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RESUMO

Esta pesquisa realizada em duas escolas municipais de uma cidade da Grande São Paulo
utiliza-se da pesquisa colaborativa, procurando apresentar a possibilidade da
coordenação pedagógica lançar mão de mediações de objetos e dispositivos culturais
para o desenvolvimento de uma Pedagogia Cultural amparada nas teorias de Jerome
Bruner. O desenvolvimento da pesquisa é narrado numa perspectiva benjaminiana, em
que a experiência é contextualizada ao máximo, procurando abarcar os diversos pontos
de vista dos atores envolvidos e problematizando as consequências das mediações
apresentadas preferencialmente em grupo. O Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo
(HTPC), pensado como único momento possível de se prestar como espaço de
mediação do coordenador para o grupo, será contextualizado a partir das leituras dos
diários de bordo escritos pelas profissionais e será o eixo estruturante das intervenções
da coordenação pedagógica, bem como o instrumento privilegiado de acompanhamento
e avaliação das proposições lançadas ao grupo. Dos diálogos que surgem entre as
escritas das profissionais e as devolutivas do coordenador abre-se uma interlocução em
que o outro é visto como responsável e colaborador nas escolhas de fruição e vivência
estética para além das percepções de uma Cultura massificada, buscando a fratura
estética preconizada por Algirdas Julien Greimas. A apresentação dos objetos e
dispositivos culturais sempre embasada em pressupostos Éticos e da Teoria da Ação
Comunicativa de Jurgen Habermas, juntamente com as ideias de Modelos Mentais de
Van Dijk, nos fornecem elementos para uma análise cuidadosa do material escrito por
uma professora. A tese apresenta-se em cinco capítulos que buscam reconstruir o
caminho trilhado pelo coordenador pedagógico na mediação e valorização dos objetos e
dispositivos culturais para as profissionais que estiveram sob sua responsabilidade,
fazendo uso de uma narrativa de seus procedimentos iniciais e terminando com a
descrição do que compreende ser a Pedagogia Cultural.
Palavras-chave: diários de bordo; mediação estética; pesquisa colaborativa;
coordenação pedagógica; Pedagogia Cultural.

ABSTRACT
This study, carried out in two municipal public schools in a city of São Paulo’s Grand
Metropolitan Area, makes use of

collaborative research, trying to present the

pedagogical coordination’s possibility of introducing the mediation of cultural objects
and device toward the development of Cultural Pedagogy based on Jerome Bruner’s
theories. The research’s evolution is told on a Benjaminian perspective, where
experience is maximally contextualized, in an attempt to embrace varied points of view
about all involved actors and questioning the consequences of the mediation presented
preferably in groups. The Collective Pedagogical Working Hours (CPWH), thought as
the only possible suitable moment for a mediation site between coordinator and group,
will be contextualized starting from the reading of the logbooks written by the
professionals and will be the framing axis of the pedagogical coordination’s mediation,
as well as a privileged tool to follow up and assess the propositions put forward to the
group. From the dialogues that emerged among texts written by the professionals and
the coordinator’s feedbacks an interlocution gets started, where the other is seen as
responsible and collaborator in aesthetic experience and pleasure choices, beyond the
awareness of popularized Culture, searching for an Aesthetics of fracture recommended
by Algirdas Julien Greimas. The presentation of cultural objects and device, always
based on Ethic conjunctures and the Theory of Communicative Actions by Jurgen
Habermas, together with Van Dijk’s Mental Models, provide the elements for a careful
analysis of a teacher’s written topics. This thesis is presented in five chapters that look
for reconstructing the pedagogical coordinator’s path to mediate and valorize cultural
objetcs and device to professionals under his responsibility, making use of a narrative of
his initial procedures and ending up in a description of what he understands as Cultural
Pedagogy.
Key-words: logbooks; aesthetics mediation; collaborative research; pedagogical
coordination; Cultural Pedagogy.
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Introdução

É que a cultura e a busca por significados
são a mão modeladora, a biologia é a
restrição e, conforme vimos, cabe à
cultura deter o poder de afrouxar essas
limitações.
Jerome Bruner

Em nossa trajetória acadêmica e profissional, diversas pessoas estão presentes direta ou
indiretamente e a construção desta tese envolveu a participação de muitas. Ao fazermos
uso da primeira pessoa do plural, esperamos contemplar as vozes de todos os autores
envolvidos.
A preocupação com as questões do acesso à leitura nos mobiliza desde o mestrado,
realizado com a preciosa orientação do professor doutor Edmir Perrotti na ECA-USP,
com o título Redes de Leitura: uma abordagem sociocultural do ato de ler, onde
percebemos que a apropriação da leitura exige do leitor a circulação por diversos
espaços informacionais e o contato com múltiplas experiências culturais.
Ao assumirmos o cargo de coordenador pedagógico tínhamos um desafio: como auxiliar
os professores a mediarem a leitura para os seus alunos? Intitulamos de desafio, pois se
quando eram alunos nas escolas de Ensino Fundamental, Médio ou no Magistério não
tiveram, eles próprios, acesso a uma Biblioteca Escolar, como esperar que o fizessem
agora?
Quando o curso de Magistério em nível Médio deixou de ser o formador de professores
das séries iniciais e a responsabilidade passou para as Faculdades e Universidades com
o curso Normal Superior, o problema não parece ter sido solucionado, afinal muitos
alunos desses cursos não são leitores e, quando se deparam com as bibliotecas
universitárias, sentem-se desamparados e mais afastados ainda desse dispositivo
informacional.
Aqueles que sobrevivem a esse contato com a biblioteca universitária e conseguem com
ela interagir, não se tornam por isso melhores mediadores de leitura quando vão às
escolas, por dois motivos: o primeiro é que nem sempre existe uma biblioteca nas
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escolas em que vão lecionar e o segundo, que esses espaços, quando existem, são
completamente diferentes do que encontramos nas faculdades e universidades.
Reconhecer as dificuldades é elemento importante, porém não soluciona por si o
problema. Se as questões no que tange à leitura são complexas, o que dizer acerca das
outras manifestações culturais e dos outros dispositivos informacionais?
Imbuídos do desejo de contribuir com as fruições culturais dos dois grupos aos quais a
pesquisa faz menção e procurando não esquecer das atribuições profissionais que o
cargo de coordenação demandava, preocupamo-nos inicialmente em como exercer uma
coordenação pedagógica que auxiliasse os professores a fruírem colaborativamente a
Cultura.
Avançar em tais proposições obrigou-nos a ter uma atenção redobrada para a questão da
metodologia a ser empregada na realização da pesquisa, buscou ser a mais adequada aos
nossos propósitos. Contudo, houve dificuldade em encontrar material publicado que
assumisse todos os aspectos por nós empregados, pois muitas das ações que iniciamos
ainda não foram pesquisadas na profundidade ou na perspectiva que nos propusemos.
Tentando apresentar melhor o que compreendemos por pesquisa colaborativa,
descreveremos porque filiar a pesquisa colaborativa a uma forma de pesquisa-ação,
apresentaremos

alguns

pesquisadores

que

realizam a

pesquisa

colaborativa,

reconhecendo que entre estes pesquisadores há diferenças procedimentais e de
nomenclatura e terminaremos esta curta apresentação metodológica descrevendo nossos
pressupostos quando empregamos o termo pesquisa colaborativa.
Porém, podemos afirmar antecipadamente dois pontos que são centrais entender para
definir o que venha a ser pesquisa colaborativa. A primeira é que antes de qualquer
coisa, propor-se a pesquisar de forma colaborativa é empregar uma maneira, uma
postura, em suma, uma condução frente aos outros indivíduos e às análises que se
seguem nas relações interpessoais antes de mais nada. A grosso modo resumiríamos que
é uma forma de condução do pesquisador, que vê na colaboração uma atitude de
construção coletiva do conhecimento que se desenvolve na relação do pesquisador e os
membros da pesquisa. E a segunda, que a pesquisa colaborativa exige que para sua
compreensão e detalhamento se privilegie a narrativa, tanto do pesquisador como do
grupo, que se propõem a construir a pesquisa; uma narrativa que vai para além do mero
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relato, narrativa iniciada na experiência, ampliada na teoria e quando possível devolvida
aos sujeitos que dela participam para discussões e reflexões, bases experimentais
construídas nos procedimentos de BENJAMIN (1996) e já utilizada por outros
pesquisadores.
Como acabamos de pontuar que a narrativa do processo é fundamental na condução de
uma pesquisa colaborativa, não poderíamos iniciar esta tese sem retomarmos nossos
pressupostos de pesquisa. Tínhamos uma hipótese inicial ao nos inscrevermos para o
programa de doutorado em Língua Portuguesa pela PUC-SP: que o coordenador
pedagógico poderia auxiliar os professores que coordenava a vivenciarem significativas
manifestações culturais e quiçá, assim, torna-los aptos a mediar suas descobertas aos
seus alunos. Acreditávamos inicialmente que os momentos mais adequados para esta
mediação seriam os Horários Pedagógicos de Trabalho Coletivo (HTPC).
Enquanto coordenador pedagógico, sabíamos que nos competiria direcionar os
momentos de HTPC, assim teríamos um espaço privilegiado para pensarmos estratégias
de mediação cultural aos professores, para com o tempo vê-los empregar com seus
alunos.
Ao iniciarmos as leituras de fundamentação teórica, ao frequentarmos as disciplinas do
programa de Língua Portuguesa, bem como as do programa de Psicologia da Educação,
para analisarmos o material coletado antes de ingressarmos no doutorado e passarmos
pela qualificação, percebemos que um tratamento reticular das questões culturais não
poderia ficar restrito aos HTPCs. Apesar destes horários coletivos serem centrais no
desenvolvimento do trabalho, não foi o único espaço de interlocução. A escrita
sistemática do fazer docente através dos diários de bordo terá papel essencial na
construção de uma pedagogia que centre suas bases nas manifestações culturais.
Logo, percebemos que o problema da pesquisa melhor se configura assim: o
coordenador pedagógico, através de um processo intencional de mediação cultural e do
acompanhamento sistemático do fazer docente por meio da escrita de diários de bordo,
cria condições para o professor repensar sua prática e auxilia os docentes a serem
mediadores culturais?
Responder tal questão exige que a metodologia empregada contemple a participação do
outro, e que estejamos em contato direto com os sujeitos da pesquisa. Desta forma
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inscrevemos o trabalho dentro da pesquisa-ação. O pesquisador David Tripp em seu
texto “Pesquisa-ação: uma introdução metodológica” diz que “é difícil de definir a
pesquisa-ação por duas razões interligadas: primeiro, é um processo tão natural que se
apresenta, sob muitos aspectos, diferentes; segundo, ela se desenvolveu de maneira
diferente para diferentes aplicações.” (TRIPP, 2005, p. 445)
A primeira hipótese desta pesquisa justifica muito das proposições que precisamos
realizar no decorrer da pesquisa:
I – Profissionais que vivenciam o uso de objetos e dispositivos culturais de forma
monitorada e dialogada através dos diários de bordo e no Horário de Trabalho
Pedagógico Coletivo (HTPC) obtêm resultados mais significativos de mediação cultural
junto aos seus alunos.
Tentando verificar esta proposição, foi necessário nos despirmos de certezas,
escutarmos ativamente os sujeitos da pesquisa, irmos a campo com alguns
encaminhamentos,

contudo

sempre

preparados

a

termos

que

recuar,

rever

procedimentos, considerar as opiniões e sugestões do grupo e por vezes, reconsiderar
ideias que tínhamos construído em outras situações.
A outra hipótese consolida esta necessidade:
II – O reconhecimento e a compreensão do fazer docente é condição primeira para a
modificação da prática docente e o deslocamento da transmissão de conteúdos para as
vivências culturais em primeiro plano, rumo a uma Pedagogia Cultural.
Não poderíamos falar de mediação sem considerarmos as proposições dos grupos aos
quais a pesquisa se reporta, pois são as colocações destes grupos, seus anseios, suas
conquistas e suas dificuldades que vão nos ajudar a configurar as mediações. O processo
de escrita de diários de bordo envolve uma predisposição do outro (sujeito ativo da
pesquisa) que não nos permite pensar em outra estratégia que não envolva a
colaboração.
Vivenciar e se reconhecer nas proposições culturais que serão apresentadas, coloca
novamente estes sujeitos dentro de um papel ativo e primordial na pesquisa, que torna
impossível apagar ou minimizar suas contribuições a meros receptáculos de estratégias
ou materiais apresentados pelo mediador. Os sujeitos desta pesquisa são, antes de
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qualquer coisa, pessoas que interpretam e ressignificam suas vivências culturais e
colaborativamente avançam ou recuam nos aspectos que lhes parecem mais
interessantes e que se auxiliam a compreender melhor o mundo atual, onde até a Cultura
se apresenta líquida, para ficarmos com a precisa nomenclatura de BAUMAN (2013).
Cada pesquisa-ação exigirá que o pesquisador adeque as proposições metodológicas e
formas de investigação ao seu objeto de pesquisa, e acreditamos que as hipóteses
iniciais são preponderantes nesta condução. Não estamos com isto afirmando que
“forçaremos” os dados a confirmarem as hipóteses iniciais: se assim o fosse, não seria
necessário efetuarmos a pesquisa. Mas admitindo que, para coletarmos e analisarmos os
aspectos que nossas hipóteses solicitavam, necessitamos por vezes recorrer a novas
formas de análise, pois:
... como acontece frequentemente de não haver teorias prontas que se ajustem
a nossos dados ou interações, nesse caso trabalhamos indutivamente,
teorizando nossos dados mediante a criação de novas categorias. No entanto
quando fazemos, nosso propósito é inteiramente pragmático: não fazemos
isso porque apenas queremos conhecer (isso é “pesquisa pura”), indagamos
por que alguma coisa é como é apenas para podermos saber melhor como
aprimorar a prática. (TRIPP, 1995, p. 452)

