Domingo a escola não pode abrir. Então os avós,

162

os tios que participam. Quando ninguém pode, a gente manda um bilhetinho no

163

caderno e a mãe responde. A gente tem uma agendinha, que é um caderno, não é

164

uma agenda mesmo, estilizada, porque não tem poder aquisitivo pra isso e a escola

165

não recebe também esse material da prefeitura. Então a gente faz num caderninho

166

mesmo só para isso, um caderno pequeno pra esse controle. Então tudo é feito por

167

ali. Quando há o caso que os pais são analfabetos, a gente tem o vizinho amigo que

168

é o, a própria criança que já é leitor, lê para o responsável e escreve o bilhete pro
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169

responsável. Quando a criança já está alfabetizada, ele mesmo lê o bilhete e ele

170

mesmo responde como se fosse o pai, a mãe, o pai... ou carimba, a gente tem

171

alguns pais que têm carimbo. Ou então... alguns pais são analfabetos funcionais,

172

eles sabem assinar, então assinam. E essa participação dos pais, quando a gente

173

chama os pais, quando a criança tá com dificuldade... a gente trabalha lá com o

174

reforço escolar, que antes era no horário integral, mas quando acabou as verbas

175

todas, acabou o horário integral também. As crianças ficavam no contra turno e

176

faziam tudo lá. Então como acabou tudo, ficou o reforço. Nós temos professoras na

177

escola que têm duas matrículas, então num turno elas são professoras regentes de

178

turma e no outro turno, elas ficam com essas crianças. É uma turma mista, como se

179

fosse uma turma de aceleração, são várias séries juntas, né... e... cada professora

180

ali ajuda um grupo de 10 a 15 crianças, no máximo, pra tentar sanar essas

181

dificuldades e os pais têm que autorizar pra criança ficar na escola até 3 da tarde...

182

Mas... como não tivemos mais verba pra o almoço, esse trabalho também teve que

183

ser encerrado, porque a gente não tinha como manter uma criança desde 7 horas da

184

manhã até às três da tarde sem comer.

185

Esse reforço, esse trabalho de reforço, você vê como característica da

186

pedagogia nova ou da tradicional?

187

Então... aí ela vem com um pouquinho da tradicional, porque ela tem atividades que

188

não são lúdicas, mas ela mistura com a nova porque o método utilizado é diferente.

189

Ele não vai... ele vai fazer sim, ele tem um trabalho no caderno, de folhinha e tal,

190

mas é uma coisa, como posso dizer, assim, mais alegre, mas vistosa. A gente

191

trabalha com tirinhas, com xerox de tirinha de jornal, encartes, que lá tem vários

192

mercados próximos, as crianças mesmo trazem encartes, embalagens. Como é

193

primeiro segmento, esse trabalho funciona demais, demais mesmo. A gente faz a

194

massinha também com os menorzinhos que ainda tão na alfabetização que têm

195

dificuldades demais, então faz aquela massinha com farinha de trigo, eles mesmos

196

fazem. O corante é Ki-suco... Ki-suco é marca, nem sei se pode falar...é mais fácil

197

com refresco em pó, porque corre o risco de botarem na boca, não vai fazer tão

198

mal.... E ali eles vão tentando formar nome faz as bolinhas para fazer contagem, pra

199

formar conjunto, para ter as noções básicas pra que eles possam... Por que assim,

200

por mais que seja construtivista, a gente ...é seriação ainda. Mudou o nome, é ano,

201

é primeiro ano, é segundo ano, mas aquela criança tem que passar para o segundo

202

ano, tem que passar para o terceiro ano. É porque ele fica tristinho também se ficar
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203

retido ali. E a mãe: “ah, ele vai ficar mais um ano, puxa professora...”. As salas são

204

pintadas de cores diferentes, e falam assim, quinto ano... o quarto e quinto até

205

entendem que estão mudando de série, os menores só acham que estão trocando

206

de sala, da verde para azul, da amarela para branca...

207

Diante dessas diferenças que nós falamos das pedagogias, você se e identifica

208

mais com qual das duas?

209

Eu me identifico mais com a pedagogia que trabalho mesmo. Por quê? Eu nasci na

210

década de 70, no iniciozinho. Ainda peguei a escola tradicional, estudei durante a

211

ditadura, então ainda vi a professora bater com a régua na mesa, aquela coisa dos

212

pontos... e quando eu resolvi ser professora, foi por causa da minha mãe que é

213

professora e uma professora que eu tive, acho que todo mundo tem uma professora

214

que se apaixona, né? E eu me apaixonava por ela, e ela cantava na sala, ela

215

dançava na sala,... mas quando o diretor estava na escola , ela não cantava e nem

216

dançava. Então a gente sabia que ela era assim... um pouco... clandestino o

217

trabalho dela. E eu era, assim, apaixonada por ela e sou até hoje. Hoje em dia ela é

218

minha amiga pessoal. ... e a gente... eu me encantei com aquilo. Eu queria ser

219

assim. Então a gente é assim também. E eu canto na sala, brinco com eles, se tiver

220

que ficar descalça, eu fico. A gente, como faz um trabalho integrado, durante a

221

Olimpíada, nós fizemos a olimpíadas também escolares. A professora de Educação

222

Física dá essa liberdade também pra gente. Não é um horário só dela, a quadra é

223

utilizada por todo mundo. Então é um trabalho bem bacana, eles se sentem, na

224

escola, à vontade, eles gostam de ir pra escola. Quando não tem aula, tem algumas

225

que ainda aparecem lá para verificar se vai ter aula mesmo, “minha tia não vem

226

mesmo?”. Sentem falta mesmo da escola. E nós tivemos lá, um projeto, que acho

227

que é comum em várias escolas: a Escola Aberta. Alguns pais pessoas do entorno

228

davam aula de graça de capoeira, de judô, de artesanato. Então as mães podem

229

participar e as crianças também. Tinha até de manicure. Não dava diploma, não é

230

um cursinho, mas pra quem quisesse tá desempregado, um trabalho informal... Já

231

vem tudo bonitinho, são mães, que fizeram um cursinho e passam para outras pra

232

ajudar... é um trabalho bacana.

233

Pelo o que você está falando, então você considera o Construtivismo uma

234

pedagogia nova?

235

(Risos) Sim... porque no Construtivismo você tem a liberdade de seguir essa linha e

236

também você pode, assim, dar uma fugidas. Dar umas pegadas montessorianas,
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237

umas pegadas piagetianas, Paulo Freire. Tem essa liberdade que na tradicional

238

você não tinha, não tinha como dar esses passeios. Porque às vezes um tema cai

239

melhor numa atitude mais Montessori do que no próprio Vigotsky. Você tem essa

240

liberdade... não: a nossa escola trabalha com esse pensador, então nós temos que

241

seguir tudo o que ele fala... Você acaba ficando presa do mesmo jeito. Você não

242

consegue sair. Então você tendo essa liberdade para trabalhar é bem melhor.

243

Você acha que no seu dia a dia consegue utilizar as duas pedagogias ao

244

mesmo tempo? Um pouco da tradicional e um pouco da nova? Ou acha se

245

restringe a uma ou à outra?

246

Só no quesito disciplina, porque como falei, a gente tem crianças que vem, convivem

247

com o tráfico. São alunos que o pai já morreu que é ainda do tráfico. São crianças

248

muito rebeldes. A conversa com o professor nem sempre dá jeito. Então a gente tem

249

que pedir o recurso da orientadora pedagógica da escola e ela conversam com essa

250

criança. Ou até a própria diretora, que também é pedagoga.. Por último, nós

251

chamamos os pais. Não é um trabalho de ameaça, assim: se você não se

252

comportar, sua mãe vai vir na escola. Não. É um trabalho de compromisso. Eles

253

assinam um termo de responsabilidade. Aí eu acho tradicional, porque é um fichário.

254

Eles têm pavor desse fichário. Quando chama... Ah, vai falar com a diretora. Ih... a

255

turma toda: ih... Eles ficam apavorados. E aquele silêncio sepulcral... Até chegar a

256

esse ponto, é porque a criança realmente aprontou. Por exemplo, nós já tivemos

257

crianças que foram armadas, com arma de fogo para escola e com faca, canivete,

258

estilete, chave de fenda, por causa de bullying. Por isso esse trabalho de bullying lá

259

já dura tanto tempo. Tem esse tipo de rixa, porque são duas comunidades diferentes

260

e a escola fica ali no meio. Então, tem um que é do morro, da favela baixa e do

261

morro. Para acabar isso a gente tenta de todas as formas. Na época da eleição, um

262

candidato foi baleado, não morreu, mas foi baleado. E as crianças falaram foi fulano

263

de tal tio de fulano que mandou fazer. A gente tenta contornar, diz que fala sobre

264

isso depois, mas como você não dá a liberdade de eles falarem, você está sendo

265

tradicional. Só que se você mantiver, deixar eles falarem, pode gerar um conflito,

266

pode gerar uma briga e o professor fica na linha de fofo, mesmo. A nossa vida fica

267

em risco.

268

Tradicional só em termos de disciplina? Em termos de disseminar

269

conhecimento...
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270

Não. A criança não é impedida de entrar na escola, por exemplo, se não tiver de

271

uniforme. Porque, ás vezes, há casos de crianças de pais separados, é o final de

272

semana do pai, foi pro pai e esqueceu o uniforme, levou a mochila e não levou o

273

uniforme.. No tradicional tem que ir de tênis, ou sapato escuro, calça escura e a

274

blusa do colégio.

275

Em termos de ensino, propriamente? Você acredita que no seu colégio utilizam

276

a pedagogia nova mesmo? Não utilizam a tradicional?

277

Não. Não utilizamos. Tem dado certo, a escola sempre alcança o IDEB, sempre está

278

na meta. Nós temos uma meta que a gente tenta alcançar, mas tem muita

279

dificuldade, né? Em tudo. Tem materiais de audiovisual que a gente tenta colocar na

280

escola... A escola já foi assaltada, duas vezes. Então é complicado, você tentar

281

fazer um trabalho e não ter... o que nos gratifica é saber que a escola foi bem.

282

Alguns alunos nossos foram bem durante dois anos da Provinha Brasil. Durante dois

283

anos da Provinha Brasil, o melhor desempenho foi da escola.

284

Como é a arrumação das cadeiras na sala de aula?

285

A arrumação das cadeiras, quando você entra na escola é tradicional e o professor

286

tem a liberdade de virar a cadeira, fazer o que quiser. Eu gosto de trabalhar com a

287

turma em grupos. Eu faço grupos de 6, porque eu tenho 42. Nem sempre vai todo

288

mundo. Eu tenho um aluno laudado com autismo, extremamente inteligente,

289

alfabetizado desde os quatro anos. Ele está na escola há 3 anos e as crianças

290

tiveram que se adaptar a ele. Ele tem autismo severo, tudo muito correto. Quando

291

está em grupo, se ele não quiser ficar em grupo, ele vira a cadeira dele pra frente e

292

fica. Ele participa do grupo, ele fala sem olhar pros amigos. Sem olhar, porque é

293

dele. Também não posso trabalhar com as cadeiras enfileiradas, porque se um

294

coleguinha passar e esbarrar na cadeira dele o lápis dele rolar, é o suficiente para

295

passar mal. Começa a se balançar, chora muito, treme muito, se arranha, se

296

aperta... Ele abraça, chega e cumprimenta “Oi, pessoal”... Então estando em grupo

297

é mais fácil para ele.

298

Mas essa disposição das cadeiras é sempre assim ou quando você faz

299

trabalho em grupo?

300

Todo dia em grupo e é rotativo. Cada dia eles sentam num grupo diferente para

301

evitar competição.
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APÊNDICE 3- TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA PROFESSORA B
1

Boa tarde, a entrevista é a respeito de práticas docentes. Então o que a gente

2

quer analisar, verificar é a sua percepção sobre sua prática, não existe certo e

3

não existe errado. É o que você faz no seu dia a dia. O foco aqui é a questão da

4

pedagogia.

5

Inicialmente gostaríamos de saber quanto tempo atua como professora, falar um

6

pouco do seu histórico, por que você escolheu essa profissão. Um pouco do seu

7

passado e depois vamos entrar no seu presente.

8

Eu atuo como professora de sala de aula há, por volta de 18 anos, sou do município

9

de Duque de Caxias.

10

E sua formação?

11

Minha formação, em primeiro lugar, foi... assim..., eu fiz o curso normal. Aí eu dei

12

uma “parada” e fui para Administração de Empresas. Fiz o curso, né, a graduação

13

em Administração. Trabalhei oito anos com isso. Numa empresa grande, uma

14

empresa privada, um banco. E depois eu saí. E aí que eu entrei pro concurso de...

15

pra professor, professor regente, professor 2, professor do fundamental. Aí depois

16

que eu já estava dando aula que eu fiz o curso de pedagogia.

17

Então você também tem graduação em Pedagogia?

18

Tenho graduação em Pedagogia e Pós-graduação em Currículo.

19

Atualmente você trabalha com qual segmento? Fundamental 1 ou 2?

20

Fundamental 1, dou aula para o quinto ano.

21

E é baseado na sua formação do Normal? Esse concurso que você fez foi pelo

22

Normal?

23

O concurso que eu fiz... mas em 2001 começou a lei de que você teria que ter a

24

faculdade, a graduação em Pedagogia.

25

Aí você fez Pedagogia.

26

Fiz Pedagogia.

27

Na área de educação você sempre atuou em sala de aula? Ou teve algum outro

28

tipo de atividade?

29

Não. Aí assim... atualmente assim... eu sou também orientadora educacional.

30

Depois eu fiz outro concurso pra orientação e eu faço essas duas... sou professora 2

31

regente e orientadora educacional. Agora dentro da educação já fui vice-diretora,

32

entendeu? Já fiz algumas outras coisas.
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33

E essas duas atividades que você exerce atualmente são no mesmo colégio?