Ao efetuarmos a pesquisa cumprindo o duplo papel de pesquisador e coordenador, não
tínhamos como não ser pragmáticos ao extremo, pois antes mesmo de sermos um
pesquisador éramos um coordenador diante de dois grupos que precisavam de auxílio
no seu fazer cotidiano frente aos alunos e que, acima de tudo, depositavam em nós
expectativas de auxílio e colaboração.
Em nossa pesquisa de mestrado, sob a valiosa orientação do professor Doutor Edmir
Perrotti, iniciamos um trabalho orientado na perspectiva da pesquisa colaborativa, que
deu origem à dissertação, Redes de leitura: uma abordagem sociocultural do ato de ler
(ALCÂNTARA, 2009). Neste período, os outros orientandos do professor Perrotti
também desenvolviam estudos em que a pesquisa colaborativa era a metodologia
empregada, o que nos possibilitou em conjunto irmos definindo o que compreendíamos
e vivenciávamos como pesquisa colaborativa.
Seria oportuna a observação para a questão da nomenclatura da pesquisa colaborativa: o
professor Edmir Perrotti, bem como seus parceiros de pesquisa, orientandos e
colaboradores, usam a expressão metodologia colaborativa; nós, ao buscarmos construir
uma uniformidade de termo na escrita deste texto, optamos por usar a designação
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pesquisa colaborativa. Contudo reconhecemos de antemão que nossa pesquisa não se
filia a muitas das pesquisas que assim se nomeiam e reconhecemos que tentamos
empregar muito das proposições que aprendemos e vivenciamos com o professor Edmir
Perrotti e seus colaboradores, como a definição de CINTRA:
A metodologia colaborativa, por trabalhar a participação em obras de
construção, funciona como rede, em que cada nó é ponto para expansão e a
agregação de novos grupos, de novas ações. Isso faz das pesquisas alguma
coisa destinada a não ficar nas estantes de bibliotecas, mas algo para ir a
campo e, em colaboração, transformar, realidades em diferentes níveis
sociais. O trabalho de colaboração, marcado pela pesquisa, pelo diálogo
permite enxergar melhor a problemática e propicia a intervenção. (CINTRA,
2012, p. 24)

As pesquisas de OLIVEIRA (2009, 2014), PASCOAL (2009) e SCAPECHI (2009) são
valiosos trabalhos, que se realizaram dentro da perspectiva da pesquisa colaborativa
como a compreendemos.
Na época da realização do mestrado, bem como agora no doutorado, não tínhamos um
roteiro prévio de como a colaboração poderia se desenvolver, apenas o reconhecimento
de que deveria existir a colaboração. Ao optarmos pela pesquisa colaborativa, sabíamos
que qualquer intervenção deveria ser construída em colaboração com os sujeitos da
pesquisa, e que não poderíamos nos furtar de dialogar francamente com todos os
elementos envolvidos na pesquisa.
É necessário estar ciente das vantagens e dos riscos de efetuar a pesquisa no ambiente
de trabalho, reconhecer que há proposições que só podem ser efetuadas se o pesquisador
estiver à frente do trabalho desenvolvido junto ao grupo. É importante notar que, por
vezes, os papéis de pesquisador e coordenador pedagógico se confundiram. Em outras,
o pesquisador dá ânimo e forças para o coordenador e, em outras ainda, o coordenador
vale-se das descobertas do pesquisador para efetuar transformações e proposições que
estão muito claras na teoria, porém que o cotidiano escolar sente muita dificuldade em
realizar e concretizar.
Por diversos momentos, as obrigações oficiais que o coordenador pedagógico teve que
cumprir no exercício de sua função orientou o que o pesquisador aplicou. Um bom
exemplo desta transformação refere-se à necessidade de escrever o Projeto Político
Pedagógico (PPP) da escola. Propusemos ao grupo que coordenávamos termos a leitura
como eixo estruturante, pois víamos essa escolha como uma forma de caminhar por
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áreas do conhecimento de que tínhamos algum domínio, além de compartilharmos
conhecimentos e estratégias que havíamos adquirido ao realizar a pesquisa do Mestrado.
Mas, naquele momento, também estava posto um enorme desafio, já que uma coisa é
termos um mediador que é leitor e usuário dos dispositivos informacionais desejoso de
mediar a leitura com um tratamento em rede, e outra totalmente diversa é desejar que
profissionais que não se reconhecem leitores façam uma mediação em rede para a
leitura.
Sabíamos de antemão que necessitaríamos mediar a leitura para o grupo e formar uma
rede de leitura com eles. Não tínhamos ideia de como isso se daria e sabíamos que o
grupo teria de se ver contemplado nas atividades e perceber os meandros da mediação.
É exatamente neste ponto que baseamos nossa justificativa em relação ao porquê de
utilizar a pesquisa colaborativa.
Não podemos dizer que qualquer pesquisa-ação daria conta de adaptar-se a todas as
especificidades que apareceram ao longo do desenvolvimento do trabalho. Até porque
existem formas de pesquisa-ação que exigem que se tenha claramente definido qual é o
problema e quais serão as ações para transformar o problema, enquanto na pesquisa
colaborativa sabemos quais são os possíveis problemas, mas as intervenções serão
construídas juntamente com o grupo.
Tais considerações, longe de nos afastarem de uma conduta científica, nos colocavam
um desafio duplo. Tínhamos de ter um plano de trabalho muito bem elaborado e ao
mesmo tempo flexível. Em última instância, seria o grupo que definiria os trajetos que
faríamos, o que exige do pesquisador e, no caso, do coordenador pedagógico, um
esforço claro para não se perder em devaneios e para construir uma organização mínima
dos conteúdos e procedimentos colocados à prova.
A pesquisa colaborativa comparada às outras formas de pesquisa ainda está se
configurando. Existem diversos autores, como MAGALHÃES (2002, 2004, 2007),
IBIAPINA (2007, 2008, 2011), PERROTTI e PIERRUCINI (2007), CABRAL (2011),
LIBERALI (2011) e outros, que através de suas pesquisas buscam definir mais
claramente o que vem a ser uma pesquisa colaborativa.
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Ainda no mestrado entramos em contato com os estudos de MAGALHÃES (2002,
2004) e IBIAPINA (2007) e com os de PERROTTI e PIERRUCINI (2007). Levando
em conta as novas leituras e retomando as efetuadas na época do mestrado, diríamos
que há consenso entre estes pesquisadores citados, na questão de que os sujeitos da
pesquisa não são mero grupo de controle: a condução do processo de pesquisa precisa
efetivamente contar com as proposições dos sujeitos que dela participam. As mudanças
dos procedimentos e dos espaços físicos são conduzidas de forma colaborativa onde o
pesquisador pode fornecer possibilidades. Contudo, são os membros da pesquisa que
definem quais possibilidades serão usadas. E como bem conceitua CABRAL (2012),
deve haver ganhos dos participantes de uma pesquisa colaborativa na escola, pois:
“... contribui para mudar qualitativamente a realidade da sua atividade
docente, visto que, por meio dela, o pesquisador colaborativo, ao conceber a
realidade estudada como seu objeto de investigação, além de aproximar a
universidade da escola e a teoria da prática, constrói conhecimentos com base
em contextos reais, descrevendo, explicando e intervindo nesta realidade, o
que possibilita contribuir para transformar, de forma coerente e significativa,
tal realidade, já que se instaura um processo produtivo de reflexão, de
indagação e teorização das práticas profissionais dos educadores e das teorias
que guiam suas práticas. Processo produzido com os professores, não apenas
para os professores.” (CABRAL, 2012, p.1)

Nossa filiação de pesquisa colaborativa encontra-se próxima às proposições dos
pesquisadores DESGAGNÉ (1997, 2001, 2005, 2013), KINCHOLOE (1997)
KINCHOLOE e BERRY (2007) e PERROTTI e PIERRUCINI (2007), que além das
proposições de verem os sujeitos que participam da pesquisa como coautores da
pesquisa, dão uma ênfase grande ao fato do pesquisador estar envolvido na pesquisa.
Por isso, consideramos imprescindível que o pesquisador faça parte do grupo, uma vez
que não há pesquisa colaborativa sem o envolvimento claro do pesquisador no
desenvolvimento do projeto.
Alguns dos autores citados: CABRAL (2012), LIBERALI (2012), MAGALHÃES
(2007) e outros, veem a possibilidade do pesquisador não ser parte efetiva da escola e
sim um pesquisador que acompanha o grupo de perto, propondo intervenções, traçando
coletivamente possibilidades e quiçá alcançando os avanços e reflexões esperadas.
Para quem desejar se aprofundar nesta problemática da questão metodológica, vemos
como um bom exemplo a comparação do trabalho de LIBERALI (1999) “O diário
como ferramenta para a reflexão crítica”, onde a pesquisadora acompanhou cinco
coordenadoras e as auxiliou na reflexão dos seus fazeres semanalmente e as proposições
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que desenvolvemos com o grupo de profissionais que coordenamos. No caso da
pesquisa de Liberali, as participantes se inscreveram no curso ministrado pela
pesquisadora, leram textos acerca dos seus fazeres e desejaram ter uma interlocução
com a pesquisadora. Em nosso caso, por sermos o coordenador pedagógico que lança a
proposição da escrita, a realização do diário de bordo não foi facultativa. Muitas
profissionais inicialmente não desejavam escrever sobre o seu fazer e tínhamos de
quinze a dezenove diários para serem acompanhados. O emprego dos diários de bordo
produzidos nestas escolas para fins de análise neste trabalho que facultativo, valendo a
ressalva que apenas uma professora se negou a ter sua escrita utilizada.
Nós nos filiamos a uma forma de pesquisa colaborativa que só pode acontecer se o
pesquisador for parte integrante do local a ser pesquisado. Esta filiação se dá por vários
motivos, dentre os quais enumeramos:
1. Inicialmente, há uma dimensão das relações interpessoais que só são acessadas
no contato direto e sistemático com os sujeitos envolvidos nas relações e
dificilmente um pesquisador pode dispor de um tempo integral de observação,
participação e colaboração sistematicamente com um grupo, pelo período de
quatro anos, se neste local além de pesquisa não houver geração de renda;
2. Além das dimensões interpessoais existem as questões hierárquicas dentro das
organizações, de que dificilmente um membro que não pertencesse ao quadro de
funcionários da organização poderia lançar mão. Assim o sendo, quanto menos
dependentes forem as proposições do pesquisador de avais externos, maiores são
as possibilidades de realizar-se uma pesquisa colaborativa mais efetiva;
3. Por fim, ser o responsável na escola pela formação dos outros membros ou pela
ação junto ao grupo de controle, permite que se revejam conduções e
proposições de forma mais rápida e autônoma do que se tiver que convencer
alguém a fazê-lo.

Contudo, existem implicações que não poderíamos deixar de citar ao se optar por uma
pesquisa colaborativa onde se desempenha o papel de pesquisador e de funcionário:
1. Há um risco claro de se priorizar a narrativa do próprio fazer e desconsiderar as
colaborações de outros autores no processo;
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2. No afã de apresentar os resultados da pesquisa, esquecer-se de traçar uma
contextualização das intervenções e dos sujeitos da pesquisa de forma que
permita às pessoas que entrem em contato com a pesquisa reconstruírem as
situações narradas;
3. Outro deslize que pode acontecer é a narrativa assumir um tom tão particular
que poderia parecer mais uma descrição pormenorizada de um fazer que se julga
exclusivo, e uma busca cuidadosa numa boa pesquisa bibliográfica demonstrar
que tal exclusividade é ilusória.

Além de todas as considerações apresentadas, não poderíamos deixar de citar outras
proposições do professor David Tripp: o pesquisador argumenta que existem diversas
formas de “investigação-ação” e que a pesquisa-ação seria uma delas. Podemos filiar a
pesquisa colaborativa dentro desta forma de investigação da ação. E apesar de Tripp
fazer menção clara à pesquisa-ação, acreditamos que seu alerta sirva à pesquisa
colaborativa também:
... embora a pesquisa-ação tenda a ser pragmática. Ela se distingue
claramente da prática e, embora seja pesquisa, também se distingue
claramente da pesquisa cientifica tradicional, principalmente porque a
pesquisa-ação ao mesmo tempo altera o que está sendo pesquisado e é
limitado pelo contexto e pela ética da prática. (TRIPP, 2005, p.447)

O que nos diferencia da pesquisa-ação proposta por Tripp e outros pesquisadores que
adotam esta conduta de pesquisa, é o receio de se distinguir da prática: a pesquisa
colaborativa que advogamos assume este risco e ao invés de se afastar da prática,
assume-a em sua plenitude. Neste quesito nos aproximamos de BOAVENTURA (2011)
e SUÁREZ (2011).
Como o problema de pesquisa trata da questão da mediação cultural e do
acompanhamento sistemático da escrita dos diários de bordo, não haveria forma de tais
procedimentos acontecerem de forma tão próxima sem estarmos presentes diariamente
na escola. O desafio lançado é analisar a prática à luz das teorias científicas e procurar, a
partir deste movimento, encontrar proposições possíveis de serem apresentadas às
pessoas que desejem replicar a experiência ou analisar outras possibilidades de
intervenções possíveis para a melhora da formação do professor e na qualidade das
relações de aprendizagem da escola.

11

A pesquisa poderia estar no programa de Educação, se a ênfase às questões das práticas
docentes fosse o foco; no programa da Ciência da Informação, se a questão da relação
entre os objetos e dos dispositivos culturais com os sujeitos ganhasse prevalência.
Porém a escuta, a leitura e a análise das escritas das profissionais e professoras são os
eixos condutores das intervenções junto aos grupos para a mediação cultural, logo, o
programa de Língua Portuguesa, por tratar da análise do discurso mostrou-se o mais
adequado para o desenvolvimento da pesquisa.
Discurso aqui compreendido para além da análise de materiais escritos ou orais,
compreendendo que todas as linguagens são formas de expressão que trazem um
discurso e que estas linguagens são construções sociais que se dão nas relações
culturais. Proposições que se embasam nas colocações de Norman Fairclough em seu
livro “Discurso e mudanças sociais”, que define:
O discurso contribui para a construção de todas as dimensões da estrutura
social que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem: suas próprias
normas e convenções, como também relações, identidades e instituições que
lhe são subjacentes. O discurso é uma prática, não apenas de representação
do mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo o
mundo em significados. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91)

A construção que o autor faz acerca das construções é o que será objeto de análise e
trabalho nesta pesquisa. A mediação dos objetos e dispositivos culturais passa
obrigatoriamente pelas questões de significação que os sujeitos realizam deles e como
constroem estes significados.
Parece uma obviedade, mas a melhor forma de compreender uma pesquisa desenvolvida
dentro das proposições da pesquisa colaborativa é fazendo-a; não sendo um dos
participantes, a segunda opção é lendo-a. No decorrer do texto esperamos que percebam
os procedimentos que serão apresentados, os recuos e avanços que acontecerão
mediante as colocações e proposições dos grupos.
Esclarecida a forma de condução da pesquisa, a descrição dos grupos aos quais o
trabalho se refere se faz necessária. Realizamos a pesquisa em dois grupos compostos
por diversas profissionais, cujas peculiaridades e demandas jamais poderão ser descritas
minunciosamente, e ao mesmo tempo unidas por questões profissionais e por ocuparem
um espaço em comum (as escolas em questão), que era uma possibilidade de
aproximação.
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A primeira escola, que chamaremos de ESCOLA A 1, localizada numa cidade ga garnde
São Paulo é uma escola de inicialização profissionalizante, onde a maioria dos alunos
permanecia por três meses (tempo de duração dos cursos), e dirigia seu foco aos alunos
que não tinham terminado o Ensino Fundamental. Além das turmas de
profissionalização, existiam, no primeiro ano que coordenamos a escola, outras duas
modalidades educativas: a EJA (Educação de Jovens e Adultos), no período vespertino,
onde os alunos poderiam cursar os anos iniciais do Ensino Fundamental e a modalidade
EJA-TELESSALA onde os alunos no período da manhã e noturno poderiam estudar os
últimos anos do Ensino Fundamental.
Assim podemos sintetizar as modalidades de ensino que encontramos no primeiro ano
que coordenamos a ESCOLA A:
Modalidade de

Curso profissionalizante

Curso profissionalizante

EJA séries

EJA-Telessala

de cabeleireiro

de manicure

iniciais

séries finais

Manhã

X

X

Tarde

X

X

Noite

X

X

ensino
Turno

X
X
X

Este grupo foi se configurando, reconfigurando e reagrupando. Uma descrição estática
dele poderia passar a impressão de que as mudanças que apontaremos ao longo da tese
foram acontecendo num crescente contínuo, o que não é verdadeiro. O grupo, bem
como nós, apresentamos avanços, recuos, paralisações e acomodações que só uma
narrativa embasada nos princípios de BENJANIM (1996) pode ajudar a resgatar. Nos
dois anos seguintes a escola ficou com a seguinte configuração:
Modalidade
de ensino

Curso

Curso

EJA

EJA

EJA

EJA

Profissionalização

profissionalizante

profissionalizante

séries

Telessala

Servidor

Oportunidade

aos alunos de

séries
1

Não utilizaremos os nomes reais das escolas e nem dos sujeitos nela envolvidos pelo fato de alguns
membros do grupo terem se ausentado das escolas onde a pesquisa se realizou. Tínhamos documentos
assinados por elas nos liberando para o uso de seus nomes, porém ao submetermos a pesquisa ao
conselho de ética da Universidade, teríamos que retomar estas assinaturas em formulários próprios, o
que seria impossível. Para evitarmos problemas futuros, optamos por usar outras formas de
identificação, que ao longo do texto serão apresentadas.
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Turno

de cabeleireiro

de manicure

Manhã

X

X

Tarde

X

X

Noite

X

X

iniciais

finais

X

outras escolas

X

X

X
X

X

Como podemos ver na comparação dos dois quadros, houve um aumento considerável
de modalidades de ensino focadas na EJA, o que implicou um aumento no quadro de
professoras em relação ao número de instrutoras. Nesta escola tínhamos dois tipos de
profissionais:

Profissional/instrução mínima

Atribuição

Instrutora / Ensino Médio Completo

Ministrar as aulas de iniciação profissional nas áreas da
Imagem

Pessoal

(Cabeleireiro,

Manicure,

Depilação,

Maquiagem, Estética Corporal, Designer de sobrancelhas)
Ministrar as aulas da Educação de Jovens e Adultos na forma

Professora / Nível Superior

de aulas presenciais do Ensino Regular de primeira à quarta
série e na forma de aulas semipresencial da Telessala da
quinta à oitava série.

Na ESCOLA B (localizada no mesmo município da ESCOLA A), atende a um público
totalmente diferente. Nesta unidade escolar o público alvo são crianças de dois a cinco
anos, em dois períodos (manhã ou tarde), exceção às crianças da sala do Integral, que
frequentam uma turma pela manhã e são agrupados de forma multisseriada à tarde. O
quadro da escola assim se configurava:
Modalidade

Berçário

Infantil I

Infantil II

Infantil III

Integral

Turno
Pela manhã as

Manhã

crianças
(7:30 às 11:30)

1 sala

2 salas

3 salas

3 salas

ficavam

em

diversas salas
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Tarde

O

espaço

utilizado
(13:00 às 17:30)

era
para

agrupar as crianças

2 salas

3 salas

3 salas

1 sala

do integral

Neste grupo só tínhamos professoras e todas com o mínimo de escolaridade: o nível
superior completo.
Pelo exposto até aqui, parece-nos imprescindível que a análise dos acontecimentos seja
desdobrada ao longo das descrições que irão acontecendo! As análises assumem
diversas possibilidades. O que nos parecia tranquilo e óbvio num primeiro momento,
assume depois novas configurações, junta-se às especificidades aos grupos nos quais
propomos as intervenções, as leituras e os contatos com os teóricos que nos embasam,
modificando-as, aprimorando-as, por vezes, colocando-nos mais dúvidas do que
certezas.
As disciplinas que frequentamos no decorrer do curso, os novos interlocutores que
fomos conhecendo, as apresentações em congressos, seminários e a escrita de artigos e
capítulos de livros, ajudaram-nos sobremaneira a iniciar um movimento de consolidação
e sistematização do conhecimento e das implicações de significados que as intervenções
junto ao grupo assumiram.
Assim, como o texto seguirá uma ordem cronológica, a opção por analisar os dados
desde o primeiro capítulo é a forma que encontramos de aprofundar a cada capítulo o
teor das análises. Tentamos desta forma expor as análises numa forma espiralada, onde
a cada retomada do exposto possamos compartilhar como compreendemos a
intervenção naquele momento e com o passar do tempo conseguimos conceitualizá-las
de outra forma.
Sabemos que a Ciência tem uma grande dificuldade em lidar com construções que
fogem ao seu script. BOAVENTURA (2006, 2011) apresenta instigantes proposições
para que as Ciências Humanas, por sua especificidade, libertem-se das regras impostas
às Ciências Exatas e, mais importante, que a riqueza das experiências construídas nos
diálogos e interações humanas não se perca numa narrativa que não dê conta destas
dimensões. Como bem sintetiza:
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Nesta forma de conhecimento a ignorância é o colonialismo e o colonialismo
é a concepção do outro como objeto e consequentemente o não
reconhecimento do outro como sujeito. Nesta forma de conhecimento
conhecer é reconhecer é progredir no sentido de elevar o outro da condição
de objeto à condição de sujeito. Esse conhecimento-reconhecimento é o que
designo por solidariedade. Estamos tão habituados a conceber o
conhecimento como um princípio de ordem sobre as coisas e sobre os outros
que é difícil imaginar uma forma de conhecimento que funcione como
princípio de solidariedade. (BOAVENTURA, 2011, p. 30)

A opção por fugir ao script da escrita da tese não diminui seu rigor científico, pelo
contrário, exige que haja clareza e que apresente todos os itens que se espera de uma
tese, mesmo que em posições por vezes invertidas. O que se pretende é adequar a escrita
ao projeto que foi desenvolvido ao longo desses quatro anos ao qual o texto faz menção.
Após a apresentação do problema da pesquisa, das hipóteses iniciais, da condução
metodológica e de uma breve descrição dos grupos aos quais a pesquisa faz menção,
acreditamos fazer-se necessária uma maior descrição da forma como chegamos à
ESCOLA A e de como iniciamos a conduta de pesquisa.
Ao iniciarmos a função de coordenador pedagógico em 2010, tínhamos uma
inexperiência profissional como grande complicador das proposições iniciais, afinal
nunca tínhamos exercido tal função e, na primeira unidade em que atuamos como
coordenador, havia o fato de estarmos numa escola de iniciação profissional de uma
área com a qual não tínhamos a menor familiaridade. É importante ressaltar que para
serem instrutoras, as profissionais responsáveis pelo ensino das técnicas têm como
exigências comprovar os conhecimentos na área de atuação e possuir o segundo grau
completo (atualmente chamado de Ensino Médio).
Estávamos apresentados a um grande desafio: qual eixo adotaríamos que contemplasse
públicos tão diversificados? E teríamos, para nosso Horário de Trabalho Pedagógico
Coletivo (HTPC), dois grupos ou apenas um?
Guiados pelo bom senso, não aceitamos as pressões iniciais do grupo de se separarem:
alegavam que gostariam de ver suas especificidades de áreas tratadas de forma
exclusiva. Em contrapartida, alegamos que separá-los seria um dificultador na questão
do grupo de se reconhecer como uma instância de reflexão coletiva.
Portanto, um plano de formação para o grupo se fez necessário, pois as pressões para
que houvesse dois grupos de trabalho coletivo foram a tônica do primeiro semestre de
2010 na ESCOLA A. Assim, delimitar sobre o que versariam os HTPCs e contemplar as
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necessidades do grupo foram estratégias pensadas para diminuir estas pressões.
Acreditávamos inicialmente que apenas utilizando os HTPCs conseguiríamos dar conta
de todas as mediações que seriam realizadas para e com o grupo nas questões das
mediações culturais.
No Mestrado, em nossa conclusão, insinuamos a necessidade de uma Pedagogia
Cultural:
Nesse sentido é que afirmamos que a leitura é fenômeno sociocultural que
acontece em rede, que coloca em cena interconexões a serem consideradas
nos tratamentos a ela dispensados. Nesse sentido, as ações que envolvem sua
apropriação necessitam tratá-la como tal, encontrando procedimentos
adequados ao formato reticular que lhe é próprio. Trata-se, pois, de se colocar
em campo uma pedagogia também reticular, que pensa de maneira complexa
o fenômeno da aprendizagem e da construção dos sentidos; trata-se de se
reinventar uma pedagogia cultural como forma de superação de formatos
simplistas e lineares que supõem existir uma relação direta entre os textos e
os
leitores,
independentemente
das
mediações
socioculturais.
(ALCÂNTARA, 2009, p. 115)

Hoje, afirmamos a necessidade desse campo se constituir. As escolas devem perceber
que não há sentido de se tratar de conteúdos e informações de forma compartimentada
como continuam a fazer, e não imaginamos melhor forma de significar o que a escola se
propõe a ensinar que não seja pela via cultural.
Na epígrafe de abertura desta introdução, BRUNER (2000) faz menção a uma mão
modeladora que chama de Cultura e busca de significações. Vemos o trabalho de
modelar como responsabilidade, ao menos nas culturas ocidentais, da escola. Em nosso
entendimento, só se justifica um trabalho com a Cultura se essa vier impregnada de
significações. Ao propormos tratar da dimensão cultural com as profissionais das
escolas que coordenamos ao longo dos quatro anos a que se refere esta pesquisa,
partimos da premissa de que deveríamos estar preparados para conhecer e dialogar com
todas as possibilidades de manifestações culturais vivenciadas pelas profissionais 2.
Reconhecer a existência de diferenças culturais e a necessidade de lidar com elas é um
alerta para evitar o que chamamos de perspectiva jesuítica (aquela que vê o indivíduo
como ser inculto que precisa ser aculturado). Os jesuítas tiveram esta forma de
tratamento para com os índios, tentando salvar-lhes a alma, mas não pretendemos salvar
a alma de ninguém e sim, dialogar. Logo, ver as profissionais da escola como sujeitos
2