34

São. Não. Colégios diferentes.

35

Ambas em Caxias?

36

Ambas em Caxias.

37

Diariamente você faz as duas atividades ou você concilia?

38

Assim... concilio. Porque a carga horária é diferente. O professor 2 ele tem carga

39

horária de 22 horas e meia, então trabalha todo dia, são quatro horas. A orientação

40

são 16 horas, então possibilita trabalhar 3 dias por semana.

41

Como é seu dia a dia de trabalho? Você pode falar um pouco?

42

Assim como? São duas frentes diferentes...

43

Em relação à sala de aula, às atividades de professora.

44

À sala de aula... eu recebo os alunos, a minha turma é uma turma assim... ela é

45

...esse ano...não é uma uma turma multisseriada, não é uma turma que tenha é...

46

muito... diferença de idade... eles vieram ...de outras classes, mas assim... dentro de

47

um nível bem próximo de aprendizagem. É uma turma muito boa de se trabalhar. A

48

faixa etária é pequena, tá dentro da faixa etária. Eu tenho uns dois ou três alunos

49

que realmente já passaram da faixa etária. Tenho um que tem quase 15 anos, mas

50

tão dentro do conteúdo, não tão muito defasados.

51

Mas o dia a dia é tranquilo?

52

O dia a dia... esse ano é bem tranquilo. A turma é muito boa! A turma é assim até

53

um pouco infantil em relação, pela faixa de idade, que é pequena. Então assim, dá

54

pra você jogar... é até um campo fértil, vamos dizer assim. Você joga e recebe de

55

volta. Você joga a semente e vê a florzinha surgir

56

São quantos alunos?

57

Eu tenho, eu tinha 33 alunos no começo do ano, hoje tenho 30.

58

Para você, qual o papel do professor?

59

Bom, vários. Ele não tem um papel só, ele tem vários papéis. Desde mostrar,

60

ensinar a parte mesmo... do ensino, pedagógica...desde a alfabetização, até... tudo.

61

E tem também a parte que você acolhe aquela criança, que tem muita criança com

62

problema, muita criança que tá perdida, muita criança que... são problemas que não

63

são da escola, mas acaba desembocando na escola e você tenta resolver de

64

alguma forma. Muitas vezes não consegue resolver, mas muitas vezes você dá uma

65

luz no fim do túnel para o aluno. Assim... o papel do professor, nossa, são tantos... é

66

a conciliação disso tudo aí.
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67

Mas você acha que esse deveria ser o papel ou ele está cumprindo papéis que

68

nem deveria? Cabe ao professor fazer isso?

69

Eu acho que cabe! Eu acho que cabe! Não pode ser só o que passa o conteúdo,

70

aquilo ali. Fecho a porta, dentro da minha sala... o que tá do lado de fora eu

71

desconheço, não quero saber...

72

E você considera cumprir esse papel?

73

Ah, eu tento (risos) Se eu cumpro, aí só mais tarde você vai dizer. Quando vem um

74

aluno te visitar. Quando você percebe um aluno que no ano passado ficou retido por

75

falta, porque não conseguiu frequentar a mesma série que você tá dando, ele não

76

conseguiu frequentar. E hoje, abre o diário: “nossa ele só teve três faltas!” “Ele só

77

teve duas faltas nesse período de quase quatro meses, cinco meses...” Então você

78

“hum...”. Então assim... em alguns momentos você consegue perceber que você

79

pode fazer a diferença, em outros vem a frustração, porque você não consegue.

80

Ultimamente temos ouvido falar muito sobre professor tradicional, você

81

considera utilizar uma pedagogia tradicional?

82

Eu considero. Eu me considero uma professora mais tradicionalista. Em termos de

83

lançamento de conteúdo. Até porque eu pego o quinto ano. Então, a minha turma,

84

ela deveria já estar alfabetizada. Outro ano que passou aí, eu tive uma aluna do

85

quinto ano que ela... já estava com 13, 14 anos e ela não estava alfabetizada. Ela já

86

tinha passado por todos os métodos da escola... de alfabetização. E não tinha

87

conseguido atingir o objetivo. Então, eu me voltei para o tradicional. E deu certo, por

88

incrível que pareça. Ela saiu lendo e escrevendo da minha sala. Escrevendo com

89

dificuldade, mas lendo, que não sabia ler nada, não conseguia fixar o “A”. Eu acho

90

que não existe um método: “esse é o melhor”, “vamos usar só esse”. Eu acho que

91

você deve conhecer a maioria, se utilizar daquele que você se sente mais, assim...

92

seguro, porque a segurança faz toda a diferença para o professor. O professor tem

93

que ter segurança do que ele fala, do que ele faz, ter esse apoio em sala de aula,

94

fora de sala de aula. E a partir daí, ele mesmo vai “aqui eu posso usar assim...poso

95

ser mais tradicional, ali eu vou tentar uma coisa mais, mais moderna, sei lá...”.

96

Até pegando esse gancho: nós temos ouvido falar também de uma pedagogia

97

mais moderna, você conhece?

98

Mas que pedagogia moderna seria essa? Não sei, você vai me dizer (risos).

99

Você já ouviu falar na Pedagogia Nova? Nós temos ouvido falar na Pedagogia

100

Tradicional e também na Pedagogia Nova.
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101

Pedagogia Nova é a que não é tradicional, é isso? É... seria a que não é tradicional

102

é nova... já ouvi falar em vários tipos, mas como pedagogia nova, com essa

103

nomenclatura, acho que não.

104

Você mesma chegou à conclusão que parece ser algo contrário à tradicional,

105

não é? E o que seria isso, já que você tem a visão do que é tradicional, você

106

acha essa pedagogia classificada como nova trabalharia de que forma?

107

A pedagogia que eu conheço como nova, seria aquela que você leva em conta o

108

que o aluno traz. Isso aí é uma coisa muito positiva, isso aí a gente tem que usar,

109

não importa se você é tradicional ou não é. Você tem que partir do que o aluno sabe,

110

evidentemente. É o teu porto seguro o que ele sabe. Agora, evidentemente, você

111

não pode parar nisso, é teu ponto de partida. Ele vai chegar aonde você quiser que

112

ele chegue talvez aonde você almejar que ele chegue.

113

Falamos da Pedagogia Tradicional, da Pedagogia Nova. O que diferencia uma

114

da outra? Ou você acha que não há diferença?

115

Acho que talvez o método fosse diferente. Por exemplo, talvez na tradicional você

116

não dê muito ouvidos às crianças. Você não ouça muito o que vem. Você está mais

117

ali para passar, passar, passar. Você não tem o feedback da criança. E nessa Nova

118

seria uma coisa assim... de você ouvir também, fazer o feedback na hora,

119

imediatamente, você perceber os caminhos que pode utilizar e então você não fica

120

“engessado” naquela coisa. Eu fico com meu plano de aula pronto, estabelecido,

121

pode cair um raio na comunidade, tá um bangue-bangue danado lá e você não abrir

122

pra discussão e não aproveitar isso pra tua sala. Isso também é o radicalismo da

123

tradicional. Que eu acho que está errado.

124

Como você se vê?

125

Não. Não sou radical nesse ponto, não. Acho que assim... o tradicional no ponto, de

126

que é...as crianças vão sempre fazer, é... mas ela não vai fazer, tem aquele “laissez

127

faire”, faça e deixa fazer. Não é isso, você está ali para comandar, você tá ali com

128

objetivo. Eles vão interagir, eles vão... mas eu também quero resultado daquilo. Eu

129

quero que eles entendam que eles têm que me trazer um resultado, entendeu?

130

Pelo que falou, você não se acha uma tradicional radical..

131

Não, de jeito nenhum... eu utilizo métodos...

132

Métodos das duas pedagogias?

133

Das duas... utilizo da tradicional, por exemplo, na minha turma de quinto ano, tem

134

um momento que só eu falo...eu, eu exijo isso deles: “não, agora eu vou explicar,
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135

daqui a pouquinho vocês...”. porque senão fica uma... entendeu? Então aí... tem um

136

momento também que eles falam. E também tem aquele momento que eu trouxe

137

uma coisa e eu adio. Ou naquele momento não cabe ou percebo que não é bem

138

aquilo e eu vou lá refazer as coisas que eu tinha elaborado.

139

E essa sua postura seria de pedagogia nova?

140

Pode ser... mas eu acho assim...que as coisas estão muito numa ruptura: uma coisa

141

tem que ser isso, outra coisa tem que ser aquilo. E não é assim, eu acho que as

142

coisas se complementam.

143

E qual material que você utiliza?

144

Eu utilizo livros, cadernos, o Google, o dicionário...

145

Em sala?

146

Em sala. Entendeu? Eu utilizo tudo. Eu tenho um quadro, entendeu? Utilizo um fato.

147

Trago... converso muito com eles. Eu gosto do quinto ano.

148

Então o material é bem diversificado?

149

Bem diversificada. Eu já trabalhei... você perguntou da minha experiência, eu já

150

peguei todas as turmas, em quase 18 anos: educação infantil, já peguei 1º,2º,3º, 4º

151

ano. Eu gosto, mas eu me identifico mais com crianças maiores, adolescentes e pré-

152

adolescentes, porque justamente eu gosto de conversar, entendeu? Eu gosto de...

153

saber o que está acontecendo. Eu também gosto de falar. Entendeu? Então eu

154

gosto mais do quarto e quinto ano.

155

Como é a arrumação das cadeiras?

156

As cadeiras não são boas. As cadeiras da minha escola são tudo universitária,

157

inclusive pra criança de ciclo. O que eu acho um absurdo, mas infelizmente é isso

158

que a gente tem, é esse imobiliário que a gente tem. Então, assim, eu trabalho,

159

normalmente... a minha sala, é.. em dupla, mas quando eu vou fazer algum

160

determinado trabalho, eu coloco eles em grupo, de 8, de 6, às vezes eu divido a

161

turma em três grupos, grandes de dez, dependendo da proposta para aquele dia.

162

E eles fazem roda?

163

Não. Eu faço grupo de 4, não faço roda, eu faço grupo de 4, de 6... não é agradável,

164

porque eles ficam longe, porque aquelas cadeiras são feitas para você não ficar

165

perto do outro. Tem uma separação, uma coisa que... mas aí a gente faz esse

166

trabalho, quando eu vou trabalhar em grupo, quando eu quero trabalhar algum tema,

167

mas normalmente é em dupla. Em fileira e em dupla.

168

E costuma ter atividade para fazer em casa? Pesquisa...

123

169

Tem. Sempre tem.

170

E atividade extra sala?

171

Assim... extra sala pertence à escola, né? Aí a gente tem, é o Programa Mais

172

Educação.

173

Extrassala, eu falo fora da sua sala, mas pode ser dentro do colégio mesmo.

174

Tem também, mas não pertence a mim, não sou eu que faço isso. É a escola. Por

175

exemplo, tem aula de sala de leitura, é a escola. Tem aula de informática, é a

176

escola. Aula de Educação Física, é a escola, entendeu? São outros professores.

177

Cláudia, mesmo em ano de Prova Brasil, você consegue trabalhar com essas

178

duas pedagogias?

179

Eu trabalho normal, eu não trabalho pro... Prova Brasil. A gente sabe até que tem.

180

Esse ano é um ano que teria Prova Brasil, mas parece que não vai ter. A gente tá

181

meio assim... parece que não vai ter... mas eu não trabalho, o meu foco não é a

182

Prova Brasil...

183

Qual é o seu foco?

184

O meu foco é eles aprenderem o conteúdo que eles têm que aprender, entendeu? e

185

não só aquele conteúdo. Sair com outros, de vida. Prova Brasil deve ser uma

186

consequência

187

Agradecemos sua participação, posteriormente encaminharemos o trabalho

188

para que você possa conhecer a pesquisa.

124

APÊNDICE 4- TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA PROFESSORA C
1

Boa tarde, a entrevista é a respeito de práticas docentes. Inicialmente

2

gostaríamos de saber seu nome, sua área de atuação, o colégio em que você

3

trabalha.

4

Bom, sou professora de Ed. Física formada há 18 anos, quase 19. Formei-me pela

5

Rural e. trabalho no estado e no município . No município com educação infantil e o

6

primeiro segmento do fundamental. E no estado também tô pegando o 7º ano, agora

7

aqui em Nilópolis.

8

Você fez o antigo Curso Normal?

9

Não. Até comecei a fazer, mas eu me desinteressei no meio do caminho e troquei.

10

Em todos os segmentos você dá aulas de Educação Física ou você dá aulas

11

para a Educação Básica...

12

Não. Dou aulas de Educação Física, mas trabalho muito essa questão da Educação

13

Básica. Tanto que eu tenho um alfabetário de Educação Física lá no Zituo. Letra A,

14

atletismo, letra B, basquete, letra C... A nossa escola é uma escola alfabetizadora,

15

então a gente tem que tá todo mundo junto, a professora da sala, o P2, o professor

16

de educação física, o professor de Inglês também trabalha, a professora de Artes.

17

Então todos nós, dentro da nossa área, de certa forma, alfabetizamos.

18

Como é seu dia a dia de trabalho?

19

Cansativo... (risos), mas é gratificante. Eu termino bem o dia, porque... ah, eu gosto

20

muito das crianças, porque elas são muito gostosas... e assim, eu levanto de manhã,

21

geralmente eu vou de uma escola para outra só nas terças eu fico o dia inteiro na

22

escola, são 8 tempos seguidos.

23

Assim, a aula em si, a aula, os 50 minutos. Eu sigo uma rotina. Criança gosta muito

24

de rotina. O adolescente também. Eles se sentem mais seguros com a rotina. Então

25

tem sempre... eu vou na sala, formar, pego, levo pro pátio, sento, organizo, vamos

26

começar agora. E a gente começa uma atividade principal, duas ou três. Aí no final

27

tem sempre uma atividade mais calma pra que eles sequem sozinhos e voltem para

28

a sala de aula mais calminha, sem aquela euforia toda da educação física.