Nos quatros anos a que se refere esta pesquisa só coordenamos um professor, logo usaremos os termos
professoras e os artigos femininos para se referir as profissionais, pois exceção ao professor, todas eram
mulheres.
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inseridos na Cultura possibilitou que estabelecêssemos diálogos entre o que sabiam e o
que gostaríamos que soubessem, bem como de nossa parte aprender com elas novas
perspectivas.
A escolha do eixo da Cultura para ser o suporte da intervenção junto aos profissionais
das escolas deu-se por compreendermos que nós nos fazemos humanos através da
Cultura. Não há agrupamento humano que não desenvolva Cultura, seja ela letrada ou
ágrafa, localizada em grandes aglomerações urbanas ou em distantes localidades rurais,
reconhecidas mundialmente ou localmente. Todos os povos são produtores de Cultura.
Não há Cultura que seja melhor ou pior, e sim diversas formas de relacionamentos com
a natureza, que diferentes povos estabeleceram. Dessas diferenças emergem ricas e
múltiplas situações, manifestações e dispositivos culturais. Se a escola não se
assenhorar em ser o local privilegiado de discussão e assunção dessa perspectiva, não
vemos muitas oportunidades de intervenções exitosas podendo ocorrer nessa instituição.
A tão propagada questão da complexidade desenvolvida por MORIN (2011) 3 e
reconhecida por diversos estudiosos, encontra na contextualização da Cultura sua
melhor oportunidade de ser adequadamente levada em consideração. Além de, em
decorrência desse encontro, o tratamento interdisciplinar sair da esfera do desejo e
modismo para assumir seu caráter essencial, afinal, as construções culturais jamais
poderão ser resumidas a uma única disciplina ou reduzidas a uma única explicação. Ou
como bem conceitualiza SILVA:
O que caracteriza a cena social e cultural contemporânea é precisamente o
apagamento das fronteiras entre instituições e esferas anteriormente
consideradas como distintas e separadas. Revoluções nos sistemas de
informação e comunicação, como a Internet, por exemplo, tornam cada vez
mais problemáticas as separações e distinções entre o conhecimento
cotidiano, o conhecimento da cultura de massa e o conhecimento escolar. É
essa permeabilidade que é enfatizada pela perspectiva dos Estudos Culturais.
A teoria curricular crítica vê tanto a indústria cultural quanto o currículo
propriamente escolar como artefatos culturais – sistemas de significação
implicados na produção de identidades e subjetividades, no contexto de
relações de poder. A crítica curricular torna-se, assim, legitimamente,
também crítica cultural. (SILVA, 2013, p. 142)

Além da filiação a uma visão dos Estudos Culturais, faz-se necessário apresentar duas
questões que muito nos tomaram tempo, afinal, a pesquisa colaborativa prima muito
pelas significações.

3

Ler mais em: MORIN, E. Introdução ao Pensamento Complexo. 4. ed., São Paulo: Salunas, 2011.
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Em primeiro lugar, não poderíamos nos furtar de explicar que nos causa desconforto
chamarmos as profissionais que coordenamos na primeira escola em que
desenvolvemos a pesquisa, de professoras e de instrutoras. Cremos que ao nomeá-las
dessa forma estamos criando duas categorias e nosso trabalho de coordenação sempre
buscou evitar que isso ocorresse. Ao mesmo tempo, reconhecemos que existem aspectos
técnicos que só as instrutoras dominam, como há aspectos pedagógicos que são de
domínio das professoras.
Poderíamos chamá-las de educadoras (no limite, todos somos educadores), mas cremos
que essa designação banalizaria o que de fato ocorreu nesse espaço de educação formal.
Assim, optamos por denominá-las profissionais, e com essa escolha terminológica
deixarmos claro que as reconhecemos como um grupo que tem um claro objetivo de,
por meio das técnicas (seja do fazer profissional ou do fazer pedagógico), auxiliar os
alunos a mudarem seus comportamentos e aprenderem.
Só recorremos aos termos instrutoras e professoras quando essa diferenciação for
fundamental, pois reconhecemos de antemão que existiram momentos em que as
profissionais tiveram de ser atendidas dentro de suas especificidades. Reconhecer e
tratá-las como um grupo em momento algum significou anular suas especificidades.
A outra questão muito cara a nós, diz respeito ao fato de que quando concluímos o
Mestrado, tivemos de reconhecer que o trabalho desenvolvido só foi possível pela
qualidade do mediador (pesquisador) que o estava efetuando. Não desejávamos ficar
com essa marca de novo: o trabalho só teve êxito e foi possível de ocorrer por causa do
coordenador (pesquisador). Por isso sentimo-nos motivados a constituir um grupo de
coordenadores para trocar impressões e auxiliá-los a mediarem um trabalho parecido
com o nosso.
Esse grupo, em vez de ter a configuração de um laboratório para verificar se
determinadas técnicas são exitosas ou não, constituiu-se para nós como um grupo de
possibilidades de trocas efetivas de estratégias, dúvidas, alegrias e erros. Podemos
afirmar que foi a forma que encontramos de romper o nosso isolamento na coordenação.
Se academicamente não podemos reclamar de que nunca nos faltaram parceiros nessa
trajetória, profissionalmente tivemos poucos interlocutores que pudessem nos auxiliar.
Até mesmo porque a configuração do trabalho de coordenação se dá muito no trato

19

direto com os professores e nas interlocuções com a gestão (direção e vice direção), pois
nos momentos em que a Secretaria de Educação nos reunia era somente para passar
informes ou formações verticais. Infelizmente, os coordenadores não tinham espaço
para refletirem sobre o seu fazer.
Uma grande especificidade do fazer da coordenação é a mediação, e quando pensamos
na palavra mediação, a primeira figura que nos acompanha é de uma pessoa experiente
ensinando algo a uma pessoa que não sabe alguma coisa. O que pode parecer muito
natural, quando se trata de um adulto ensinando a uma criança. Aos professores,
geralmente vistos como as pessoas que ensinam, assumir o papel de aprendiz,
principalmente em seus ambientes de trabalho, é muito complicado, sendo às vezes para
alguns uma ofensa.
Além do complicador de apresentar estratégias de mediação para especialistas em
Educação, que estará presente em todo o texto, cremos ser importante pontuarmos dois
itens que facilitarão a compreensão e permitirão que a leitura da tese flua.
A primeira consideração que acreditamos fazer-se necessária é a ausência de um ou dois
capítulos de revisão teórica para só então apresentarmos o grupo de pesquisa e depois a
análise dos dados coletados. Isso não se dá por ausência de suporte teórico nem para
romper com um modelo acadêmico gratuitamente. Por defendermos um trabalho
pautado na significação 4, não poderíamos crer que, ao apresentarmos os teóricos que
nos acompanham nesta empreitada, automaticamente, as situações que fizeram emergir
a necessidade de usá-los não estejam contempladas.
Como apresentamos nas premissas da pesquisa colaborativa, acreditamos que ao
narrarmos a experiência e ao analisarmos à luz das teorias que utilizamos, estamos
propondo-nos a entender de forma detalhada os nossos equívocos e êxitos e quiçá poder
compartilhá-los de forma a auxiliar a outros profissionais que desejem enveredar por
estas questões.
A segunda consideração é que, ao optarmos por ir apresentando os fatos como eles se
sucederam e, hoje, com a escrita desta tese, conseguimos compreender muito do motivo
do êxito e do fracasso do nosso proceder. Pode passar a impressão de que sabíamos

4

Significação aqui é entendida na perspectiva de uma troca simbólica e que inevitavelmente implica em
uma pessoa mediar algo a alguém.
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onde chegaríamos e que só estamos confirmando algo que era para nós evidente,
contudo, no momento da execução do projeto isso não estava claro. Por isso, um dos
objetivos desta escrita está relacionado ao desvelamento dos pormenores que
proporcionaram o acerto e a falha do proceder do pesquisador e coordenador.
Muitas vezes solicitamos e preparamos atividades ao grupo sem conseguirmos prever
todos os desdobramentos possíveis que essas atividades poderiam comportar. A Ciência
tem grande dificuldade em lidar com esse fato (na vã ilusão de acreditar que tudo pode e
deve ser reproduzível para ser científico). Não estamos pregando um laissez-faire nem
deixando de reconhecer que há procedimentos científicos que possam lidar com essa
dimensão. O que defendemos é que os fenômenos das Ciências Humanas são mais
complexos e, ao envolvermos pessoas neles, mais difícil torna-se a mera reprodução.
Nesse sentido, negar o espaço para o imprevisível é lutar contra a lógica.
Demoramos um bom tempo para nos decidirmos da forma como iniciaria os capítulos
desta tese. Pensamos em abrir o texto anunciando o que compreendíamos por Pedagogia
Cultural e, nos outros capítulos, apresentar como se deu o desenvolvimento da pesquisa.
Contudo, esta organização pareceu-nos inadequada, poderia passar a ideia de que já
sabíamos o que seria a Pedagogia Cultural e, a partir disto, “forçamos” os grupos que
coordenamos a adotá-la.
Procurando evitar uma escrita que parecesse maniqueísta, optamos por descrever o
percurso de implementação da pesquisa junto aos grupos, para depois sistematizarmos
as proposições necessárias de serem vivenciadas para a efetivação de uma Pedagogia
Cultural.
Assim, no primeiro capítulo, “Mediando significações: Criação de uma rede cultural
com as profissionais da escola”, procuramos apresentar como iniciamos o trabalho de
mediação dos objetos culturais: livro, CDs e DVDs. Uma vez acontecendo a mediação,
narramos as estratégias que o grupo foi construindo para socializar suas descobertas e
como a apropriação de certas práticas culturais possibilitou a revisão do projeto político
pedagógico da escola em que se iniciou a pesquisa.
No segundo capítulo, “A importância de escrever a sua prática pedagógica”,
apresentamos brevemente os instrumentos que compunham a prática de registro do
grupo de profissionais que participaram da pesquisa. Na sequência, descrevemos
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algumas problematizações e tentativas para a constituição do diário de bordo e
finalizamos o capítulo com uma análise da escrita de uma professora à luz da teoria de
Habermas e Dijk.
No próximo capítulo, “Descrevendo a experiência de escrita do diário de bordo
colaborativamente”, solicitamos que uma professora descrevesse o seu processo de
iniciar a escrita do seu diário de bordo. Junto à escrita do relato da professora,
realizamos uma minuciosa análise do seu diário de bordo, que depois socializamos a
ela. Logo, o texto é uma construção do ponto de vista da professora e da coordenação
pedagógica.
No quarto capítulo, “O Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo e o plano de formação
docente, um trabalho colaborativo”, descreveremos como se deu a consolidação da
formação em grupo, partindo de interesses que pareciam tão díspares entre as
professoras e as instrutoras. Narraremos como os diários de bordo se configuraram
essenciais para o plano de formação e as implicações de assumir o papel de
problemetizador do fazer do grupo.
No último capítulo, “A Pedagogia Cultural, uma construção colaborativa”,
apresentaremos os pressupostos que embasam um trabalho pautado na Cultura. Neste
trecho do nosso trabalho está uma síntese de todos os outros capítulos. A consolidação
de uma Pedagogia que prime pelas questões culturais deverá abarcar diversas
construções e proposições que foram descritas ao longo do trabalho. Assim sendo,
deixamos a descrição pormenorizada da Pedagogia Cultural para o fim do texto.
Nas conclusões, retomamos nossas hipóteses iniciais para comparação com o que se
efetivou ao longo da pesquisa e apresentamos dez proposições a quem deseje construir,
junto ao grupo que coordena, uma prática pautada na Pedagogia Cultural.
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1. Mediando significações: Criação de uma rede cultural com as

profissionais da escola

ESCOLA A e ESCOLA B

As preocupações de acesso e inserção culturais são assumidas por diversos autores.
Construindo uma pequena cronologia, voltaríamos ao ano de 1964 na Inglaterra, mais
precisamente na Universidade de Birmingham: neste ano funda-se o grupo de estudo
intitulado Centro de Estudos Culturais Contemporâneos, onde se destacam as produções
de E. D Thompson, Raymond Willians e Richard Hoggar.