29

Para você, qual o papel do professor?

30

É transformar... a gente que é da escola pública, as crianças da educação infantil...

31

cada ano elas vêm com menos... eu não acredito que seja a classe social que eles

32

façam parte... eles sabem menos. Tem criança que entra na escola e não sabe
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33

contar até três. Ninguém brincou “um, dois, três e já... corre!” Ninguém brincou. O

34

aluno não tem vivência, ele não sabe sentar numa mesa, não sabe pegar num

35

talher. Elas estão vindo cada vez mais, não sei... eu acho que os pais estão

36

brincando em celular e tal. E elas tão vindo cada vez menos. Então nosso papel tá

37

cada vez mais importante, até para essa transformação, de mostrar para eles

38

alguma coisa... porque, por exemplo, se eu deixar, em educação física é só futebol.

39

Eles não se abrem para outras coisas... é aquela cultura massiva, futebol, futebol,

40

futebol e quando você consegue apresentar outra coisa, eles gostam, eles se

41

identificam até mais. Por exemplo, aula de basquete. Eu, particularmente, não gosto

42

de basquete, mas eu gosto de dar essa aula porque é a aula que ele mais participa.

43

Agora você vai dizer isso pra ele: qual a aula que tu mais gosta? Ele vai dizer:

44

futebol... “mas a aula que você mais participou, mais se engajou foi basquete!” “Ah,

45

não, mais eu gosto mais de futebol!” É isso que essa sociedade massiva...vai em

46

cima deles. Então eu acho que nosso papel também é mostrar pra eles que existem

47

coisas diferentes, é transformar nesse sentido. É mostrar pra eles que o mundo não

48

é só essa coisa que a mídia põe na sua cabeça... tem mais coisas. Você pode tá

49

nesse mundo de outras formas.

50

E você considera cumprir esse papel?

51

Na medida do possível, sim. Na medida do possível, sim, Assim... como dizia uma

52

colega nossa de Língua Portuguesa, a Valderes: o nosso produto não entra numa

53

esteira de produção e ao final fica pronto em duas horas e eu separo. O nosso

54

produto fica pronto ao longo de 20 anos... e se ficar! Eu acho que eu cumpro sim,

55

mas nem em todos eu consigo ver essa transformação. E outra coisa: eles vão

56

embora, na Zituo eles são muito pequenos. Enquanto eles estão ali, a gente vê a

57

transformação, mas quando eles saem Dalí, pra onde eles vão, nem sempre tem

58

esse compromisso.

59

Lá é até que ano?

60

Até o terceiro ano. São bem pequenininhos. Quando eles saem dali, por exemplo,

61

agora, a gente tem um aluno à gente descobriu que está preso. Ele tentou trabalhar.

62

Ele trabalhou numa farmácia. Acho que eles não veem oportunidade de melhorar,

63

não veem muitos meios pra melhorar. E Todo mundo quer ter sua casa, seu carro,

64

ter uma vida. E eles saem dali, a gente fala e eles até acreditam, mas quando bate

65

na realidade, é difícil.
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66

Ultimamente temos ouvido falar muito sobre professor tradicional, você

67

considera utilizar uma pedagogia tradicional?

68

Bom, o do “cuspe e giz”? No estado a gente acaba sendo, né... a gente não tem

69

nada para trabalhar no estado, só tem o quadro e a caneta... No estado eu procuro

70

diversificar no que eu posso, mas, por exemplo, a tradicional, eu já fui tachada de

71

tradicional, no sentido da organização... porque com bagunça, ninguém trabalha,

72

com bagunça ninguém aprende. Fui tachada de tradicional por manter uma

73

organização, uma disciplina. Senão, não rola...

74

Ser tradicional pra você seria o quê? Em termos pedagógicos.

75

Bom, tantas coisas, tantas coisas. Ser tradicional é você não usar as tecnologias,

76

como a gente não usa no estado, ser tradicional é não se abrir para o novo. Como

77

por exemplo, no ano passado, numa escola que eu trabalhei, um professor estava

78

aborrecidíssimo com o fato de um rapaz que se transformou e mudou de nome. O

79

mundo mudou, né? Tradicional é o professor que não muda a visão dele. “Eu nasci

80

assim, eu cresci assim, eu vou sempre assim...” Também na questão de não se abrir

81

para o uso das tecnologias, não se pra essa família que está mudando, pra essa

82

criança. E também na questão de você não ter os meios. Eu quero dar uma aula

83

mais interativa, mas eu não tenho datashow. Aí eu comprei um telefone que vai vir

84

com o datashow, mas eu estou com medo de usar, de levar esse telefone, porque

85

ele não é barato... ele tem um projetozinho e você projeta, é bem interessante. Na

86

escola, o datashow está quebrado, tá com outro professor...

87

Eu acho que a escola não é tradicional, a escola é antiga. A gente está no século 21

88

e eles estão no século 19, nessa questão de ter recursos. Ano passado, olha o que

89

o estado fez comigo: fui dar aula de artes. Até me dei bem. O que que eu usava? O

90

que eu fazia? Quem tá com internet? Olha no seu celular, no Google, vê a imagem,

91

mostra pro amigo. Mas agora pra escola que eu fui, eu não consigo nem usar a

92

tecnologia que eles trazem de casa. Acho que sei lá... uma escola com wi-fi pra todo

93

mundo usar... no estado não tem wi-fi, no município tem. Inclusive, estou com um

94

celular rudimentar, mas o outro que comprei, que eu já tive, mas fui roubada, tem

95

uma caixinha se som, que você também acopla. Na Zituo tem datashow em cada

96

sala, mas pra eu usar o datashow, eu tenho que ir pra sala, o que não me agrada...

97

minha sala é o pátio. Nesse celular eu mostrava vídeo... No estado, a gente sabe

98

que tem, mas nem pro professor, eles liberam o wi-fi.

99

Isso dificulta?
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100

Dificulta.

101

Você já ouviu falar na Pedagogia Nova? Nós temos ouvido falar na Pedagogia

102

Tradicional e também na Pedagogia Nova.

103

Eu nunca ouvi falar. Nova seria o quê? O contrário de tradicional? Bem, em relação

104

à alfabetização das crianças, existem métodos das pedagogias, mas nem toda

105

criança se adapta àquela. Um se adapta melhor na tradicional e outros não, a gente

106

vai levando, vamos vendo o que melhor se adapta. O professor tradicional, pelo fato

107

de não se abrir ao novo, é péssimo, mas se for necessário utilizar um método

108

tradicional de alfabetização, por exemplo, da silabação é der certo para determinada

109

criança é muito bom.

110

Pelo o que você está dizendo, a adoção de uma pedagogia tradicional ou de

111

uma nova tem mais a ver com a necessidade do aluno do que o querer do

112

professor?

113

É exatamente. O professor tem sua pedagogia, é claro. Mas às vezes aquele

114

método que ele está ensinando não vai... tem professor que se apavora muito...

115

então vão tentando até descobrir o que melhor se adapta às necessidades do aluno.

116

Em linhas gerais, como diferencia a pedagogia que você compreende como

117

tradicional, dessa outra que é contrária, a nova?

118

A visão que a gente tem do aluno. Na nova ele é mais protagonista, nem

119

protagonista, ele é o centro. Na tradicional é o conteúdo. Na nova, não... é o aluno.

120

Como você se vê? Considera utilizar o método tradicional ou novo?

121

Mais pra nova, com certeza. Mas não quer dizer que eu não volte atrás, ás vezes

122

também.

123

Por qual motivo, você se vê assim?

124

É meu jeito de estar no mundo. Eu não quero ser uma professora antiga, que digam

125

que parou no tempo. Eu nunca quis ser assim... sei que estou ficando mais velha,

126

vai ter conflito de gerações. Eu nunca quis me endurecer... Eu tenho uma filha de 12

127

anos, se eu fosse “engessada”, como me formei há 18 anos, eu já estaria em conflito

128

com ela. Eu me vejo assim.

129

Você considera ser possível utilizar tanto a pedagogia nova quanto a

130

pedagogia tradicional nas suas atividades do dia a dia?

131

Sim. Como falei eu procuro ser mais moderna, mas eu volto atrás, dar aquela

132

bronca, mandar sentar cinco minutinhos para pensar no que você fez.

133

E depende do quê? Do momento, da intenção?

128

134

Não, as crianças, como falei estão vindo cada vez menos de casa, cada vez com

135

menos. Querem ás vezes, beliscar o colega, eu não deixo... as crianças hoje estão

136

muito intolerantes. A intolerância da gente está passando muito para eles. O ser

137

humano é intolerante. Pra mim é assustador, ao ponto de ter que mudar, às vezes,

138

todo o planejamento. Mas a pergunta era se podia utilizar as duas pedagogias? Sim,

139

apesar de me considerar mais moderna, quando um aluno está atrapalhando, bate

140

em um, bate em outro, eu mando sentar e refletir. Isso é botar de castigo, isso é

141

tradicional.

142

Eu conheci uma professora que dava bombons para os alunos, a gente faz de tudo

143

(risos), vai e volta, no carinho e tal. Eu sou mais... mas posso usar as duas.
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APÊNDICE 5- TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA PROFESSORA D
1

Boa tarde. A entrevista é a respeito de práticas docentes. Então eu quero

2

analisar como é a sua prática no dia a dia. Não tem certo e não tem errado. É o

3

que você faz, com as crianças, ao acolher, receber as crianças, a entrada das

4

crianças, até elas irem embora. E o objeto de pesquisa aqui dessa... meu é

5

sobre pedagogia.

6

Inicialmente eu gostaria de saber quanto tempo você atua como professora,

7

falar um pouquinho da sua história, da sua profissão, da sua formação, tá?

8

Seu nome, por favor, e a sua escola que você trabalha.

9

Eu trabalho no Colégio X. Esse ano letivo de 2017, numa turma de terceiro ano. Mas

10

são 17 anos de estrada na educação, tendo passado só por escolas privadas.

11

Escolas públicas só mesmo questão de estágios na época do Normal e da época da

12

minha faculdade... É... trabalhei dentro de uma casa assistencial, que antigamente

13

recebia o nome de orfanato, abrigo. Trabalhei com crianças que ficavam nesse

14

abrigo durante a semana, iam pra casa no final de semana, eu funcionava como

15

uma professora particular. Até que depois eu me formei no Normal e parti para a

16

sala de aula, onde estou até hoje... A sala de aula é uma caixinha de surpresas, né?

17

Todos os dias algo novo acontece. Às vezes nada do que você planeja vai

18

acontecer, as crianças são surpresas também, porque você às vezes, você pensa

19

que a criança é de uma forma e ela chega aqui de outra. Hoje dia você tem o fator

20

família, que predomina muito dentro da sala de aula e se torna muito forte. Se a

21

família não estiver estruturada, essa criança não vai vir estruturada para você. Você

22

precisa ter uma base para lidar com essas situações de conflito. O professor hoje

23

em dia, ele tem o papel de mediador, muito mais além do que ensinar.

24

Então você acha. qual seria o papel do professor, além de mediador?

25

Olha, hoje ele é um acolhedor, ele precisa ter o afeto, em primeiro lugar; ele precisa

26

ter um olhar clínico por essa criança, porque muitas vezes você olha pra criança, tá

27

lá quietinha, aquele que você menos se importa, não...é aquele que você precisa

28

mais se importar, porque aquele aluno ali é o que às vezes tem o maior número de

29

problemas dentro dele e ele acaba ficando muito quieto, na dele. Então eu acho que

30

o professor, hoje, faz o papel de pai e mãe. Infelizmente, porque não deveria ser,

31

mas hoje esse papel predomina muito na sala de aula.

32

E você considera cumprir esse papel?
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33

Olha, às vezes, sim; às vezes, não... porque às vezes o problema está fora do seu

34

alcance, você não tem a dimensão total, não consegue resolver. Então, às vezes a

35

frustração vem, você não conseguiu ajudar a criança daquela forma que você

36

gostaria. Ou à família, porque dependendo do conflito, a escola não tem a

37

capacidade de ajudar eles resolver. Então é uma via de mão-dupla. Porque às vezes

38

a frustração acontece sim.

39

Nós ultimamente temos escutado muito falar sobre o professor tradicional. O

40

que você considera uma pedagogia tradicional?

41

Eu acho que é aquela pedagogia de todo mundo sentadinho, a decoreba, em que o

42

aluno não era participativo. Só o professor colocava os conteúdos, esse aluno só

43

absorvia e acabou. Então eu considero que essa é a educação tradicional. Claro que

44

ela foi importante naquela época. Naquela época, ela teve sua importância. Nos dias

45

de hoje ela tem algumas coisas que eu acho que podemos trazer, sim. Mas o mundo

46

está globalizado, as crianças estão globalizadas, informadas. Então você precisa se

47

informar, trazer para a sua aula didáticas diferentes, porque o tradicional não cabe

48

mais nos dias de hoje, devido à vida social, à vida familiar, aos conceitos que são

49

hoje lançados. Então você precisa se adaptar a essa nova sociedade, que não cabe

50

mais dentro do método tradicional, mas algumas coisas do tradicional, você pode

51

adaptar, sim. Junto com o caminhar nesse viés aí, alternativos.

52

É, e conforme você disse tem que caminhar com outro viés. Então, estamos

53

também escutando falar sobre uma pedagogia denominada nova. Você

54

conhece essa pedagogia nova? Qual o teu conceito dessa pedagogia nova?

55

Essa pedagogia nova é a pedagogia baseada numa diferenciação de sala de aula.

56

Essas aulas precisam acontecer dinâmica, dinamicamente, onde a participação do

57

aluno e do professor, o tempo todo... a troca tem que acontecer o tempo todo. A

58

bagagem cultural que eles trazem é fundamental, é importante. O professor vai

59

aprimorar essa bagagem. Muitas das vezes, o professor, ele não coloca de lado

60

essa bagagem do aluno, pelo contrário, ele até aprende algo com essa bagagem,

61

com o aluno. Ele consegue tirar algo dessa bagagem, introduzindo a sua aula,

62

enriquecendo a sua aula.

63

E com qual das duas você se identifica mais?

64

Eu acho que hoje na pedagogia nova, podendo claro, adaptar alguns itens da

65

pedagogia tradicional. Mas eu acho que a pedagogia nova, ela hoje em dia, tem um

66

fator muito mais marcante, predominante dentro da sala de aula.
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67

E conforme você disse, você consegue utilizar as duas?

68

Isso, mas a pedagogia nova, ela é muito mais forte dentro da sala de aula. Pra mim,

69

ela é muito mais forte! Ela predomina mais! Ela tem um peso maior... vamos dizer

70

assim...

71

E como é a arrumação das cadeiras?

72

A arrumação dessas cadeiras, elas não são em fileiras...

73

Não são?

74

Não são, não deveriam ser...

75

Não, das suas...

76

Ah, da minha sala de aula é em fileiras, mas sempre que eu posso, eu modifico isso.

77

Ou eles estão em círculos, semicírculos, em duplas ou eles estão fazendo trabalhos

78

em grupo..

79

Isso, então... você que adota?

80

Eu que adoto, mas a escola também me permite. A escola me dá abertura pra que

81

eu possa trabalhar esse, esse caminho.

82

Entendi. E o material deles como é que é? o material que você utiliza.

83

É o material didático, pedido pela escola, não é a escola que fornece. Muitas escolas

84

têm apostila, o material pronto. Nossa escola, não. Os livros didáticos adotados

85

pelas editoras. Tem, claro, a fundamentação, onde o professor busca uma foto, seja

86

na internet ou num livro, ou entrevistas, ou entrevistas de jornal...ele vai adaptando...

87

Isso parte de você, né? Você que adota isso, a escola te dá...

88

Abertura pra que eu possa continuar trabalhando dessa maneira.

89

E a avaliação?

90

A avaliação, ela acaba sendo um pouco tradicional, mas porque a nossa sociedade,

91

ela é tradicional. A gente tem visto aí os vestibulares... então como eu disse para

92

você, algumas coisas do tradicional precisam, estão enraizadas. O que não deveria,

93

mas ela ainda está enraizada, então por isso, você não pode abandonar por total o

94

tradicional, porque a sociedade tem cobranças da escola, tradicional. Então a

95

cobrança ainda é da avaliação de uma forma tradicional, mas contextualizada. Ou

96

através de uma música, através de uma poesia, através de uma notícia de jornal, de

97

reportagem que tenha a ver com o conteúdo trabalhado... além de você informar o

98

seu aluno, você trabalha essa informação olá de fora, você vai contextualizar com o

99

dia a dia dele. E através dessa contextualização, você realmente vê se a criança

100

entendeu ou não. Não é algo que é jogado, decorado, não. É o que nós chamamos
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101

de práticas sociais. Ele sai daqui, ele vai passar por uma banca de jornal, ele vai ter..

102

"ah, eu aprendi isso na escola..."

103

Ele vai associar...

104

Ele vai associar... Ele vai associar...ver na televisão, no Jornal Nacional... o solo, a

105

erosão. Ele faz essas associações.

106

Aqui vocês têm atividades extraclasses? Você faz?

107

Há pouco tempo nós tivemos aula de campo. Nós fomos ao AquaRio e ao Parque

108

Chico Mendes que tem a ver com o conteúdo do bimestre. Nós estamos falando das

109

plantas e dos animais. Então acontece assim, essas aulas de campo. Nós

110

chamamos de aula de campo.

111

Tem informática também?

112

Tem, eles têm acesso à informática. Trabalhamos com, pesquisamos algo sobre a

113

internet, pedimos que eles tratem, eles comparam... você tem que se aprofundar

114

para saber se aquilo é de verdade, mesmo. Porque hoje em dia, com essa questão

115

da internet, eles têm um leque de opções, que muitas vezes não é uma verdade. A

116

gente aproveita pra trabalhar também essa questão dos perigos da internet.

117

Entendi. Então qual é o objetivo do seu trabalho?

118

Olha, o meu objetivo, do meu trabalho é formar o cidadão para contribuir com a

119

construção do nosso país, para um país melhor: mais solidário, mais amigo,

120

respeitoso, porque hoje em dia, o que você mais vê são as pessoas... essa fata de

121

respeito, essa falta de amor. Então eu quero ter orgulho de olhar para o meu aluno

122

no futuro e ver que eu plantei, que eu vou colher o que eu plantei. Então, assim...

123

isso é meu grande objetivo aí, tornar um grande cidadão, que tenha uma

124

participação forte na nossa sociedade , mas prum lado bom, pro lado do próximo.

125

Professora Ana Paula, muito obrigada por sua participação. Depois eu te dou o

126

feedback sobre essa pesquisa.

127

Eu que agradeço. Tá ótimo. Obrigada.
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APÊNDICE 6- TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA PROFESSORA E
1

Bom dia, professora, estou realizando uma pesquisa sobre pedagogia e

2

necessito de algumas informações sobre suas práticas docentes.

3

Com o maior prazer,

4

Quanto tempo atua como professor? Gosta de ser professor? Atuou em quais

5

escolas?

6

Trabalho há 33 anos nessa profissão de professor. Gosto muito do que faço.

7

Comecei dando aula em casa para é... secretária do lar e porteiro. Meu pai colocou

8

uma tábua no quarto, ficava em pé na porta e eu ensinando aos porteiros, às

9

empregadas domésticas a escreverem. Eles sabiam que eu fazia Normal e foram na

10

minha casa perguntar se eu poderia ensiná-los. Trabalhei como recreadora no

11

Dentinho de Leite. Era muito lindo, para maternal, Jardim 1, na Ilha do Governador.

12

Depois vim pro bairro Jardim América e fiquei 25 anos no Lago Azul. Depois 5 anos

13

no Ateneu e um ano no Duque, que ainda continuo esse ano e estou iniciando na

14

escola Celistre.

15

Como é seu dia a dia de trabalho?

16

Meu dia a dia é normal, tranquilo. Uma turma boa. De manhã, eu trabalho com

17

segundo ano, aqui no Celistre. Eles são super participativos, entendeu? tudo que

18

você propõe pra eles, eles estão assim... abraçando com o maior empenho. São

19

levados? São, mas participam, são inteligentes, gostam de fazer as coisas.

20

Entendeu?

21

E à tarde, eu trabalho lá no Duque, em Caxias, e é com o maternal. E eu sempre

22

levo uma novidade, por que maternal, você sabe, né? Todo dia tem que ter uma

23

caixinha de surpresas para eles, pra poder empolgar, cativar eles, mas é uma tarde

24

agradável. É muito legal, muito gostoso.

25

Para você, qual o papel do professor?

26

Eu acho que o papel do professor é levar o que a gente tem, né, de importante para

27

as crianças, é saber passar (conteúdo) né? que nem todos passam isso bem. Saber

28

que aquela criança soube tirar de você o que você quer passar para ela.

29

Você considera cumprir esse papel? Por quê?

30

Acho que sim, porque se eu parar para falar para você... do tempo do Lago Azul, eu

31

encontro as mães na rua e elas me dizem que eu fui muito importante na vida deles,

32

a base que eu dei para eles... hoje em dia...as mães largam os filhos na escola e
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33

saem ...antigamente as mães eram mais presentes na escola, participavam mais,

34

queriam saber do ponto em cima do j, o ponto no final da frase, queriam saber mais

35

da matéria. Antigamente as crianças estudavam, agora a gente tem que passar

36

revisão para eles estudarem. Eu acho que eu faço um bom trabalho em relação a

37

isso de passar, de passar bem. Na sala de aula eu falo muito, além do caderno, dos

38

livros, eu falo pra eles prestarem atenção no que eu falo, que pode cair na prova.

39

Ultimamente ando ouvindo muito sobre professor tradicional. O que você

40

considera como pedagogia tradicional?

41

Eu me considero uma professora tradicional, porque eu gosto dos textos, eu gosto

42

das perguntas... eu gosto dos questionários. Eu acho melhor para estudar. Hoje dia

43

você pega esses livros e com essas pedagogias agora, você vê que tá tudo tão

44

diferente. As crianças para estudar... você acaba fazendo os questionários para as

45

crianças, porque eu dou aula particular em casa também e eu tenho várias escolas,

46

cada uma tem seu jeito de trabalhar. Eu pego as crianças de escola pública e vejo

47

que é muita pergunta que eu não concordo muito. É diferente da particular. Eles

48

trabalham muito em cima de poesia, músicas, poemas. E você pergunta para as

49

crianças, por exemplo, o plural de uma palavra e o aluno não sabe responder. E aí

50

vem a prova Brasil e a criança não tem uma base, conteúdo para fazer. Você

51

pergunta uma coisa básica para eles e eles dizem que não aprenderam. Eu como

52

professora particular, ás vezes me assusto com os deveres de casa da escola

53

pública: copie toda apostila. Então, depois que eles fazem todo o trabalho, a gente

54

precisa sair um pouco do tradicional, então eu faço uma adedanha e eles adoram,

55

faço porque senão eles não querem pensar. E sabe que faço também com os meus

56

alunos na escola, os do segundo ano.

57

Escuto também que há uma outra pedagogia denominada nova. Você

58

conhece? Quais são as características dessa pedagogia?

59

Seria o construtivismo, né? Nova, só conheço essa, não conheço outra. Não tem

60

livro, não tem nada. Mais voltado para artes, com o lúdico, com brincadeiras.

61

Em poucas palavras, para você, o que diferencia a pedagogia tradicional da

62

pedagogia nova?

63

A meu ver a principal diferença é a forma de passar o conhecimento, a tradicional,

64

que eu prefiro, foca no conteúdo, nas informações, enquanto a pedagogia nova ou

65

construtivismo , se preocupa mais com o como, com a maneira lúdica de ensinar.

66

Com qual das duas você se identifica e por quê?

135

67

Como falei antes, com a tradicional, pois acredito que o resultado em termos de

68

aquisição de conhecimento por parte do aluno é melhor.

69

Por qual motivo prefere adotar tal pedagogia em vez da outra?

70

Acho que dá mais resultado. Basta comparar o ensino de antigamente com o atual.

71

Em suas atividades cotidianas, como você caracterizaria o que faz da

72

pedagogia que você adota? Que atividade desenvolve com os seus alunos que

73

considera serem peculiares à pedagogia tradicional?

74

De maneira geral, o foco nas perguntas, bastantes atividades em sala de aula e

75

deveres para casa, muita pesquisa, enfim apresento muitos conteúdos, insisto nas

76

repetições para assegurar o aprendizado da criança.

77

Você considera ser possível utilizar tanto a pedagogia nova quanto a

78

pedagogia tradicional em suas atividades cotidianas? Por quê?

79

Sim.. apesar de ser mais tradicional, em alguns momentos trabalho com o lúdico.

80

Minhas aulas são agradáveis. Apesar de usar o método mais tradicional, eu sou uma

81

pessoa muito divertida. Meus alunos adoram.

82

Professora, muito obrigada por sua participação na pesquisa, posteriormente

83

apresentaremos os resultados.
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APÊNDICE 7- TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA PROFESSORA F
1

Bom dia, professora.

2

Bom dia.

3

A entrevista é a respeito de práticas docentes. Então eu quero analisar a

4

percepção sobre sua prática no dia a dia em sala de aula. Não existe

5

certo. Não existe errado. Você vai dizer como é que você trabalha no seu dia a

6

dia. E o que você faz através, explicando, ensinando as crianças, o

7

método que você utiliza, porque o objeto dessa pesquisa é a pedagogia.

8

Inicialmente eu gostaria de saber seu nome, a escola que você trabalha e

9

quanto tempo você atua como professora.

10

Então. Eu trabalho no Colégio Y. Eu leciono há... mais ou menos uns quinze anos

11

e... no caso assim, eu tento tornar a minha aula a mais prazerosa possível, tentando

12

a todo momento facilitar a aprendizagem do meu aluno. Então, assim, eu utilizo

13

como metodologias, por exemplo, é... a elaboração de músicas no lançamento dos

14

conteúdos, então assim, através de... ou de um ritmo que eu mesmo invento...ou em

15

cima de uma paródia ...eu lanço um conteúdo, porque eu acredito que a música seja

16

um facilitador na aprendizagem deles. Então, assim, eu utilizo bastante música

17

nesse processo de ensino-aprendizagem.

18

Esses quinze anos você atua aqui no Colégio Santa Mônica ou já atuou em

19

outros colégios?

20

Há dez anos eu estou aqui, mas aí nos cinco anos anteriores eu atuei em outra

21

escola, também particular.

22

Então você sempre atuou como professora...

23

Desde sempre, desde a minha formação no ensino médio.

24

E a sua formação é o antigo Curso Normal?

25

Isso. E eu tô concluindo Letras. Licenciatura em Letras.

26

E para você qual o papel do professor?

27

Eu enxergo meu papel hoje como... eu sou uma facilitadora. Eu tento

28

facilitar o máximo a aprendizagem de qualquer conteúdo.

29

Aí você disse que no seu dia a dia, você utiliza muitas paródias, músicas.

30

Somente paródias? Como é que você passa o conteúdo?

31

Então, além da explicação teórica, né, que é dada, a música é só um facilitador. Um

32

quê a mais além da explicação que normalmente eu dou dos conteúdos abordados.
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33

Nós ultimamente temos escutado muito falar sobre o professor tradicional. O

34

que você considera uma pedagogia tradicional?