Há certo consenso que a “primeira fase dos Estudos Culturais, até os anos 70, abordou
a temática da cultura como espaço de conflito e resistência dentro das relações sociais
dominadas pelo poder, e estratificada por divisões de gênero, classe e raça.”
(BRISOLLA e BRISOLLA, p.2, 2010). Depois os Estudos Culturais vão assumindo
tantos desdobramentos e perspectivas que hoje seria mais prudente afirmar que:
... os Estudos Culturais não constituem um conjunto articulado de ideias e
pensamento. Como dizem seus cronistas mais contundentes, eles são e
sempre foram um conjunto de formações instáveis e descentradas. Há tantos
itinerários de pesquisa e tão diferentes posições teóricas que eles poderiam
ser descritos como um tumulto teórico. (COSTA, SILVEIRA e SOMMER,
2003, p.39)
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Logo, não há uma forma canônica de se aplicar os Estudos Culturais, e nem uma área do
conhecimento que se apresente como detentora de suas proposições, encontraremos
trabalhos na Filosofia, Antropologia, Sociologia, Arquitetura, Linguística e outras tantas
áreas do conhecimento. Há autores que darão destaques às relações culturais que se
estabelecem na escola, tais como:
Mariano Narodowski, Inês Dussel, Violeta Guyot, Silvina Gvirtz, Adriana
Puigróss são alguns dos autores latino-americanos que têm problematizado a
educação sob um ponto de vista pós-moderno inspirado em leituras
foucaultianas, inclusive se abeberando em alguns autores dessa vertente tanto
no além-mar, como os espanhóis Jorge Larrosa, Julia Varela, Fernando
Álvarez-Uría, e no Brasil, Alfredo Veiga-Neto e Tomaz Tadeu da Silva.
(COSTA, SILVEIRA e SOMMER, 2003, p.55).

Mesmo estes autores, ao elegerem a escola como campo de estudo, não ficaram
“restritos” às contribuições das Ciências Educacionais para efetuarem suas análises. Na
verdade, é quase consensual que os Estudos Culturais são por necessidade e vocação
interdisciplinares, logo, usam de diversas ciências para tentar melhor compreender o
que se propõem a estudar.
Para não ficarmos apenas com os autores latino-americanos, destacaríamos as
contribuições de Henry Giroux, Peter McLaren, Laurence Grossberg, Shirley R.
Steinberg e Joe L. Kincheloe. As produções de pesquisadores americanos e canadenses
ganham relevância em quantidade e qualidade. Utilizaremos com destaque as
proposições de KINCHELOE (1997, 2007), com ênfase em suas proposições
metodológicas para o desenvolvimento da pesquisa dentro dos pressupostos dos Estudos
Culturais. No Brasil, os Estudos Culturais, quando vão se preocupar com os espaços
escolares, darão ênfase às questões curriculares:
As publicações contendo análises nestas vertentes são numerosas, hoje, no
Brasil. Citamos, dentre elas, Territórios Contestados (organizado por Tomaz
T. da Silva e Antônio Flávio Moreira, 1995, Vozes), Alienígenas na sala de
aula (organizado por Tomaz T. da Silva, 1995, Vozes), O currículo nos
limiares do contemporâneo (organizado por Marisa Vorraber Costa, 1998,
DP&A), Documentos de identidade (organizado por Tomaz T. da Silva,
1999, Autêntica), Currículo : políticas e práticas (organizado por Antônio
Flávio Moreira, 1999, Papirus), Currículo, práticas pedagógicas e
identidades (organizado por Antônio Flávio Moreira e Elizabeth Macedo,
2002, Porto) e Currículo : debates contemporâneos (organizado por Alice
Casemiro Lopes e Elizabeth Macedo, 2002, Cortez). (COSTA, SILVEIRA e
SOMMER, 2003, p.58)

Pode-se estranhar num primeiro momento as datas das obras citadas, porém podemos
afirmar que as proposições nelas contidas não perderam relevância, tanto que a maioria
dos livros citados encontram-se em novas edições. Como exemplo, a produção do
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pesquisador Tomaz Tadeu da Silva Documentos de Identidade está em sua terceira
edição, quarta reimpressão no ano de 2013. E muitas das produções atuais de mestrado e
doutorado que fazem uso das proposições dos Estudos Culturais citam muito destas
obras.
Nesta pesquisa não se fará claramente menção às proposições curriculares, mas elas
estarão o tempo todo como uma questão de fundo, pois quando se optar em utilizar os
objetos culturais e mediar os dispositivos culturais aos alunos os professores estarão
efetuando uma escolha curricular. O mesmo raciocínio se aplica à condução das
proposições que a coordenação pedagógica se dispôs a desenvolver junto aos grupos de
professores, ao escolher mediar objetos culturais como livros, CDs e DVDs. Além de
incentivar a ida aos dispositivos culturais, escolheram-se proposições curriculares que
apesar de não serem apresentadas ao grupo, pelo menos não inicialmente, como
centrais, estavam a todo instante presentes.
Cremos que quando a escola conseguir fazer com que seus usuários se reconheçam
dentro daquilo que os faz humanos - sua capacidade de criar e fruir Cultura, muitos dos
problemas de contextualização e de intolerância para com o outro poderão diminuir
consideravelmente.
Óbvio que uma escola que prime pela Cultura obrigatoriamente terá que experienciar as
manifestações culturais de seus alunos e conseguir mediar outras tantas. Ficar centrada
apenas nas manifestações de seus usuários não significa, em hipótese nenhuma, avançar
nas questões culturais para com os usuários; no máximo, reforça o que eles já
experienciam, afinal:
...a educação não tem que ver propriamente com assuntos escolares
convencionais, tais como currículo, níveis ou sistemas de prova. O que
resolvemos fazer na escola só tem sentido quando considerado no contexto
mais amplo daquilo que a sociedade pretende atingir por meio do
investimento educativo de jovens. O modo de conceber a educação,
chegámos finalmente a reconhecê-lo, é uma função do modo de conceber a
cultura e os seus objetivos, professados ou não. (BRUNER, 2000, p.10)

Partir da realidade dos alunos não pode ser compreendido como limitação, mas como
maneira de compreender as construções cognitivas e os valores do grupo, para, por meio
da intervenção, estabelecer diálogos produtivos. Nos filiamos aos últimos escritos de
Jerome Bruner, pois neles o renomado pesquisador se debruça nas questões da
apropriação da Cultura com especial ênfase na mediação que ocorre nas escolas.
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Considerando as proposições realizadas, o diálogo não poderia significar: nós
escutamos o que você diz e você executa o que lhe sugerimos. O diálogo precisava estar
embasado na possibilidade real de que o grupo apresentasse os elementos que lhe eram
significativos para que reelaborássemos as construções do nosso fazer e, ao mesmo
tempo, contribuíssemos para que o educando pensasse em novas formas analíticas. O
mestrado já tinha nos sinalizado a pertinência de assim proceder com as crianças; o
desafio estaria, então, em como readequar tais proposições aos professores, pois as
professoras já vivenciam e qualificam suas experiências culturais de maneira mais
sólida que as crianças. E, por ser um diálogo entre o que propúnhamos e o que elas
vivenciavam, por vezes a “solução” foi experienciar uma terceira via analítica.
O que acabou por me convencer foi reconhecer como os problemas da
educação se ligavam intimamente com as questões que tomam vulto na
formação dessa psicologia cultural – questões sobre a produção e o ajuste de
significados, sobre a construção da personalidade e de um sentido de
actuação, sobre a aquisição de capacidades simbólicas e, de modo especial,
sobre o ‘situacionismo’ da actividade mental. É que não é possível entender a
actividade mental sem ter em conta o estabelecimento dos seus contextos
culturais e dos seus recursos, que são o que realmente dá à mente forma e
competência. Aprender, recordar, falar, imaginar, tudo isto é possibilitado
através da participação numa cultura. (BRUNER, 2000, p.11)

Parece claro que criamos e vivemos a Cultura obrigatoriamente com outras pessoas e a
forma pela qual partilhamos nossas construções é através do diálogo. Ao falarmos de
diálogo somos convidados a externar nossa concepção de mediação, pois só podemos
mediar Cultura de forma significativa se partimos da concepção de que o outro é capaz
de pensar e de estabelecer um diálogo conosco e uma perspectiva que contemple a
Pedagogia Cultural, obrigatoriamente, se preocupará com os canais de comunicação.
Ser mediador na Pedagogia Cultural não significa, em nenhum momento, arvorar-se no
papel de quem detém todo o saber e ver o outro como uma tábula rasa. Seguir o
pressuposto de que o outro é raso, e cabe ao mediador preenchê-lo significa colocar
qualquer diálogo a perder.
A estratégia de mediação utilizada parte da premissa de que o mediador tem acesso a
determinados conteúdos que podem ser ou não desconhecidos pelo grupo ou parte dele,
porém, levando em conta que o grupo também possui acesso a bens culturais que,
eventualmente, não são dominados pelo mediador. Neste reconhecimento reside o
primeiro motivo para o estabelecimento do diálogo, a troca possível entre o que
conhecemos e o que desconhecemos.

26

Mediação é, antes de qualquer coisa, aproximação. Podemos aproximar-nos ou não de
determinados conteúdos culturais, mas o desejo de aproximação implica significados
que os conteúdos culturais nos trazem. Em outras palavras, quais são as significações
suscitadas na assimilação dos conteúdos para nossa constituição enquanto sujeitos.
Como bem sintetiza CARBONELL:
A obra de arte pode nascer da experiência de uma única pessoa, mas o
caminho que percorre é o da alteridade, pois o mundo sensível do artista
relaciona-se com o mundo sensível do espectador e, concomitantemente, com
o mundo sensível da comunidade dos espectadores. A transitividade de um
corpo ao outro se faz de maneira intersubjetiva. Dessa maneira, a arte
manifesta-se em um campo intersubjetivo e seu efeito é sempre social, pois
atua no plano do imaginário e do sensível e espelha sentimentos e concepções
de um povo em seu ambiente e época. (CARBONELL, 2012, p. 31)

A questão da construção da significação pode se dar em vias individuais que são
explicitadas nestas perguntas: será que compreendi o que significava aquilo? Qual será
o significado destes conteúdos para mim? Qual a significação deste conteúdo para
meu(s) interlocutor(es)?
Adotamos, no nosso fazer pedagógico, que a significação é constituída de forma
coletiva, mas que cada indivíduo necessita realizar internamente o processo de
reconhecimento dos conteúdos culturais que foram apresentados. Porém, nunca numa
dimensão exclusivamente individual, e sim partindo do coletivo e indo ao individual.
Ao agirmos de maneira reticular, ampliamos as possibilidades de diálogos
interdisciplinares, propiciando às manifestações culturais uma rede de significação com
maiores possibilidades dos conteúdos e dos dispositivos culturais serem mais
apropriados e significativos para os alunos.
Diante dessas considerações, como construir um quadro de mediação cultural com as
profissionais da escola? Esse era um desafio apresentado a nós, que desejávamos que as
profissionais mediassem com seus alunos conteúdos culturais. Por isso, partíamos da
certeza de que elas deveriam ser também usuárias das mesmas manifestações culturais.
As escolas que fizeram parte da pesquisa não contavam com quadros docentes que se
destacavam nas questões de fruição cultural. Ou nas palavras de CINTRA: “... não se
pode deixar passar desapercebido um contingente de professores que, provenientes de
classes menos favorecidas, entram na profissão com grande déficit cultural...”
(CINTRA, 2007, p.22). Nos três anos de coordenação pedagógica no período de 2010 a
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2012, na ESCOLA A, podemos afirmar que geralmente tínhamos sob nossa
coordenação, em média, dezesseis profissionais e dentre elas, duas, ou no máximo três
profissionais eram usuárias dos dispositivos culturais e/ou dos objetos culturais listados
até agora. Na ESCOLA B, coordenada por nós no primeiro semestre de 2013, eram
dezoito professoras e no máximo quatro usuárias dos dispositivos e objetos de que
trataremos.
Porém, antes de descrever as intervenções nas duas escolas, faz-se necessário apresentar
mais detalhadamente os grupos que as compunham, suas formações acadêmicas, anos
de experiência docente, além do público alvo atendido.
Quando for realizada menção às pessoas que trabalhavam na ESCOLA A,
prioritariamente utilizar-se-á o termo profissionais, pois havia duas categorias de
profissionais na escola: as professoras (tendo como exigência de escolarização mínima
o nível superior), e as instrutoras (tendo como exigência de escolarização mínima o
nível médio).
Retirando-se as especificidades de formação mínima exigida, não há grandes diferenças
nas atribuições educativas que cada grupo assumia, logo só utilizaremos da
nomenclatura professora ou instrutora quando isto for essencial, nos demais, usar-se-á o
termo profissionais quando nos referirmos às professoras e instrutoras.
Quando citar-se o grupo da ESCOLA B, a nomenclatura utilizada será de professoras,
pois era a única categoria profissional que encontramos na unidade escolar.
Inicialmente, pensou-se, pelo fato de o grau de exigência de instrução das instrutoras ser
menor que o das professoras, que veríamos uma grande diferença entre esses dois
grupos, mas essa hipótese não se concretizou. Das nove instrutoras, três possuíam nível
superior; as outras seis, além do ensino médio, iniciaram e não completaram o nível
superior.
As professoras, por sua vez, obrigatoriamente, para assumirem o cargo na Prefeitura
onde desenvolvemos a pesquisa, devem possuir o nível superior, sendo que na
ESCOLA A três delas estavam fazendo ou já haviam concluído pós-graduação lato
sensu e as outras duas estavam se programando para iniciarem a pós-graduação.
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Na ESCOLA B das dezoito professoras, dez tinham duas licenciaturas, sete um curso de
pós-graduação e apenas uma professora o curso de Magistério e uma licenciatura que
não era em Pedagogia.
Na ESCOLA A, a maioria das profissionais tinham como tempo mínimo de docência
um período de dez anos e poucas foram as profissionais que chegaram sem prévia
experiência. Ao longo dos três anos de pesquisa nesta unidade, passaram pela escola
trinta profissionais, sendo que menos de cinco delas não tinham experiência alguma.
No grupo de professoras da ESCOLA A, todas são funcionárias efetivas da Prefeitura,
divididas em três cargas horárias: 24 horas para as mais antigas (essa é a carga máxima
admitida para as professoras com titularidade na EJA); a professora de AEE 5 fazia uma
carga horária de 30 horas e professoras cumprindo 40 horas semanais (a prefeitura
realizou um concurso público em 2010 em que essa era a carga horária de ingresso de
todos os professores aprovados).
Como muitas das intervenções propostas ao grupo só foram possíveis de serem
executadas mediante a carga horária das professoras, faz-se necessário explicar cada
uma com mais detalhamento.
Os professores da EJA desta rede municipal, no que se refere à carga horária semanal de
trabalho e tempo para planejamento, são privilegiados em relação ao que conhecemos
de outras redes de ensino, municipal ou estadual, pois trabalham com seus alunos
semanalmente de 9 a no máximo 15 horas.
Na situação de 9 horas, encaixam-se as professoras que ministram aulas na modalidade
EJA Oportunidade 6; as professoras do EJA Servidor ministram 12 horas semanais 7; as
professoras do EJA Comunidade 8 e da EJA Telessala 9 ministram 15 horas semanais.