35

Eu acho que é quando o ensino é muito "amarradinho". Você não tem, você não tem

36

outras

37

caderno, quadro-caderno-livro. Você não usa outras estratégias de ensino.

38

E nós também temos falado sobre uma pedagogia nova. Você conhece essa

39

pedagogia nova?

40

É a construtivista?

41

Sim... o que você acha...

42

Eu nunca trabalhei com o Construtivismo. O meu conhecimento a respeito dessa

43

forma de trabalho é... muito superficial. Mas eu acredito que a gente... pelo menos a

44

educação que

45

foge do tradicional e também tem o lado construtivista, o lado lúdico da coisa. A

46

educação que eu acredito é a que consegue atrelar tanto o tradicional quanto o

47

ensino construtivista.

48

Atualmente você está trabalhando com que segmento?

49

Fundamental 1, quinto ano.

50

Aí você consegue atrelar o tradicional com o novo?

51

Com o lúdico..

52

E como é a percepção deles. como eles recebem? Se adaptam melhor ao

53

tradicional, ao lúdico? Como eles conseguem fazer esse link da... de quando

54

você está usando a tradicional? Eles se adaptam bem?

55

Se adaptam bem. Porque é até engraçado, porque assim... não são todos os

56

conteúdos que a gente consegue elaborar uma música, por exemplo. Eu sinto deles,

57

que muitas vezes me pedem: “ah, professora, não tem como você criar uma música

58

pra facilitar essa percepção, essa aprendizagem desse conteúdo?" Então, assim,

59

isso é algo que eles me pedem. E o mais engraçado. É assim, eu tenho uma relação

60

boa com meus alunos que foram para o sexto ano e que vem para mim, me

61

procuram: 'ah, professora, tem como você me ajudar, lembrando aquela música que

62

a gente aprendeu no ano passado?’ “Então, assim, é uma coisa que marcam eles de

63

alguma forma”.

64

Você se vê mais como tradicional? Mas às vezes você utiliza o lúdico? Porque

65

o método da escola qual é o utilizado?

66

O tradicional.

tangentes,

eu

estratégias

acredito é

para ensinar. É

aquela

a
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aquele

conteúdo

quadro-

gente consegue o equilíbrio.

Não

67

Então você por conta própria...

68

Tento...

69

Inclui o lúdico...

70

Tento equilibrar..

71

Mas o método da escola é tradicional? Entendi. E qual o material é utilizado no

72

dia a dia?

73

Normalmente, livro, caderno... é o material que o Fundamental 1 adota.

74

É livro, não é apostila?

75

Não.

76

E a arrumação das cadeiras no dia a dia?

77

É aquela forma tradicional, fileiras... e aqui ainda determina o local onde cada aluno

78

senta. Então de 15 em 15 dias há um rodízio de lugares na sala para que eles

79

vivenciem todas as situações. Num momento eles vão sentar perto de colegas que

80

eles têm uma proximidade maior. Em outros momentos, com colegas que eles não

81

têm essa mesma afinidade. Então de 15 em 15 dias há esse rodízio de lugares...

82

Você costuma fazer atividades extraclasses? Em grupo, de leitura, alguma

83

coisa assim?

84

Quando essas atividades são propostas, normalmente eu não fico na sala. Ou na

85

biblioteca, ou eu vou para a sala de artes, que têm aquelas salas maior que eu

86

posso formar mesas com até 6 alunos... então quando são atividades em grupo, eu

87

me desloco para outra sala.

88

E eles conseguem se adaptar bem com essas atividades também?

89

Sim.

90

Preferem até essas atividades, eles gostam?

91

Dependendo da. dependendo do conteúdo, dependendo da situação é favorável. Em

92

outros momentos, não. Porque assim, o fato deles estarem num outro ambiente, já

93

deixa eles assim mais agitados. Dependendo da situação não é uma boa escolha.

94

Entendi. Aqui eles também têm aula de quê? Informática,

95

Inglês e Ed. Física. Informática, não.

96

Qual o propósito, qual o objetivo do Colégio Santa Mônica para o aluno?

97

A gente tem até uma frase que nós ouvimos nas reuniões que normalmente a gente

98

faz... é que o nosso objetivo é entregar o aluno melhor do que nós recebemos.

99

Então, é assim, eu recebo uma turma e o meu objetivo é preparar aquela turma e

100

entrega-la melhor do que eu recebi.
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101

E por isso há a adoção da pedagogia tradicional?

102

Não, no meu caso... é a questão do equilíbrio...

103

Você consegue equilibrar... A filosofia do Santa Mônica é adotar a pedagogia

104

tradicional porque ela acha que vai consegui atingir mais rapidamente?

105

Eu acho que sim... que a visão da escola seja essa.

106

Você já consegue conciliar...

107

Isso é uma posição muito pessoal. Não que a escola me iniba de alguma forma,

108

não. Eles sabem a forma como eu trabalho e me dão total liberdade para que eu

109

continue trabalhando dessa forma.

110

E você já teve alguma notícia de algum aluno que tenha passado por você, ele

111

teve sucesso, passou para algum concurso?

112

Já, Já tive notícia de alunos que passaram para faculdades públicas, tanto estaduais

113

quanto federais. Então esse é o melhor feedback para um professor, né?

114

Com certeza... Então, professora, eu agradeço. Que você continue na sua

115

jornada, sucesso pra você, tudo de bom. E muito obrigada por você dispor de

116

tempo para conversar sobre o seu dia a dia de trabalho.
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APÊNDICE 8- TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA PROFESSORA G
1

Boa dia, professora!

2

Bom dia!

3

A entrevista é a respeito de práticas docentes. Então eu quero analisar como é

4

que é o seu dia a dia, a percepção do seu dia a dia. Não existe certo, nem

5

errado. É o que você faz no seu dia a dia, tá. Como você recebe seus alunos,

6

como é que você trabalha, como é que você faz a avaliação. Inicialmente eu

7

gostaria de saber o seu nome, a escola que você trabalha, e quanto tempo

8

você atua como professora. Fala um pouquinho da sua história.

9

Meu nome é... é. eu tenho 47 anos. Trabalho dentro dessa Instituição, Colégio Y, há

10

25 anos, né, e esse foi o meu primeiro emprego. Assim que eu saí da Escola

11

Normal, né do Ensino Médio, eu fiz uma entrevista no Colégio Y, entrei como

12

estagiária e 15 dias depois eu fui substituir uma professora. Ela pediu demissão, na

13

verdade a escola estava querendo mandar ela embora, eu entrei como estagiária

14

dela, e depois de 15 dias eu assumi essa turma, que foi um Jardim II. E assim,

15

minha primeira experiência mesmo, então eu comecei a copiar porque a minha

16

experiência de sala de aula era quase que não existia, mas eu tive uma

17

coordenação e uma supervisão muito, muito importante, que estava ali com o

18

professor, observava, me ensinou a fazer planejamento, me ensinou a fazer

19

pesquisa, me ensinou a receber o aluno. Aqueles 15 dias também junto com aquela

20

professora que estava saindo foi importante pra caramba, né porque eu pude

21

observar como é que era a rotina no colégio e assim fui caminhando e 3 anos depois

22

o Colégio Santa Mônica abriu uma outra Unidade, eu trabalhava em Bonsucesso e

23

abriu uma Unidade na Barra e uma Coordenadora foi escolhida para administrar, ser

24

Diretora dessa Unidade e ela me convidou e eu fui para lá para trabalhar com

25

Alfabetização e aí eu fui ficando, né fui para Alfabetização, fui melhorando cada vez

26

mais, fui aprendendo com os alunos, a escola na época usava cartilha, né, existia,

27

tinha uma educação metodológica, né então todo trabalho da alfabetização era

28

voltado para cartilha, né que era o Sonho de Beto e era muito fácil construir com

29

eles, aquele espaço todo, ensinar a ler e a escrever. Eu antes do Colégio Santa

30

Mônica, fiz estágio numa escola que tinha uma metodologia completamente

31

diferente que era Casinha Feliz e então assim ou trabalhava no concreto o tempo

32

todo, né que era essa escola pequena que o objetivo era ensinar a ler, independente
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33

da idade, não respeitava a idade, né, porque essa escola pequena queria mostrar

34

pra família “poxa, meu filho chegou aqui com quatro anos e saiu está lendo”. É legal,

35

aí a mãe fica feliz e a escola enche. E o Santa Mônica tinha uma outra visão:

36

respeitar as etapas, ok. A idade do maternal, é pra fazer massinha, é pra brincar

37

também, se socializar, ir pro parquinho. Então eu fui aprendendo, né ver essa

38

diferença daquela escola pequena que tinha o objetivo de ensinar a ler e jogar no

39

mundo, né que aí agradava a família e a escola grande, que seguia toda uma

40

metodologia, né respeitando a idade da criança, que não adiantava chegar aqui e

41

falar não que o meu filho sabe tudo, porque é feito uma avaliação, e de acordo com

42

a idade dele, com as limitações dele, e a gente sempre colocando pra família que

43

não que apesar dele ser superesperto, que ele precisa cortar, precisa picar, brincar

44

com a massinha, precisa brincar no parquinho, ele é esperto, mas ele ainda não

45

consegue se socializar com o coleguinha, não consegue dividir brinquedos, então,

46

respeitando sempre isso e aí eu fui, fui mudando, 1º ano, 2º ano, 4º ano e assim já

47

passei por todas as salas só não fui para o 5º ano ainda.

48

E esse ano você está com que ano?

49

1º ano, com Alfabetização.

50

E pelo que você falou, você gosta de ser professora.

51

Amo. Não me vejo fazendo outra coisa. Gosto mesmo. É assim, sou mãe, sou super

52

dura, sabe, converso com os meus alunos, como se tivesse conversando com a

53

minha filha, sempre preocupada, assim, com o dia a dia dele, né assim, falo hoje

54

mesmo eu acabei de falar pra eles: gente, eu não vim aqui para educar vocês,

55

ensinar a vocês escovar os dentes, isso vocês têm que aprender lá na casa de

56

vocês, eu reforço. Entendeu? Eu vou reforçar que escovar os dentes é importante,

57

mas a mamãe é quem te ensina a escovar os dentes. Eu vou reforçar que se você

58

achar uma borracha no chão, você tem que devolver, mas a sua mãe é quem tem

59

que ensinar que quando você acha uma coisa que não é nossa, a gente deve

60

devolver para o outro. Entendeu? Então eu uso muito, situações que aconteceu

61

agora. Oh, pera aí. Paro a aula, e entendeu? Eu trabalho também à tarde com a

62

escola integral, com as crianças que ficam o dia inteiro aqui na escola, estudam de

63

manhã e a tarde, vão para fazer o trabalho de casa e elas fazem comigo, né então

64

eu só aquela que: olha, amanhã não quero ninguém no corredor, eu não quero

65

ninguém levantando, quero todo mundo ouvindo o que a tia está lendo para você
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66

poder fazer a sua prova, você vai errar, você sabe tudo, você só vai errar se você

67

não ouvir.

68

Então você acha que o papel do professor é qual?

69

É ensinar e orientar. Eu acho que a gente vai, é como se diz, vai amadurecendo, vai

70

reforçando o que a família ensina. Entendeu? É um complemento, porque se você

71

tentar, por exemplo, aconteceu uma situação que eu percebi que a menina perdeu a

72

cola e aí ela reclamou: “tia, minha cola deixei aqui e ela desapareceu”. Não, nessa

73

sala nada desaparece. O que que houve, não tem um buraco negro. Então vamos

74

procurar. Aí fui lá na mochila dela, procurei e realmente não tinha. Aí achei uma e

75

falei: olha, essa aqui é a sua cola. Não, não tia. A minha estava fechada. Aí eu falei,

76

então vamos fazer o seguinte: todo mundo vai colocar sua cola em cima da mesa,

77

pois de repente a cola caiu, ou alguém achou e aí... achamos a cola, né e aí eu não

78

falei nada, tirei e disse é igual a dele. Tá bom tirei, pronto. Aí eu tiro esta criança da

79

sala, converso e a gente tenta administrar. Então, assim, naquele dia, naquele

80

momento, com aquela cola eu já comecei e quando a gente acha uma carteira que

81

tem um nome? A gente tem condições de devolver essa carteira, porque muitas das

82

vezes você está falando alguma uma coisa que a família não faz. Um celular que ela

83

acha, que ela tem condições de achar o dono e ela não devolve. Que achado, não é

84

roubado.

85

Então você cumpre esse papel?

86

Sim, sim, eu faço isso sempre que eu tenho condições de fazer e assim, não é com

87

o meu aluno não. Eu me incomodo de ver algumas situações.

88

No seu dia a dia.

89

Sim, no meu dia a dia eu me incomodo muito. E assim, eu vou pra uma outra

90

fazenda e vejo o recreador lá tentando fazer uma atividade e a mãe acha que

91

chegou lá pagando a fazenda e toma aí, toma conta do meu filho. Eu me incomodo

92

com aquilo, e eu sempre passo isso pra minha filha, a questão do respeito, você tem

93

que respeitar e eu também falo com os meus alunos porque eles estão assim na

94

verdade, nessa fase inicial a professora parece uma extensão da casa dele

95

entendeu, então a própria mãe ela age assim. Ela chega, ela não tem ideia,

96

algumas, dá licença, professora, não ela invade a sua sala, a condução invade

97

também a sua sala, você não vai no consultório e invade o consultório do médico.

98

Você só fez o antigo Normal ou você fez alguma Graduação?

99

Fiz Pedagogia.
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100

Ultimamente nós ouvimos falar sobre Pedagogia Tradicional. O que você

101

considera como uma Pedagogia Tradicional?

102

A Pedagogia quando você não dá voz ao aluno, quando você é dono do cenário, só

103

você sabe, você não dá oportunidade para o aluno se colocar e quando na verdade

104

o aluno ele traz muitas coisas de dentro de casa, muito mais do que a gente tem pra

105

oferecer, né. Ontem eu fazendo uma revisão com a minha turma, não tirei o

106

tradicional, que foi o papel e coloquei alguns vídeos e no livro abordava o que que te

107

faz feliz, o que te faz sorrir, o que te entristece, falava sobre a memória, o que te trás

108

na memória que te deixa triste e aí olha que surpresa que o menino não escreveu,

109

ele imaginou, ele fica triste em pensar na morte dos pais, ele só tem 6 anos. E qual o

110

pai que não tem medo de perder o filho, né. E muitas das vezes você dentro de um

111

grupo de 30 alunos, você não tem tempo de ouvir aquele aluno. Sabe, hoje a família,

112

ela, o filho está passando mal e você liga, e ela diz pera aí que eu vou levar o

113

remédio. Ela vem trás o remédio e vai embora. Porque é o momento que ela quer

114

ficar livre do filho dela. Entendeu, sabe assim uma inversão porque o vídeo é assim

115

eu me preocupo com a minha filha, fica na escola integral também, e eu fico louca

116

para chegar dentro do carro e perguntar: como é que foi o seu dia? Né e aí foi legal?

117

O que que você fez? Antes ela respondia ham ham hum hum, aí eu falava ham ham

118

hum hum não, quero saber se foi legal porque ela fica dentro da escola comigo e

119

com o pai, mas o pai está trabalhando e eu estou dando aula, né, mas eu quero

120

saber como é que foi o seu dia apesar de saber do bilhete que vai na agenda,

121

porque eu sei, eu vou botar, e aí tem algum bilhete? Entendeu, pra poder ouvir o que

122

ela vai contar. E muitas das vezes a criança não tem voz, eu vejo isso no integral.

123

Ontem, o aluno disse: “a tia, a minha mãe, ela fica triste quando ela pensa no meu

124

avô é eu não conheço o meu avô, mas eu também fico triste.” Então é o momento

125

até de sair desse papel e deixar a criança realmente falar porque esse menino que

126

falou na mãe, ele dá vários problemas aqui de comportamento, ele come gola da

127

blusa, ele vive na coordenação por mau comportamento, entendeu então se a gente

128

conseguir ver por lado de fora e enxergar esse aluno, não como aluno, mas como

129

uma criança que fica o dia inteiro longe da família e que sente falta da família, mas

130

que a família precisa trabalhar, existe todo esse complicador, a família precisa

131

trabalhar, né, e aí pra trabalhar ela não: “vou te dar uma boa vida, vou te dar os

132

melhores carrinhos, as melhores roupas, os melhores sapatos, a melhor escola,

133

entendeu? Mas a mamãe tem que trabalhar” e aí aquele 5 minutinhos que ela tem
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134

pra ficar com o filho, ela tem que estudar também, porque ela precisa ganhar mais

135

dinheiro pra poder sustentar esses luxos todos. Na verdade a criança só quer um

136

colo, só quer ficar do lado dela 5 minutinhos, mesmo que ela esteja fazendo o

137

trabalho dela da faculdade, e a gente não vê muito isso.

138

E aí também a gente escuta falar da outra Pedagogia, a Pedagogia Nova. Você

139

conhece essa Pedagogia? Quais são as características dessa Pedagogia, qual

140

é a diferença para essa que você acabou de falar?

141

Essa Pedagogia Nova, ela dá voz ao aluno, ela permite que o aluno traga a vivência

142

dele né pra dentro da escola e a gente constrói um planejamento baseado nisso né

143

então a gente vai valorizar o tradicional que é importante, né essa questão das

144

coisas que tem que ser ensinada ainda. Hoje mesmo de manhã eu vim conversando

145

com o Fábio sobre isso, a gente deixou de falar sobre regras, né aquela coisa

146

antiga, né a religião, não da religião, mas da questão do respeito ao outro, das

147

regras que são quebradas, que não devem ser quebradas. A mãe do meu aluno que

148

recebeu uma alta, que dá sérios problemas em sala de aula, ela disse assim: “não,

149

não, a psicóloga me disse que ele só precisa, é quando ele cria as regras, ele

150

obedece”. Aí eu perguntei pra ela: “e as que estão estabelecidas, o que que a gente

151

faz?” Você está entendendo, então a gente tem que.. eu vou ter que construir uma

152

regra pra ele poder me obedecer. Então você vê como é a inversão das coisas,

153

entendeu? Eu que tenho que me adaptar ao comportamento dele, e não é assim. Eu

154

acho que essa Pedagogia ela deixa o aluno realmente se expor mais, né poder

155

participar mais, ele trás de dentro de casa, ele pesquisa mais, até porque ele está

156

em casa, ele consegue trazer muito mais informação. Antigamente, não. “Está no

157

papel o meu planejamento de hoje é ensinar a letra “B” e se ele vier com uma maçã,

158

eu não posso falar no “M” não porque hoje não é o dia do “M”” e hoje não é assim, a

159

criança ela vai aprender “não, olha aqui, olha só que legal, ele trouxe um carrinho,

160

um meio de transporte, a gente vai, a gente pode lançar o “B” usando o carrinho

161

dele, usando a maçã que o outro trouxe, entendeu, sem descartar, porque

162

antigamente era tudo muito caixinha: hoje é dia do B, hoje é dia do azul que se dane

163

que você veio com rosa, nem vou olhar para o seu rosa, hoje não é o dia do rosa, né

164

e hoje a gente não faz isso, a gente vai, trás aqui, qual foi o filme que você viu, você

165

viu o que aconteceu ontem e a gente vai, até aquela novela que todo muito critica,

166

né a gente pode usar essa novela para o outro lado: olha a violência, porque será

167

que tem tantas e fora assim, as coisas que eles constroem, “ah, não porque aquele
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168

garoto, ele é menino de rua”, eles têm um conceito, porque não tem muita

169

maturidade não, por que será que ele está na rua? Né O que que faltou pra ele?

170

Será que só fica na rua a criança que não tem família? Né, então colocar a criança

171

pra refletir, porque não são só as crianças que não tem família, ele têm uma família,

172

onde está essa família, né e isso a gente vai aproveitando.

173

E você se identifica mais com qual no seu dia a dia, nas suas práticas?

174

Eu uso as duas, eu acho que uma caminha do lado da outra, eu preciso das duas.

175

Você adota as duas?

176

As duas, eu preciso das duas, eu preciso daquela que vai me centrar, me organizar,

177

entendeu? Eu preciso dessa. Sabe, eu não posso julgar essas coisas, como é

178

importante... me serviu até agora, entendeu até ontem ela funcionou, então eu não

179

posso dizer que ela não presta, ela presta, só que vai ter que mudar algumas coisas.

180

O aluno precisa falar, ele precisa participar, eu não sou dona do saber, eu erro, né

181

porque eles têm a visão de que o professor não erra, nossa “Tia, você esqueceu...”

182

Não, a tia não erra ... E a família trás isso. “Ana, você esqueceu aqui.” E ele diz::

183

“Não foi assim que a minha professora me ensinou.” Então se eu escrever errado, se

184

eu ensinar errado, se eu passar um conceito errado, ele vai acreditar naquela

185

professora, e ele é capaz de entrar e: “Não, minha mãe não sabe de nada, você não

186

sabe... Foi assim que a tia ensinou.” Então o meu papel é importante, né então eu

187

preciso realmente acreditar no que eu estou falando, fazer o que eu estou falando,

188

porque não adianta falar: “olha, é feio pegar alguma coisa, é feio desrespeitar o

189

colega”, quando ele me vê de repente desrespeitando o meu colega.

190

E a arrumação das cadeiras em sala de aula aqui no Colégio Santa Mônica, que

191

você utiliza? Como você faz?

192

Olha, já existe uma arrumação. A gente recebe um quadro disponibilizando já e de

193

15 em 15 dias essas crianças estão em lugares determinados, tá.

194

Então a arrumação é determinada pelo Colégio.

195

Isso, ela é imposta, bem tradicional.

196

E as avaliações?

197

Ao final de cada conteúdo lançado a gente faz uma avaliação. É no início, eu fiquei

198

bem assustada, porque nós tínhamos lá uma PA que é uma avaliação e uma PB:

199

era só 2 avaliações. Aí a mãe e a família ficava mais orientadas do que ia ser

200

pedido. Hoje não. Você lançou, trabalhou aquele conteúdo, você dá uma avaliação

201

ali pra poder verificar se o objetivo foi alcançado. E assim, você vê que as crianças
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202

do 1º ano elas fazem isso com a maior naturalidade, sem problemas, sem aquele

203

medo de estar sendo avaliado. Acabaram de fazer a prova, terminam...

204

É uma continuidade do que eles fazem no dia a dia, né Ana?

205

É, é uma continuidade. Eles não percebem que estão sendo avaliados. Se você der

206

qualquer folhinha, “é VA tia?” Não, é um trabalhinho. Sem medo. E no passado, no

207

dia da prova, a mãe vinha roendo unha vinha com o caderno aberto, né querendo

208

massacrar aquele conteúdo.

209

Mas isso é só os seus alunos ou você conversando com os seus colegas, você

210

sente que são todos assim? Há dois anos eu estava no quarto ano, e aí eu percebi

211

que a preocupação maior da mãe era isso. Porque a mãe não tem tempo, então

212

uma prova que foi marcada a data, ela vai se dedicar para estudar com o filho e uma

213

prova que é surpresa, o filho vai ter que estudar sozinho. Entendeu? Então, eu

214

percebi que as mães se culpavam né com uma nota, não muito boa porque eu não

215

tive tempo de estudar ontem com ele, ontem ele foi ao dentista, ficou o dia inteiro, ah

216

hoje vai ter VA? Ela nem está preocupada com o conteúdo que ia ser abordado, né

217

como, porque perdeu a prova. Perdeu a prova, mas ele participou de todas as

218

aulas? Né ele só perdeu aquela avaliação. Ela só está preocupada com aquela nota.

219

A mãe só está preocupada com a nota e o primeiro ano é diferente, porque eles vão

220

tendo resultados, elas não conseguem ensinar para os filhos.

221

O ideal seria que todas as professoras tivessem essa sua mentalidade do

222

primeiro ao quarto ano?

223

Sim, é...

224

Esse trabalho né

225

Eu acho que a gente tem que ir respeitando, entendeu... eu acho que é assim... a

226

preocupação com a avaliação, porque eu também tenho uma lá no 3º ano, a minha

227

filha está no 3º ano, e eu sinto a satisfação nela, por exemplo, eu passei um

228

domingo estudando com ela porque ela fez prova de ciências e eu vi a satisfação

229

nela quando ela saiu da prova dizendo: “Mãe, mãe, sabe aquilo tudo que você

230

estudou comigo, caiu na prova” e eu disse: “puxa, que legal, filha.. e você acertou?

231

Ela: “sabe aquele negócio da fotossíntese, essa eu me confundi um pouco.” Aí eu

232

falei pra ela... Ela: “eu gabaritei, usou esse termo, eu gabaritei a prova.” Não, “pena

233

que eu não gabaritei a prova.” E eu falei pra ela: “mas eu não quero que você

234

gabarite a prova, eu quero que você acerte o que você sabe, porque o que você não

235

sabe eu vou te ensinar, entendeu”?” E ao contrário das pessoas, elas têm um olhar
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236

assim: “você errou isso? Ah, pelo amor de Deus”! Ela não olha o que a criança

237

acertou, ela só olha o que a criança errou.

238

E o material que é utilizado no 1º ano, qual é?

239

O quê? Os livros?

240

É livro, apostila?

241

Livros, a gente trabalha com Matemática, além dos livros, material dourado, regra de

242

cruzener, nós temos uma sala lá em cima só com os jogos pedagógicos, muito

243

legal... Então vai lá no lúdico

244

Então você diversifica mesmo?

245

Sim, sim.. o aluno vai lá, tem teatrinho, a gente brinca, a gente coloca o momento

246

pra criança poder ler, dando voz até aquele que não consegue ler. Não sabe ler, não

247

sabe ler, ler a imagem. Porque é assim que a gente começa, lendo imagem, né.

248

Então, assim, tem produção textual, no final de uma produção textual, eles têm

249

oportunidade de ler pra turma, mesmo que demore uma hora, vai ler: “o que você

250

escreveu aí?” Porque quando ele relê o que ele escreveu, ele: “ah! Não é isso não”.

251

Ele para de ler, vai lá na mesa dele, apaga, entendeu? Então ele vai perceber, ele

252

faz a correção textual. Eu corrijo essa produção, eles vão lá na frente e leem para a

253

turma. Eu chamo a Janaína, e aí a Janaína vem e quando eu tenho aluno que ele

254

ainda está lá naquela primeira fase, ainda na escrita do nome dele, das letras

255

iniciais, agora que ele está no meio do ano, ele começou a ler as palavras assim: ba-

256

la, bo-la, ro-la. E nós fomos para um passeio, e ele recebeu um panfleto, e ele veio

257

bo-la. Aí ele estava descobrindo a escrita no meio do passeio. A Janaína até tirou

258

uma foto dele e mandou.

259

Então tem atividades extraclasses, né?

260

Sim, passeios pedagógicos e a gente vai assim sempre tentando associar, assim né.

261

Eles têm informática também?

262

Não, não tem informática. A gente tem um laboratório de informática e é assim,

263

precisou fazer algum trabalho de informática, uma pesquisa, vai para esse

264

laboratório, entendeu? Então é assim é uma outra informação, porque é complicado

265

você também levar uma criança para o laboratório... apesar de que hoje eles

266

dominam.