5

Atendimento Educacional Especializado. Professora que acompanha os deficientes, no caso desta
unidade escolar, deficientes intelectuais.
6
Esta prefeitura tem um programa assistencial que contrata pessoas para desempenhar serviços de
limpeza em suas dependências, com uma carga diária de oito horas, por um contrato temporário de dois
anos e como contrapartida a pessoa deve frequentar em horário de serviço seis horas de aulas
disciplinares e três horas de aulas profissionalizantes ao longo do tempo de contratação.
7
Os funcionários municipais que não terminaram seus estudos do ensino fundamental são incentivados a
voltarem a estudar. A prefeitura abre mão de seis horas de trabalho semanal e o funcionário organiza-se
para estudar por seis horas fora de seu horário de trabalho.
8
Nesta modalidade de ensino atendemos a comunidade que não tenha terminado o ensino fundamental
inicial.
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Todas as professoras perfaziam 2 horas semanais de HTPC (Horário de Trabalho
Pedagógico Coletivo) e 2 horas de HTPL (Horário de Trabalho para Planejamento
Livre) e o local de cumprimento destas horas é de sua livre escolha. A professora de
AEE acompanha a professora da EJA Comunidade (trabalhando 12 horas semanais com
alunos).
Construiu-se deste modo um quadro onde a professora com menor tempo de
planejamento em horário de trabalho dispunha de cinco horas semanais para planejar e
no caso mais privilegiado, de onze horas semanais. Vale recordar que estamos tirando
desta conta as duas horas de HTPC e as duas horas de HTPL (em qualquer outra rede
seriam tranquilamente computadas como horas para o planejamento).
As professoras com carga horária de 40 horas semanais eram orientadas a terem duas
salas (uma EJA Oportunidade e uma EJA Telessala, o que perfazia 24 horas com alunos
e sobravam 16 horas para planejamento. Excluindo o tempo de HTPC 10 e o HTPL ainda
sobravam 11 horas).
As instrutoras, por sua vez, possuíam uma carga horária semanal de 24 horas, não
ocorrendo a diversidade de carga horária que encontrávamos entre as professoras e
todas ficavam com seus alunos 17 horas semanais 11. Mesmo as instrutoras ficando mais
tempo com seus alunos, contavam com três horas de planejamento semanal, tirando-se
dessa conta as duas horas de HTPC e as duas horas de HTPL. O quadro abaixo ajuda a
organizar os dados descritos anteriormente.
Carga horária

Tempo efetivo

Tempo de

Tempo de

Tempo total de

semanal

com o aluno

planejamento

planejamento

planejamento

coletivo

individual

17 horas

2 horas

5 horas

7 horas

9 horas

2 horas

13 horas

15 horas

24 horas
(Instrutora)
24 horas
EJA Servidor
(Professora)

9

Nesta modalidade fornecemos eliminação das disciplinas do ensino fundamental II, sempre dois
componentes disciplinares por semestre. (Módulo I Português/Inglês; Módulo II Matemática/Ciências;
Módulo III História/Geografia)
10
Professores com a carga horária de 30 horas e 40 horas fazem 3 horas de HTPC.
11
Em três dias ficam 3 horas com os alunos e nos outros dois dias 4 horas. Um curso tem carga horária de
200 horas.

30
24 horas

15 horas

2 horas

7 horas

9 horas

12 horas

2 horas

16 horas

18 horas

24 horas

2 horas

14 horas

16 horas

EJA Comunidade
(Professora)
30 horas
AEE
(Professora)
40 horas
(Professora)

Todos esses números foram apresentados para esclarecer que a professora com menor
tempo de planejamento semanal contava com 7 horas, para uma carga horária de 24
horas. É praticamente o que preconiza a lei (um terço do tempo do docente dedicado a
planejamento e formação). E esse tempo foi essencial para o desenvolvimento da
intervenção a que a pesquisa se prestou, pois possibilitou dar conta de uma grande
alegação dos professores para não fruírem os bens culturais: a falta de tempo.
O quadro da ESCOLA B não apresentava tantas possibilidades de cargas horárias,
porém ocorriam três modalidades: a de 24 horas, sendo 20 horas de trabalho direto com
as crianças, 2 de HTPC e 2 de HTPL; a de 30 horas, sendo 20 de trabalho direto com as
crianças, 3 de HTPC, 2 de HTPL e 5 de Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) 12, e por
fim duas professoras com uma carga horária de 40 horas, sendo 30 horas de trabalho
direto com as crianças, 3 de HTPC, 3 de HTPL e 4 de planejamento da escola,
agrupadas no quadro a seguir:
Carga horária

Tempo efetivo

Tempo de

Tempo de

Tempo total de

semanal

com o aluno

planejamento

planejamento

planejamento

coletivo

individual

12

24 horas

20 horas

2 horas

2 horas

4 horas

30 horas

20 horas

3 horas

7 horas

10 horas

40 horas

30 horas

3 horas

7 horas

10 horas

A prefeitura procurando se adequar à lei 11.738/ 2008, permite que os professores da Educação Infantil
ampliem sua carga horária de 24 horas semanais, para 30 horas semanais, sem definir o que será realizado
pelas profissionais nas 5 horas que ficarão a mais na escola. A princípio o tempo é reservado para
planejamento das atividades a serem desenvolvidas junto às crianças.
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Muitas das proposições iniciadas na ESCOLA A irão se consolidar e serão melhor
compreendidas na ESCOLA B; às vezes, por mais orientados que fomos, não
conseguimos segurar a ansiedade de antecipar os fatos, como bem descreve Clarice em
sua obra “A hora da estrela”:
Pergunto-me se eu deveria caminhar à frente do tempo e esboçar logo um
final. Acontece, porém, que eu mesmo ainda não sei bem como esse isto
terminará. E também porque entendo que devo caminhar passo a passo de
acordo com um prazo determinado por horas: até bicho lida com o tempo. E
esta é também a minha mais primeira condição: a de caminhar
paulatinamente apesar da impaciência que tenho em relação a essa moça.
(LISPECTOR, 2008, p.16)

São sentimentos que compartilhamos na hora da escrita desta tese, foi quase impossível
não fazer antecipações. Procurar narrar os acontecimentos em ordem cronológica foi a
estratégia encontrada para diminuir este equívoco, pois se o percurso não for descrito
minuciosamente, a compreensão ficará comprometida. Além de passar uma falsa
impressão de que sabíamos seguramente onde chegaríamos.
Assim, buscaremos seguir uma narrativa em ordem cronológica das intervenções,
reflexões e modificações efetuadas no decorrer na pesquisa. Ao escrevermos a tese, já
detínhamos os resultados das intervenções, já tínhamos ouvido e vivenciado as
impressões que os grupos passaram no decorrer da pesquisa.
Ao narrar esta trajetória corre-se o risco de parecer que a tese se presta a enaltecer o
fazer do pesquisador ou pior ainda, a de ser uma compilação de obviedades que
conduzem exatamente a confirmar uma proposição que já se sabia exitosa. Refutamos
tais proposições pelo simples detalhe de que em momento algum, ao iniciarmos nossas
funções de coordenação pedagógica em 2010, poderíamos saber se teríamos ou não
êxito nas propostas que faríamos ao grupo.
Ao ingressarmos no programa de doutorado, tínhamos alguns indicativos de iniciativas
que deram certo e de outras que deram em malogro: víamos os procedimentos
científicos capazes de nos ajudarem a melhor compreender a razão tanto do acerto
quanto do erro. Ao iniciarmos a intervenção na ESCOLA B, que aparecerá com mais
ênfase no último capítulo do trabalho, já tínhamos um percurso de três anos que nos
autorizava a elaborar maiores especulações. Há, contudo, momentos em que faremos
citações e demonstraremos alguns dados e produções deste grupo, desrespeitando a
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ordem cronológica, como no terceiro capítulo, onde há uma descrição de uma
professora desta unidade acerca da experiência de escrever o diário de bordo.
Tal procedimento acontece na perspectiva de melhor comprovação e demonstração dos
procedimentos empregados e dos resultados alcançados: se infelizmente não
alcançamos o intento isto se deve a nossa inabilidade na condução da escrita deste texto.

1.1 Estratégias de mediação de alguns objetos culturais na ESCOLA A

Preconizamos que o desenvolvimento de um trabalho embasado na Pedagogia Cultural
deveria primar pelo uso de bens Culturais. Logo, as profissionais da escola deveriam ser
preparadas para fruir as manifestações culturais, utilizar os dispositivos culturais e fazer
uso dos objetos culturais. Como dito anteriormente, os grupos que participaram desta
pesquisa não apresentavam a fruição cultural.
A mediação dos objetos culturais baseou-se em quatro pressupostos:
1) Possibilidade de ampliar os leques culturais já vivenciados pelos componentes
do grupo;
2) Envolvimento dos participantes na divulgação/aquisição dos conteúdos a serem
socializados;
3) Conhecimento, por parte do mediador, dos componentes e dispositivos a serem
mediados;
4) Possibilidade de uso em sala de aula de materiais e estratégias selecionadas.
Além desses pressupostos, no decorrer do trabalho, o grupo foi criando/buscando novas
estratégias. Partiu-se de uma pré-seleção de motivações e possibilidades, que foram
socializadas com o grupo. Porém, defendeu-se que só no contato com o grupo, ouvindoo, dialogando com todos os membros envolvidos no projeto, poder-se-ia traçar um
planejamento mais preciso do caminho a ser trilhado.
Mas, além disso, para iniciar o trabalho junto ao grupo, foi importante a compreensão e
colaboração da direção escolar que, além de acreditar que objetos e dispositivos
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culturais adequadamente mediados poderiam fazer a diferença no tratamento dos
conteúdos escolares, foi grande auxiliadora do fazer pedagógico da coordenação, seja
pelos diálogos, seja pelos encaminhamentos dados.
Também partiu-se da premissa que se deve conhecer melhor o grupo e ao mesmo tempo
ajudá-lo a se conhecer. Concomitante a este reconhecimento, avançar-se-ia em questões
da Apropriação Cultural para, então, desenvolver estratégias de mediação de objetos
culturais e de seus dispositivos, com a intenção de constituir o grupo com base em
significações culturais que pudessem ser partilhadas.
Sugerimos uma ideia que a primeira diretora que nos acompanhou encampou, e que
depois desenvolvemos com o outro grupo que coordenamos. Consistia em elaborar três
caixas com objetos culturais, que deveriam ficar em um local de livre e irrestrito acesso
a todos os funcionários, não apenas as profissionais da escola. A formação e a
divulgação dos acervos que constituiriam as caixas deveria se dar da forma mais
coletiva possível e, seu uso sem imposição e sim com muita mediação.
Essas preocupações preliminares, de antemão, ajudaram-nos na mediação e elaboração
das caixas, porém os itens não eram suficientes para garantir um modelo de
implementação de “caixas com objetos culturais”. Com efeito, tomar essas preliminares
como suficientes seria um contrassenso para nós que advogamos a pesquisa
colaborativa.
Uma das premissas dessa metodologia é o fato de crer que qualquer intervenção junto a
um grupo deve primar pelo diálogo. Só a escuta atenta das demandas, as percepções do
pesquisador e o esclarecimento do que o pesquisador percebeu, podem definir as
estratégias de intervenção a serem desenvolvidas com o grupo e para o grupo. E o mais
significativo desse processo todo: as escolhas são do grupo também.
Nessa perspectiva, o grupo deixa de ser mero receptáculo de intervenções que vão se
mostrando exitosas ou falhas e passa a constituir elemento ativo dos caminhos seguidos
ou abandonados. E o mais interessante, ciente das escolhas e dos abandonos. Colabora
intensamente com os rumos da pesquisa, muitas vezes alterando procedimentos e
objetivos a serem desenvolvidos ao longo das atividades.
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Assim, ter pressupostos ao iniciar o trabalho junto ao grupo é importante, contudo serão
os membros do grupo que decidirão quais estratégias serão adotadas e quais deverão ser
deixadas de lado.