267

Mais do que a gente

268

Muito mais do que a gente, eles sabem de tudo...

269

Então Ana qual é o teu objetivo em sala de aula com esses alunos?
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270

Eu acho que eu preciso entregar, é a diretora da escola, ela iniciou o ano com uma

271

frase bem forte: “Eu preciso entregar o meu aluno melhor do que eu recebi”. Então

272

eu acho que qualquer coisa né que eu possa acrescentar na vida dele né que vai

273

marcar a vida dele, porque marca, né qualquer palavra, a palavra ela tem poder, ela

274

é uma coisa muito forte, eu acho que tem coisas que vão sabe incentivando, então

275

eu posso falar uma palavra forte, pra levantar ele e eu posso falar uma palavra de

276

derrota, então eu penso sempre em colocar o meu aluno pra frente, mostrar que ele

277

pode, que ele não pode ter conseguido fazer agora, mas que ele só não conseguiu

278

porque não se esforçou, vem aqui que eu vou te ensinar, vou pedir ajuda pra sua

279

mãe, entendeu, mostrar que ele pode sim, igual a todo mundo, né eu falava assim:

280

“ninguém é melhor do que ninguém”, porque fala: “ah, o fulano!” “porque tia ele

281

sempre acerta”, “ele acerta, porque ele se dedicou mais, senta aqui, e vem se

282

dedicar. Vai lê, lê mais.” “Por que o João acertou.” “Porque o João sentou, ele

283

pensou. Você pensou? Ou você quis me entregar rapidinho pra ser o primeiro?”

284

Então, mostrar, porque aqui eles competem muito, né pegar a nota, eles não tinham

285

noção do que era a nota, nota total, vale 5,0, ele tirava 3,0, tirava 1,0, agora eles já

286

conhecem: “ tirou quanto?” Querer né, e eu falei não “essa nota só interessa pra

287

você e pra sua família, pro colega não importa.” Pra evitar essa competição, eu acho

288

que a competição nessa fase ela não é boa, entendeu, é igual a um mural, quem

289

escreve bem, vai sempre para o mural, né e aquele que ainda não escreve bem,

290

nunca vai para o mural, então como ele vai se incentivar a escrever bem, se nada

291

que ele produz, vai para o mural? Então como a gente faz: escolhe um, e o resto à

292

gente coloca lá na sala. Todos escreveram, pra poder também valorizar.

293

Ana, muito obrigada pela sua entrevista. Depois eu te dou o retorno das

294

análises e por você ter disposto desse tempo para a gente bater um papo

295

sobre o seu dia a dia, que eu gostei muito.

296

Ah que bom, ainda bem que você gostou.
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APÊNDICE 9- TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA PROFESSORA H
1

Boa tarde, professora. A entrevista é a respeito de práticas docentes, então eu

2

quero analisar a sua percepção sobre a sua prática no dia a dia. Não existe

3

certo, não existe errado. Inicialmente eu gostaria de saber qual o seu nome,

4

quanto tempo atua como professora, a sua trajetória de vida, qual a sua

5

formação, se você fez o antigo Normal, se você fez graduação... conta um

6

pouquinho da sua vida.

7

Bom, meu nome é... Eu sou professora há 20 anos, vai fazer 21 anos. Eu fiz o antigo

8

Curso Normal. Fiz o Curso Adicional, né... que a gente estuda mais um aninho pra

9

poder trabalhar com a Educação Infantil, depois eu fiz faculdade de Pedagogia e

10

depois eu fiz pós-graduação em Psicopedagogia e aí parei porque não dava pra

11

conciliar filho com trabalho e estudo. E aí eu dei um tempo... espero um dia poder

12

conseguir retornar ainda retornar e estudar mais um pouquinho...mas por enquanto

13

é isso. Sou separada, tenho um casal de filhos: um rapaz de 20 e uma menina de

14

16.

15

E atualmente você trabalha com que ano?

16

Eu trabalho com o quarto ano e o quinto ano...

17

Na mesma escola?

18

Na mesma escola.

19

Escola Municipal...

20

Escola Municipal Z...

21

E como é que é seu dia a dia de trabalho. Como é que você recebe seus

22

alunos, como é que você trabalha com eles?

23

Bom, o meu dia de trabalho... a minha manhã de trabalho é uma manhã muito

24

agitada, muito estressante, porque eu tenho uma turma que é muito difícil, eu

25

trabalho... são duas turmas de quinto ano que nós temos na escola. A minha turma é

26

a 502. Eu tenho aluno de 9,10 anos e tenho alunos de 16. Então é muito complicado

27

trabalhar e conciliar, ter um planejamento de aula que abranja todas essas faixas

28

etárias. É muito difícil, tem alunos envolvidos com o tráfico, tenho... é uma situação

29

complexa que eu passo. É uma manhã muito agitada. Eles têm muita dificuldade de

30

aprendizado.
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31

A minha turma da tarde, eu digo que é o caos e a tarde vem o meu paraíso. Eles

32

também são agitados, porque são crianças, gostam de conversar, mas são muito

33

interessados; Gostam de aprender, têm sede de aprender.

34

Também é quinto ano?

35

Não esse é o quarto ano. Aí me dá um gás pro dia seguinte. Que aí é a batalha de

36

novo, com o quinto ano de manhã.

37

E essa turma da tarde do quarto ano, qual a faixa etária deles?

38

Certinha, eles estão na faixa certa de idade.

39

Há um diferencial, né?

40

Sim, muito.

41

E pra você qual o papel do professor?

42

Ai, hoje em dia é tão difícil responder uma pergunta dessas. Acho que o professor,

43

claro, pra mim... acho que o professor é mediador, educador, parceiro, mas hoje em

44

dia tem que ser tudo: tem que ser pai, tem que ser mãe, é o que ensina, que educa,

45

tem que ser o que ensina a criança a ter o mínimo do hábito de higiene. Tem que ser

46

um pouquinho de tudo. Tem que saber de tudo.

47

E pra você, você considera cumprir esse papel?

48

É difícil, é muito difícil. Eu digo pra você que muitas vezes, principalmente no fim de

49

bimestre, que a gente senta pra fechar as notas, no conselho de classe, eu fico meio

50

frustrada, eu poderia ter conseguido mais, eu me culpo. Acho que eu poderia ter

51

sido melhor, porque eles têm muita dificuldade.

52

Ultimamente, a gente anda ouvindo falar sobre professor tradicional. O que

53

você considera a Pedagogia Tradicional?

54

Acho que a Pedagogia Tradicional seria a pedagogia em que você entra em sala de

55

aula, explica a matéria, “vamos copiar”, explica a matéria, tem que entender, se não

56

entender, o problema é dele. Vamos fazer uma prova, avaliar o aluno pela prova. Eu

57

acho que seria isso a Pedagogia Tradicional.

58

A gente também escuta falar de uma Pedagogia denominada Nova. Você

59

saberia me dizer quais são as características dessa Pedagogia Nova?

60

(Tempo pensando)... eu acho que a Pedagogia Nova traz o professor pro lado mais

61

humano, saber conviver com as diferenças, entender as dificuldades de cada aluno.

62

Cada aluno é um ser individual, né...

63

E com qual você se identifica mais. Qual que você trabalha?
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64

(Risos) Eu tento (risos) eu tento muito trabalhar essa Pedagogia Nova, mas é difícil,

65

não é fácil. É muito mais fácil você chegar na sua sala, escreve no quadro e o aluno

66

copiar. “Ótimo: entendeu, entendeu. Não entendeu, problema seu.” E vai

67

empurrando com a barriga. Mas eu não consigo trabalhar assim.

68

Então você se considera que no seu dia a dia, você trabalha mais com a nova.

69

Sim, sim!

70

E o material deles?

71

Dos alunos? O que eles têm, o básico, mas muito não têm o básico. A gente tinha o

72

básico que era dado pela a prefeitura, mas hoje não é dado mais, esse ano não

73

chegou nada. É claro que a direção tenta correr atrás das verbas pra gente tentar

74

trabalhar, mas o material para o aluno é o que ele tem em casa, o que a mãe

75

compra, mas muitos vêm sem lápis, sem borracha.

76

E adota livro?

77

Sim, o livro que a gente tem, o que ganha do Governo Federal.

78

Então essa parte aí você utiliza da Pedagogia Tradicional?

79

Sim.

80

E a arrumação das cadeiras, como você trabalha com eles?

81

Por ser uma sala que não é muito grande, né..

82

Quantos alunos?

83

São 36 e a sala não é grande. Então cada vez vão matriculando mais crianças, mais

84

crianças, então eu não tenho como fazer uma arrumação como eu gostaria. Porque

85

o ideal para mim seria trabalhar ou com as crianças em meia lua. No início eu

86

trabalhava com fileiras de duas carteiras, agora a fileira do meio são três carteiras, a

87

sala já tá muito apertada. A gente não tem como colocar as crianças em grupos.

88

Então, por exemplo, se eu quiser fazer um trabalho em grupo, eu uso a sala e uso o

89

corredor, carrega a mesa...

90

Eles têm alguma atividade extraclasse?

91

Tem a Educação Física, né... Inglês e só.

92

Pesquisa, leitura...

93

Ah, sim. Tem a sala de leitura, desculpe. Tem a sala de leitura também.

94

Fazem passeios com eles?

95

Sim. Sempre que tem passeio disponível, ônibus, a gente faz passeios com eles.

96

Professora, pra você, qual o foco, o objetivo do seu trabalho?
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97

(Tempo pensando) Ai, isso é tão difícil. De imediato eu não saberia responder isso.

98

Daqui a uns encontra com eles e “Professora, puxa vida, me lembro que a senhora

99

dava tanta bronca na gente, hoje eu sou um advogado, estou fazendo estágio, estou

100

trabalhando numa loja no Shopping”. Eu quero ver que eu plantei alguma coisa na

101

vida dessas crianças. Só isso.

102

Olha, professora, muito obrigada pelo tempo que a senhora me disponibilizou

103

e vai me ajudar muito na minha pesquisa de mercado. Depois eu falo com a

104

Silvia sobre o feedback. Muito obrigada.
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APÊNDICE 10- TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA PROFESSORA I
1

Boa tarde, a entrevista é a respeito de práticas docentes. Então o que a gente

2

quer analisar, verificar é a sua percepção sobre sua prática docente.

3

Inicialmente gostaríamos de saber quanto tempo atua como professora, falar

4

um pouco do seu histórico, por que você escolheu essa profissão. Um pouco

5

do seu passado e depois vamos entrar no seu presente.

6

Meu nome é... , atuo como professora concursada no município de Nilópolis, há

7

quase 4 anos, embora lecione em cursos profissionalizantes e cursinhos

8

preparatórios para concurso há uns 13.

9

E sua formação?

10

Tenho duas graduações: Comunicação Social com habilitação em Jornalismo me

11

formei em 1988 e. posteriormente, já “velha”(risos), me graduei em Letras,

12

Português e Literaturas de Língua Portuguesa. Tenho Especialização em Língua

13

Portuguesa também.

14

Mas antes de ser professora, você atuava como jornalista?

15

Nem sempre como jornalista, mas sempre trabalhei redigindo textos. Trabalhei em

16

grandes empresas multinacionais. Mas não me sentia realizada.

17

E por que mudou de área de atuação?

18

Eu não me sentia útil... é...eu até gostava do que fazia, mas não achava que era

19

importante. Já como professora eu sinto que posso colaborar mais com a sociedade,

20

sinto que sou especial.

21

Entendo. E atualmente você trabalha com quais segmentos de ensino?

22

Bem, dou aulas do 5º ano... fundamental 1, até a 3ª série do Ensino Médio. Na

23

verdade esse ano tenho meus pequeninos do 5º ano, da 501... é ... duas turmas do

24

9º ano, uma da 1ª série Ensino Médio e outra turma da 2ª série, do médio também.

25

Ah... estou com turmas fazendo hora-extra, tenho uma colega doente e estou com

26

as turmas dela, até que ela volte. São 3 turmas do 7º ano.

27

Como é seu dia a dia de trabalho? Você pode falar um pouco?

28

Costumo dizer que é uma caixinha de surpresa. Há dias fabulosos, em que você

29

percebe que atingiu os objetivos e outros que dá vontade de sair correndo... os

30

alunos estão terríveis ou não querem saber de nada. Mas graças a Deus, nenhum

31

dia é igual ao outro...

32

Você fez curso Normal, formação de professores?
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33

Não. Você acredita que nunca havia me visto como professora? Desde criança

34

sonhava em ser escritora. Com o tempo fui despertando o interesse pela educação e

35

por tudo que ela representa;

36

O que a educação representa?

37

Possibilidades!!! O prazer de conhecer, a possibilidade de chegar a algum lugar...

38

Você tem quantos alunos?

39

Cada turma tem em média 40 alunos. Hum... ao todo devo ter uns 300 poucos

40

alunos... com idades variadas...

41

Você considera qual faixa de idade mais fácil de lidar? Ou seja, prefere os

42

alunos do quinto ano ou os do final do ensino médio?

43

Cada faixa tem suas vantagens e desvantagens. Os pequenos são mais infantis,

44

até bobinhos (risos), me chamam de tia... mas são mais interessados. Parece que

45

mais adiante veremos resultado... parece não!! Tenho certeza, eles já dão resultado.

46

Enquanto que os são maiores, são mais autônomos, mas também mais

47

desinteressados, meio sem perspectiva de vida... sei lá...

48

Para você, qual o papel do professor?

49

Antes de qualquer

50

possibilidades... Pra mim, o conteúdo é importante, mas mostrar que existe um

51

caminho possível, que ele, o aluno, pode chegar lá... esse é o papel...essa é a

52

função, entende?

53

E você considera cumprir esse papel?

54

Saio de casa todos os dias com essa intenção! Mas é muito difícil... mas é muito

55

bom quando um aluno te procura pedindo sugestões sobre cursos, carreiras e até

56

mesmo sobre questões pessoais.. outro dia um aluno me procurou para dizer que

57

achava que a namorada estava grávida, não posso “virar a cara” para uma situação

58

dessas. Graças a Deus, a menina não estava grávida, mas aproveitei para falar de

59

DSTs, de problemas até mais graves que uma gravidez.... eu acho que cabe ao

60

professor, principalmente nos dias de hoje, em que o aluno tem carência de tudo: de

61

afeto, de atenção, às vezes até de uma “puxada de orelha”...não dá para fingir que

62

nossa função é só falar de sujeito, predicado, concordância...

63

Ultimamente temos ouvido falar muito sobre professor tradicional, você

64

considera utilizar uma pedagogia tradicional?

65

Nossa... difícil... eu tento não ser muito tradicional, mas sinto que o próprio aluno é.

66

Meus alunos não gostam muito de aulas diferentes, com filmes, debates, dinâmica

coisa,

o

professor é
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aquele

que

mostra

caminhos,

67

de grupo... acredita? Qualquer atividade diferente é motivo para confusão, ciúmes.

68

São muito desconfiados, sempre... não sabem perder numa situação de disputa, por

69

exemplo

70

Até pegando esse gancho. Temos ouvido falar também na pedagogia nova?

71

Você conhece?

72

Creio que sim. Baseada em aulas mais interessantes, em que o foco é o aluno e não

73

o conteúdo. Meu sonho de consumo...

74

O que você acha que diferencia uma pedagogia da outra?

75

A meu ver, a maneira de apresentar as atividades, o relacionamento com os alunos.

76

Na tradicional o professor e o conteúdo são inquestionáveis... e.... já na nova... o

77

professor tem mais liberdade para abordar diversos conteúdos, de maneira mais

78

significativa e sobretudo mais agradável. O aluno é mais ouvido e convidado a ousar

79

mais...

80

Você acredita utilizar no seu dia a dia a pedagogia tradicional ou a nova?

81

Infelizmente, acabo utilizando muito mais os métodos tradicionais. Pela própria

82

estrutura da escola pública, da mentalidade dos alunos e dos pais. Utilizo algumas

83

atividades dessa pedagogia nova, mas confesso que é muito raro. Já vi alunos e

84

pais insinuando que eu brincava mais do que dava aula, acredita? Isso desanima.

85

Ás vezes falo com alguns professores “de que adianta ser professora do século 21,

86

se nosso aluno insiste em ser aluno do século 19?”

87

Que atividades você realiza com seus alunos que considera ser da pedagogia

88

nova e quais da pedagogia tradicional, já que pelo que você disse, acaba por

89

utilizar metodologias das duas?

90

Bem, como disse, eu acabo realizando aulas mais tradicionais, muito conteúdo no

91

quadro pra copiarem, uso muito o livro didático, a própria avaliação bimestral

92

imposta pela Secretaria de Educação é tradicional... Da pedagogia nova, creio que,

93

é... meu jeito de me relacionar com os alunos, procurando ouvir suas opiniões e até

94

mesmo sugestões, é... faço oficinas de poemas, cafés literários, proponho debates

95

sobre temas atuais, proponho que criem atividades utilizando internet, Facebook,

96

whatsApp... tento mudar a disposição das cadeiras, mas nem sempre dá certo. Tem

97

aluno que se nega a sentar em roda, tem aluno que tem vergonha de falar num

98

debate... é fogo!!

99

Pelo que percebo você gostaria de utilizar apenas a pedagogia nova... ou acha

100

viável a utilização dos dois métodos?
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101

Bem, acho que não dá para separar muito uma pedagogia da outra, principalmente

102

se considerarmos que os alunos são muito tradicionais. Eu lido com alunos em

103

situações de risco, alguns já cometeram delitos, são acompanhados pelo conselho

104

tutelar... tem momentos que a pedagogia tradicional precisa ser utilizada, tenho que

105

mandar alunos para sala da direção... outro dia um menino e uma menina rolaram

106

no chão, eram socos, tapas... quase apanhei ao tentar separá-los.... tenho que

107

tomar prova porque estão colando... é a questão da hierarquia, da disciplina.

108

Preferia que fosse diferente, mas... quem sabe um dia...quem sabe?
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APÊNDICE 11- TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA PROFESSORA J
1

Boa tarde, professora.

2

Boa tarde.

3

A entrevista é a respeito de práticas docentes, então eu quero analisar a sua

4

percepção sobre a sua prática. Não existe certo, não existe errado. É o que

5

você faz no seu dia a dia. O objeto da minha pesquisa é sobre a Pedagogia

6

Tradicional e a Pedagogia Nova. Inicialmente eu gostaria de saber quanto

7

tempo você atua como professora, falar um pouquinho da sua história, porque

8

você escolheu essa profissão, um pouquinho do seu passado, da sua

9

formação e depois você entra no presente.

10

Boa tarde, meu nome é... Eu atuo na profissão, só nessa profissão há mais de 30

11

anos, né. E o meu maior foco é a alfabetização, né... muito tempo na alfabetização e

12

no momento estou alfabetizando. O tempo mudou, né. De uns anos pra cá o foco do

13

professor que era só ensinar conteúdo, né... transmitir conhecimento, né...mudou.

14

Agora o professor tem que se adequar aos mundo moderno, não deixando a

15

tradição de lado, mas se adequar, inda mais agora com essa era digital, né. O

16

professor tem que sempre focar no aluno, sendo um mediador, né...

17

estratégias que chamem a atenção do aluno. Não mais aquele o aluno sentadinho e

18

o professor ensinando. É uma troca, até no primeiro ano.

19

Qual a sua formação?

20

Minha formação, sou professora pedagoga, fiz Pedagogia, né... e vários cursos, né...

21

para poder me aperfeiçoar, né... lendo bastante, né...

22

E fez o antigo Curso Normal também?

23

Fiz o antigo Normal.

24

E como é o seu dia a dia de trabalho?

25

(Silêncio)

26

Como é que você recebe os alunos, como trabalha com eles?

27

Eu procuro, como meu foco é a alfabetização, são crianças “pequena”, eu procuro

28

ter uma rotina diária. Essa rotina é feita junto com eles, Então nós sentamos na

29

rodinha, falamos sobre o dia, fazendo com que eles falem, para que eles entendam

30

que tem uma fala, que o que se fala escreve. E a gente faz uma rotina: da primeira

31

atividade até chegar no sinal. Porque assim eles sabem de todos os

32

acontecimentos. Engraçado é que eles cobram: agora é a rotina, como está o dia, a
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e buscar

33

data, depois vem as atividades como matemática, depois a merenda. Então eles

34

sabem esperar. Então essa rotina é muito boa para o desenvolvimento do educando.

35

Pra você qual o papel do professor?

36

É como eu falei, o professor é um mediador, né. É como eu falei, nos estamos aqui

37

com uma missão de tornar nossos alunos melhores, que eles encontrem na escola

38

um despertar do conhecimento, né... a curiosidade, estimular a curiosidade, o valor

39

do outro, a socialização, né...construir valores, né. Porque agora a escola, a família

40

mudou, são outros valores. Então a gente tenta buscar esses valores para a sala de

41

aula, contribuindo para que o aluno saia daqui melhor do que ele entrou.

42

E você considera cumprir esse papel?

43

Acho que eu faço o possível, né. Cumprir, cumprir eu acho que não. Eu escutei uma

44

vez que o professor tem que ter sempre uma insatisfação positiva. Se a gente se

45

acomodar, é isso e pronto. Não, eu prefiro ter uma insatisfação positiva porque aí

46

amanhã eu vou dar o melhor. Eu vou procurar, né... dar o melhor pros meus alunos.

47

Ultimamente nós andamos ouvindo falar muito sobre o professor tradicional. O

48

que você considera como pedagogia tradicional?

49

(Silêncio)... ai, Pedagogia...Tradicional...né...eu acho que são os valores, tem coisas

50

que... o respeito ao outro. Eu acho que isso não vai acabar, o respeito ao próximo, o

51

respeito aos mais velhos, o respeito a eles mesmos. O respeito aos mais velhos,

52

mas assim o respeitar ao aluno também é importante. Eu acho que isso é a tradição,

53

né. Um mais um é dois como conteúdo, mas eu acho que a tradição e a

54

modernidade tem que caminhar junto agora. O que eu posso falar é que esse

55

tradicional seria esse respeito mútuo.

56

E nós também escutamos falar de outra pedagogia denominada Nova, que

57

você até já enunciou algumas características. Você conseguiria diferenciar

58

essa Pedagogia Tradicional da Pedagogia Nova?

59

Acho que diferenciar não, mas unir as duas. Esse mundo digital atualmente é... tem

60

professor que não consegue se encaixar. Eu consegui. Eu acho que eu consegui. Eu

61

trago para minha sala de aula o tablet, sim. E o aluno que antigamente... hoje vai

62

para o cantinho depois da atividade, o cantinho da leitura, o cantinho do joguinho e o

63

cantinho da matemática. Eu tenho o cantinho digital. É o meu tablet que eu “abaixo”

64

jogos educativos que ele pode jogar.

65

Então você se identifica com essa pedagogia...

66

É eu me identifico com essa pedagogia. Eu acho... válido.
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67

Mas você também utiliza a tradicional?

68

Utilizo a tradicional, às vezes... é...utilizo a tradicional... eu uno as duas, porque eu

69

acho que hoje em dia não tem mais aquele... o “bê-á-bá” não. Eu faço uma

70

miscelânea assim (risos) e consigo juntar, unir os dois juntos. E aí o digital, na hora

71

de corrigir o trabalho, eu boto “curti”, eu boto “ok”, eu boto carinha, como que fala?

72

“smile”. Eu boto carinha “curti”, “Não curti”. Eu tenho aquelas plaquinhas do jogo.

73

Então é o Facebook, o Whatsapp daquelas carinhas, aqueles “emocions”, no lugar

74

dos parabéns, porque também vai o parabéns, vai a estrelinha. “curti”, “Não curti”, a

75

carinha chorando quando o trabalho não tá legal. Então a gente faz... o professor

76

tem que saber fazer isso. É o mundo que eles conhecem.

77

E o material que você usa com eles?

78

O material... nós temos a apostila da escola. Tem o caderno. Que aí a gente usa o

79

tradicional, o caderno de aula, o caderno de casa. Tá aí o tradicional, né. Mas eu

80

uso material diversos com eles. A casquinha do ovo tem até uma atividade para unir

81

o número, a quantidade. Há rótulos que eles trazem de alimentos, de bebidas, a

82

sucata, tudo é aproveitado, entendeu? É um gancho pra poder, até esse joguinho,

83

como chama? “spinner” coloquei um número, porque é um jogo atual. Se o

84

professor... ou ele manda guardar, porque atrapalha a aula, ou ele dali, porque todos

85

os alunos tem, faz um jogo. Eu fiz, coloquei números, coloquei um de frente para o

86

outro e rodavam, o número que caísse. Também teve um acordo: hora de jogar e

87

hora de guardar, tem que ter um acordo, E aí eu ganho nesse ponto. Tá na hora de

88

jogar parou. Eles guardam. Tem a hora do limite.

89

E a avaliação?

90

A avaliação, aí é uma avaliação...

91

Tradicional ou Nova?

92

Digamos que tradicional. Com trabalhinhos, com avaliação, mas dentro do conteúdo,

93

fica uma coisa mais... suave, entendeu? Não coisas que eu não dei ou perguntas

94

diferentes daquilo que eu dei em sala de aula, é sempre a mesma atividade,

95

mudando o nome. Eles podem usar o que está em sala de aula colado, eu não

96

escondo nada. Não é proibido olhar, eles podem, não abrir o caderno, mas todas as

97

informações da sala de aula que tem, eu não tiro.

98

Pelo o que eu estou observando, as carteiras são organizadas no modelo

99

tradicional. Você diversifica ou você sempre deixa assim?
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100

Não, eu normalmente trabalho em grupo. As minhas carteiras são todas em grupos.

101

É que quando a menina limpa, ela coloca no tradicional. Mas eu mudo muito, eu falo

102

que vou mexer a panela, pra todo mundo sentar com todo mundo. Agora o problema

103

do grupo é ficar de costas para o quadro. A dificuldade de copiar do quadro.

104

E aqui, por ser uma escola municipal, vocês têm atividades extraclasses?

105

Eles têm Educação Física, Inglês, sala de leitura, artes.

106

E tem passeio, atividade externa?

107

Passeio, nós dependemos de ônibus e aí esse ônibus, como não pode ser cobrado,

108

a gente depende que a CRE mande, né. E aí fica difícil. Tem passeio, mas com

109

menos frequência.

110

Professora, para encerrarmos a nossa pesquisa, eu gostaria de saber qual o

111

foco do seu trabalho, qual o objetivo do seu trabalho, já que eu senti que

112

realmente você ama a sua profissão? O que você espera desse aluno?

113

Eu espero que ele saia feliz da escola, né. E a minha preocupação é acompanha-los

114

até eles descobrirem o que querem da vida, porque a gente vai passando e eles vão

115

mudando, A minha vontade era ser igual mãe, ir acompanhando, Mas já que não dá,

116

eu procuro focar que eles sejam felizes. Felizes, que tenham um ensino feliz, que

117

tenham, que esse tempo que fica comigo seja feliz. Claro, com limites, mas que

118

sejam felizes saindo daqui com vontade de voltar pra escola. E a escola está sendo

119

tão massacrada, né. É tudo muito bonito, mas o professor também precisa fazer com

120

que o aluno volte.

121

Professora, muito obrigada por esse tempinho que a senhora reservou pra

122

mim, vai ser muito produtivo na minha dissertação, depois eu dou um

123

feedback como foi a minha dissertação. Boa tarde.
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