1.1.1

Caixa de livros

Antes de apresentar como se deu a constituição da caixa de livros, será oportuno
partilhar a concepção de leitura que embasa a pesquisa, que antes de mais nada
compreende-se como um ato implicado de significação e construída de forma social,
quanto mais pessoas estiverem envolvidas na constituição do leitor, maiores serão suas
chances de se tornar leitor.
Por muitos anos, e ainda por alguns autores, a leitura foi entendida como um ato isolado
e de constituição estritamente individual. O leitor dentro dessa concepção só precisava
ser “alimentado”, preferencialmente com boas obras, e caso a “magia” da leitura não o
captasse, seria por incompetência do leitor em não se encantar com o que lhe era
ofertado.
Com o tempo, passou-se dessa recepção asséptica, para uma dimensão onde o lúdico e
os malabarismos estavam em primeiro lugar! Ler era, antes de qualquer coisa, uma
atividade que deveria ser prazerosa, quanto mais recursos lúdicos o mediador implicasse
em sua mediação, mais eficaz ela pareceria...
Tal concepção ainda está presente em muitos lugares que tentam trabalhar com a
mediação de leitura, principalmente quando a mediação se dá para crianças de pouca
idade: o livro por vezes acaba sumindo no meio de tantos recursos lúdicos...
O grande avanço que essa proposição traz é, com certeza, destacar o papel do mediador,
assim a leitura deixa de ser algo que só dependia do objeto (livro em mãos) e passa a
precisar de alguém que apresente este material ao sujeito.
O que é preciso calibrar, e aqui apresenta-se a proposição de leitura que embasa a
pesquisa de forma mais efetiva, é como não centrar na figura do mediador e propor
possibilidades de diálogo entre a obra e os sujeitos (leitor e mediador).
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O material a ser lido não pode, em momento algum, ocupar um papel tão coadjuvante a
ponto de se perder nas proposições lúdicas, porém não pode ser por si mesmo o centro
da atividade... e como fazer esta mediação? Pela significação implicada no ato de
leitura! Significação que é defendida por PERROTTI (1990), KATO (1995), SOLÉ
(1998), ORLANDI (2001), LAJOLO (2001, 2001b), KLEIMAN (2002), LEAHY-DIOS
(2004), PELLANDA (2005), KOCH e ELIAS (2006), LERNER (2007), MAIA (2007),
CINTRA (2007, 2011), COLOMER e CAMPS (2008), COLOMER (2009, 2011),
PETTIT (2008, 2009, 2013), REZENDE (2009), ZILBERMAN (2010) e outros.
Lemos sempre com um objetivo, mesmo que seja o da descontração. Ter clareza do que
nos mobiliza no ato de leitura é, a nosso ver, um bom início de um tratamento
significativo da leitura. Conseguir perceber que as significações que implico no meu ato
de leitura podem e são compartilhadas por outras pessoas é um passo essencial para sair
de uma visão individual do ato de ler e colocá-lo em tramas de significação mais
amplas.
Ao pensar nestas tramas de significação mais amplas, estamos abrindo espaço para um
diálogo que pode partilhar percepções, sensações, pontos de vistas e outras múltiplas
possibilidades de dialogar sobre o lido, e mais importante ainda, sobre as significações
que nos implicaram no ato de leitura.
Quando falamos em implicações estamos nos remetendo a contextos de produção e
recepção das leituras efetuadas, e a recepção e produção trazem consigo outras
linguagens e conhecimentos que não se encerram apenas no ato de ler. As interligações
que somos capazes de realizar destas múltiplas linguagens com o escrito chamamos de
rede de significação!
Tratar a leitura dentro de uma perspectiva reticular implica, antes de qualquer coisa, vêla de múltiplas formas, com diversos desdobramentos e como algo socialmente e
historicamente constituído. Quanto maiores forem minhas vivências, maiores serão
minhas possibilidades de interligação do que está em jogo neste tratamento.
Assim, o papel do mediador ganha destaque, cabe a ele proporcionar situações onde as
interligações de significados se façam presentes e que os sujeitos tenham oportunidade
de partilhar suas construções. E o mais interessante nesta perspectiva é ter que
reconhecer que o sujeito poderá trazer dados e conhecimentos que são desconhecidos
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pelo mediador. Então, adotar esta perspectiva não é, em hipótese nenhuma, que o
mediador sabe de tudo de antemão e só “alimentará” o outro, e sim que o mediador tem
um comportamento que reconhece as potencialidades do outro e a possibilidade de
interligação dos seus e dos outros conhecimentos a partir de diferentes linguagens.
Por tudo aqui exposto, cremos que a leitura é, antes de mais nada, um ato social,
implicado de significações e que, quanto mais reticularmente ela for tratada, maiores
serão suas chances de compor a formação do sujeito. Sujeito este, capaz de socializar
suas vivências, preferências e gostos e, conjuntamente com o mediador, construir um
cabedal de configurações e entrelaçamentos entre o que sabe e o que vai construindo ao
longo das mediações significativas.
A primeira caixa de objetos culturais que constituímos com o grupo foi a caixa de livros
e esta escolha não se deu de forma aleatória. Como anteriormente tínhamos
desenvolvido um trabalho de mediação de leitura junto aos alunos, sentíamo-nos com
certa segurança para tal empreitada. Além disto, as pessoas do grupo gestor tinham na
leitura uma atividade importante, especialmente a diretora, que se constituía de uma
leitora proficiente, valorizando o ato de ler.
Dessa maneira, acreditávamos cumprir um significante quesito: o mediador de qualquer
manifestação cultural deve possuir e conhecer o objeto ou situação que se propõe a
mediar. Deve ser usuário do objeto ou do dispositivo cultural que será caso de
mediação, pois não há mediação que possa ser eficaz sem o conhecimento e domínio de
causa do mediador.
Inicialmente, pensamos em reunir livros de nosso acervo pessoal para montar a caixa,
porém, ao apresentarmos a ideia para a direção da escola, ouvimos a valiosa sugestão de
pedirmos que todos os membros do grupo trouxessem um livro para formar o acervo da
caixa. Além de começarmos a constituir o acervo do grupo, teríamos a chance de
conhecer as preferências do grupo e assim tentarmos compreender os critérios de
seleção de cada um.
Esperávamos que o grupo percebesse a “atividade”, antes de qualquer coisa, como o
início de trocas simbólicas, assim sugerimos um HTPC para a entrega do livro de cada
profissional. Porém, procurando evitar que essa entrega fosse resolvida apenas com o
depósito do livro na caixa, sugerimos ao grupo um pequeno roteiro, que consistiu:
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- Apresentação do nome da obra e do autor;
- O porquê da seleção da obra;
- Breve relato sobre o conteúdo da obra.
Cumprido o roteiro, aqueles que desejassem poderiam levar um livro para casa, tendo
como único compromisso que, quando fossem entregá-lo, dizerem ao grupo o que
acharam da leitura. Com essa estratégia queríamos incentivar o hábito de falar sobre
livros 13, de recomendar leituras e acima de tudo de trocar impressões simbólicas.
Logo, pedir para que falassem sobre os seus critérios de escolha foi necessário para
percebermos quais eram suas preferências literárias e uma maneira de vivenciarmos a
divulgação de critérios de escolha literária. O leitor literário tem o hábito de conversar
sobre o que lê e de colher informações acerca do que outros leitores leem, seja nos seus
grupos de amigos, nos meios de comunicações, nas idas às livrarias entre outros.
Esse procedimento oferecia, a nosso ver, como vantagem, colocarmos a par das
preferências de leitura do grupo, retirarmos o leitor do isolamento, que poderia
expressar suas opiniões e ouvir as dos colegas, eventualmente, opiniões diversas das
suas sobre leituras já realizadas.
A maioria dos livros que foram trazidos no primeiro momento eram de autoajuda ou
espíritas e apenas uma professora trouxe um livro técnico. A direção trouxe um romance
de Dan Brow, Anjos e demônios e a coordenação um livro de Gabriel Garcia Marques,
Memórias das minhas putas tristes.
Em comum acordo com a direção, escolhemos livros que pudessem significar bons
exemplos, sem cairmos num didatismo. Por isso não iríamos fugir dos Best Sellers, já
que, além de serem bem divulgados, podem ser oportunas portas de entrada para leituras
mais elaboradas. A escola, por onde todas as profissionais já passaram, falhou em tentar
mediar a literatura mais elaborada, não poderíamos iniciar esta nova tentativa de
aproximação com um conteúdo tão marcado (obras clássicas literárias).

13

Desenvolvemos junto com o professor Dr. Edmir Perrotti uma pesquisa em 2006 de como as crianças
usuárias da Biblioteca Interativa se relacionavam com os livros na escola e em suas casas. Um dos dados
mais significativos que levantamos, senão o mais, foi o fato que muitos leitores vorazes (mais de noventa
obras lidas em um ano) nunca haviam indicado e nem recebido indicação de seus amigos a respeito de um
título para leitura.
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Desta forma, combinamos que a direção apresentaria um livro de forte apelo comercial,
que teve seu conteúdo transformado em filme, enquanto nós apresentaríamos um livro
de um famoso escritor latino-americano que trata de um assunto universal, a velhice, de
forma lírica e com um título provocativo.
Argumentamos, e o faremos por diversas vezes, que só é possível mediar o que
conhecemos e vivenciamos, não poderíamos iniciar este processo de mediação junto às
profissionais sem recorrermos a nossa experiência de formação enquanto leitores.
Reconhecemos que a nossa entrada no universo leitor foi através dos Best Sellers,
recordamos que os livros da série Vagalume foram trocados por obras de Agatha
Christie e Sidney Sheldon, todas com forte apelo comercial. Com o tempo,
aproximamo-nos das obras de Jorge Amado e Machado de Assis. Até termos em mãos
uma lista da Revista Veja com os cem melhores romances universais e nos desafiarmos
a lê-los.
Poderíamos ter iniciado o trabalho junto às professoras com as “obras mais elaboradas”.
Porém, nossas vivências tiveram um grande peso na condução inicial do trabalho. A
intervenção com o segundo grupo se dará com outro material, pois já tínhamos
adquirido repertórios que nos possibilitavam afirmar que existem diversas maneiras de
auxiliar não leitores a terem os seus primeiros contatos com a leitura e os Best Sellers
não são obrigatoriamente a única porta de entrada ao universo leitor, como tentaremos
descrever na segunda experiência que desenvolvemos na ESCOLA B, porém não se
pode negar a hipótese de uso deles.
Se, até a presente data, nossa única forma de mediação de leitura havia se configurado
pela via de entrada através dos Best Sellers, era melhor iniciarmos por ela. Mesmo
sendo leitores de outros gêneros, ainda não sabíamos como mediá-los aos outros. A
segurança do mediador é um item essencial no êxito de qualquer proposição de
mediação, não poderíamos por insegurança correr o risco de iniciarmos um trabalho que
não auxiliasse as professoras a se aproximarem da leitura:
Enquanto mantivermos no registro de um panteão a ser visitado, como vimos,
todo mundo bocejará de tédio. Mas quando possibilitarmos encontros
singulares com esses mesmos textos – ou com outros -, a batalha estará
ganha. A apropriação é um assunto individual: um texto nos apresenta
notícias sobre nós mesmos, nos ensina mais sobre nós, nos dá as chaves, as
armas para pensarmos sobre nossas vidas, pensarmos nossa relação com o
que nos rodeia. (PETIT, 2009, p. 177)
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Como no início do trabalho não nos sentíamos capazes de propor encontros singulares
com os panteões da nossa Literatura e nem da Literatura mundial, ficamos restritos
inicialmente aos Best Sellers, mas tal restrição cairia rapidamente, pois as profissionais
nos demandaram outras leituras, e neste instante o alerta de PETIT foi essencial:
Assim, o iniciador aos livros é aquele que pode legitimar um desejo de ler
que não está muito seguro de si. Aquele ou aquela que ajuda a ultrapassar os
umbrais em diferentes momentos do percurso. Seja profissional ou
voluntário, é também aquele ou aquela que acompanha o leitor no momento,
por vezes tão difícil, da escolha do livro. Aquele que dá a oportunidade de
fazer descobertas, possibilitando-lhe mobilidade nos acervos e oferecendo
conselhos eventuais, sem pender para uma mediação de tipo pedagógico.
(PETIT, 2009, p.174)

Vale a ressalva que estávamos nos propondo a sermos iniciadores de profissionais,
adultas que tinham como tarefa mediar a leitura para outros adultos (a escola em que
iniciamos o projeto só atendia adultos). Tínhamos experiência na mediação de leitura
para crianças, tanto que em nossa dissertação descrevemos sobre os procedimentos de
mediação cultural adotados junto às crianças numa lista de A a Z, que depois
sintetizamos num artigo que descreve seis procedimentos básicos:
1. A leitura diária deve ser perseguida com obsessão;
2. Fundamental desenvolver critérios para a seleção do texto a ser lido;
3. O bom senso pede que a leitura seja interrompida quando os alunos mostram
sinais de fadiga;
4. A leitura não pode ser didatizada;
5. A leitura pode ser compartilhada;
6. A leitura não pode ser um ato que se isole em si mesmo.
Estes itens se prestavam adequadamente para um trabalho de mediação junto a crianças.
Sabíamos que muitos deles poderiam ser usados no trabalho das profissionais junto aos
seus alunos, mas quais deles poderíamos utilizar na mediação junto às docentes?
Intuíamos que novas categorias poderiam emergir, contudo só a realização da mediação
poderia trazer à tona estas novas categorias.
Ao pensar num trabalho que visa à formação de leitores, o professor tem de
ter claros os critérios que subjazem as escolhas, para que, de forma objetiva e
segura, saiba aonde quer chegar com cada leitura, sempre considerando as
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possibilidades dos alunos. Por isso acreditamos no diálogo do professor com
a classe. (ALCÂNTARA, 2012, p.182)

Não tínhamos uma classe constituída, e sim um grupo de profissionais que
encontrávamos semanalmente para uma reunião de duas horas, fora os encontros
ocasionais que ocorriam no dia-a-dia da escola. O que nos colocava mais um desafio ao
pensarmos em estratégias de mediação de leitura a este grupo.
Na introdução, fizemos menção a uma dificuldade que aqui pode ser melhor explicitada.
A pesquisa tinha como desafio lidar com duas categorias que não são mensuráveis de
forma quantitativa, o outro (a não ser o número físico de participantes) e o desejo (aqui
nem a dimensão física da presença dá conta de explicitar).
Ao iniciarmos a mediação da leitura, através do círculo de leitura que formamos,
perguntávamos às profissionais se estavam gostando da leitura que realizavam; outras
de livre e espontânea vontade nos apresentavam o que estavam lendo e como estavam
interagindo com a obra. Logo, tínhamos que esperar o desenrolar das significações e
apropriações que estavam fazendo para então conseguirmos tentar dimensionar melhor
o êxito ou fracasso da intervenção. Selecionamos aqui alguns depoimentos desta fase 14:
A leitura além de enriquecer o meu conhecimento, melhora a escrita e a fala, tanto na
sala de aula como o meu dia-a-dia. Como é gratificante ler um texto bem redigido.
Amanda instrutora do curso de Manicure e Depilação

Ainda leio poucos livros é verdade, mas pretendo reservar mais tempo para leitura.
Aline instrutora do curso de Manicure e Depilação.

Procuro me informar e nesta busca de me informar gosto de ler, não tudo como você
Cris, gosto principalmente quando me faz refletir e também leituras da minha área
(revistas da área de beleza).
Ana instrutora do curso de cabeleireiro
14

Por questões éticas não utilizamos os nomes reais de nenhum dos sujeitos da pesquisa. Para facilitar a
leitura, optamos por apresentar nomes fictícios das profissionais da ESCOLA A iniciados com a letra A e
das professoras da ESCOLA B com a letra B.
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Adquiri o hábito de ler contos, algo que já fazia algum tempo que não praticava. E isso
me trouxe grande enriquecimento em minha atuação na sala.
Alba professora da EJA-Telessala
Pelo exposto, observamos que há uma considerável diversidade de apropriações, duas
pessoas veem uma relação prática com o que desenvolvem no círculo de leitura e suas
práticas em sala de aula. Outra alega que o tempo ainda não possibilita sua fruição e
outra que as questões de acesso à informação lhe são mais caras. No desenrolar do texto
mostraremos intervenções que realizamos, tentando adequar as nossas proposições às
recepções que faziam dos textos sugeridos.
A caixa inicialmente se constituiu de 18 obras. Nos HTPCs seguintes, iniciávamos os
encontros perguntando se alguém desejava partilhar de sua leitura para o grupo e
procurávamos sempre mostrar uma nova obra que disponibilizávamos para a caixa. Os
livros eram de nosso acervo pessoal e tinham como critério de seleção, além dos que já
foram elencados, terem seus textos adaptados em obras cinematográficas. Esse critério
foi adotado pois tínhamos a pretensão de montarmos um caixa de DVDs com as
profissionais.

1.1.2

Caixa de DVDs

Antes de apresentarmos os procedimentos na montagem dessa caixa, faz-se necessário
expor a necessidade de conhecer tal objeto cultural.
A Cultura é um fenômeno que ocorre de maneira interdisciplinar por natureza, já que as
atividades culturais estão cercadas e compostas por múltiplas linguagens e sua fruição
exige dos indivíduos capacidade de inter-relacionar diversas situações. Quanto maiores
forem as vivências culturais tratadas de forma interdisciplinar, maiores serão as chances
do indivíduo se apropriar de aspectos culturais.
Estudiosos como PERROTTI (1990), RODRIGUES (1993), BRUNER (2000, 2002) e
outros, tratam do fenômeno da Cultura como algo a ser desenvolvido e ocorrer de forma
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reticular. Nesta pesquisa adotamos a designação “rede cultural” de PERROTTI (2007),
para o tratamento reticular da Cultura.
Tratar a Cultura de forma reticular implica compreendê-la como uma trama complexa,
onde determinadas manifestações podem ensejar outras. A rede cultural, por sua vez,
são as tramas da Cultura analisadas e tratadas de forma global, não há como ser usuário
pleno da Cultura se não formos capazes de circular por ela de forma reticular. Ter uma
postura reticular significa ser capaz de:
A) Reconhecer que as criações culturais estão conectadas a outras;
B) Acessar os dispositivos culturais como locais privilegiados para ocorrência de
determinadas manifestações;
C) Compreender que os dispositivos culturais são mais do que meros locais,
possuem as condições ideais para o desenvolvimento das práticas culturais
(exemplificando: ver uma peça teatral no teatro é diferente de vê-la no pátio da
escola);
D) Admitir que todas as manifestações culturais são válidas e o reconhecimento
social de cada uma dependerá de suas intenções de fruição estéticas.
Ao desenvolver a postura reticular, retiramos a culpa ou certificação de validade da
fruição cultural do olhar ou julgamento do outro e o computamos no desejo e
compreensão do indivíduo para as questões de significação que estão em jogo.
Auxiliamos no desenvolvimento dos critérios de escolhas individuais e evitamos que os
sujeitos façam escolhas que só venham embasadas no ponto de vista alheio, por vezes,
de especialistas.
Ao nos livramos do julgo do outro, somos obrigados a sair da postura que advoga “Isto
não é para mim!”, “Não posso gostar disto!”, para conjuntamente com o grupo pensar,
“Por que será que as pessoas gostam disto?”, “Como posso ter acesso a isto?”. Após
respondermos a estas questões, se tivermos o desejo de nos apropriarmos do material ou
dispositivo cultural em questão ou não, tornar-se-á uma questão de preferência pessoal e
não de exclusão antecipada por outros.
A montagem da caixa de DVDs seguiu pressupostos diferentes da montagem da caixa
de livros, pois não poderíamos sugerir aos membros da escola que doassem DVDs para
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a caixa e, além disso, desejávamos colocar um item complicador nesta estratégia:
apresentar obras que fugissem do que já conheciam!
Tomando como pressuposto a necessidade de conhecer o objeto a ser mediado,
reunimo-nos com a direção e novamente contamos com sua colaboração, planejando um
HTPC, no qual lançamos a seguinte questão: alguém aqui já assistira a um filme
originado de um livro e como havia sido a experiência? Caso não houvesse uma
resposta afirmativa a diretora responderia a questão.
Contudo, a intervenção da direção não se fez necessária, pois uma professora se
manifestou e disse que, do seu ponto de vista, a linguagem fílmica deixou a desejar em
relação à literária. Perguntamos se mais alguém havia passado por tal experiência e uma
instrutora, muito acanhadamente, disse que sim, com os livros da série Harry Potter,
manifestando-se que foi grande sua decepção.
Dissemos-lhe que nós também havíamos ficado decepcionados com a produção
cinematográfica da série Harry Potter e a diretora começou a participar da discussão
apresentando seu ponto de vista.
Ao olharmos para o grupo, víamos pessoas que expressavam um misto de espanto e
riso. Perguntamos o porquê de tais fisionomias e ouvimos como resposta: Vocês leem
Harry Potter? Devolvemos a pergunta com outra: por que não leríamos?
Tivemos a impressão de que, a partir deste momento, conquistamos o grupo.
Perceberam que não haveria certo ou errado, que diferentes formas e possibilidades de
leitura e entretenimento seriam aceitas e passíveis de compartilhamento. E o mais
importante, que a coordenação e a direção não seriam as instâncias que sacramentariam
o certo e o errado e sim mais dois membros a ouvir suas colocações e a realizar as
nossas.
Vale lembrar que, inicialmente, diversos profissionais apontaram que não efetuavam
nenhum tipo de leitura. Com o tempo, fomos percebendo que isso não era verdadeiro,
pois liam diversos livros, contudo nomeavam essas leituras de subliteratura (caso da
série Harry Potter e Crepúsculo). Tivemos que fazer um trabalho cuidadoso a esse
respeito, afinal não desejávamos que vissem essas leituras por este prisma, mas também
gostaríamos de não ficassem apenas com essas leituras.
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Abrimos para o grupo que já havíamos lido e ainda líamos vários dos livros aos quais
elas apresentavam restrições. Citamos as obras de Sidney Sheldon, Agatha Christie e
outros como constituintes do nosso percurso de leitor. E o mais significativo,
compreendíamos que ser leitor era circular por todos os gêneros literários.
No item onde descrevemos a montagem da caixa de livros, intuímos que a escolha do
gênero a ser mediado seriam os Best Sellers e justificamos tal procedimento por ser
nossa experiência de formação de leitor. Quando explicitamos ao grupo qual foi o nosso
critério de escolha das obras, sentimos que avançamos um pouco mais.
Ao compartilharmos com elas o nosso percurso de formação de leitor, estávamos
vivenciando a prática da partilha de significações. A pesquisa colaborativa tem como
pré-requisito a possibilidade de partilhar experiências e procedimentos com o outro,
para, quem sabe, conseguir compartilhar significações.
A polêmica acerca da pertinência da leitura da obra da série Harry Potter foi
providencial. Conseguimos apresentar ao grupo uma árida questão: o que vem a ser
literário? Sem cairmos no didatismo e partindo de uma problemática real.
Admitimos junto ao grupo que estávamos propondo dois novos desafios e
reconhecíamos que eram desafios aquém de suas obrigações formais. Com efeito, não
encontrariam nos documentos oficiais tais determinações, porém víamos como
essenciais para sua formação conseguirem efetuar as duas comandas que sugeriríamos.
A primeira comanda foi escolher um livro que tivesse sua obra cinematográfica
correspondente na caixa de DVD. Deveriam primeiramente ler o livro e depois assistir
ao filme, ou fazer o percurso contrário, assistir ao filme e depois ler o livro. O
importante seria estabelecer um comparativo entre as duas linguagens.
Com esta proposição desejávamos que as profissionais vivenciassem algo que havíamos
socializado e que algumas pessoas do grupo haviam partilhado, para que se tornasse
uma experiência coletiva.
A segunda foi escolher um filme da caixa que ainda não houvessem assistido e
principalmente que fugisse do gênero que normalmente assistiriam. Essa proposição
poderia ser imediatamente executada e, como já tínhamos consolidado que o início de
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todo HTPC seria reservado ao comentário de um livro, no próximo iniciaríamos com o
depoimento da experiência de assistir à obra fílmica selecionada.
Com essa proposição avançaríamos nas questões de apropriação cultural com as
profissionais, possibilitando-lhes que experienciassem situações novas. Abrir-se ao
“estranho” era uma premissa que acreditávamos ser essencial para poder auxiliar as
profissionais a serem mediadoras de Cultura. É muito difícil dialogar com as
proposições de alunos ou de outros atores sociais sem estarmos abertos para o novo, o
diferente.
Ao experienciar o novo, o sujeito passa a compreender questões de apropriação
simbólica que estão envolvidas na sua prática cultural e, assim, aprender a prontidão
para o diálogo com outro. Localizando as linguagens e dispositivos culturais dentro das
tramas reticulares de significação socialmente constituídas.
Faziam parte dessa primeira leva de filmes sugeridos ao grupo, produções
cinematográficas não convencionais como: Morangos Silvestres, de Ingmar Bergman;
do mesmo diretor, A Flauta Mágica e Sonata de Outono; Nasce uma Estrela, de Frank
Pierson, Central do Brasil, de Walter Salles; Carandiru, de Hector Babenco; Orfeu
Negro, de Marcel Camus; O Vestido, de Paulo Thiago; Amistad, de Steven Spielberg;
Adeus Querida Concubina, de Chen Kaige; Incidente em Antares, minissérie sobre
direção de Carlos Manga entre outras obras que totalizavam vinte DVDs, número que
foi se expandido até chegar a sessenta obras.
São obras que, por si só, demandam muito dos espectadores e nossa expectativa era de
que dificilmente as profissionais passariam imunes à apreciação dessas obras.
Duas observações ainda são necessárias: a primeira, ao deixarmos claro que
reconhecendo as obras cinematográficas como objetos culturais diferentes dos que
estavam acostumadas a fruir, já abríamos espaço para a assunção do estranhamento,
contudo sem deixá-lo ser imobilizador; a segunda, que, ao partilharmos de nossa
coleção privada de filmes e explicitarmos o que tais obras dialogavam conosco,
possibilitávamos que vissem os critérios de escolha na prática e, acima de tudo,
pensassem nos seus próprios critérios.
Os inícios dos HTPCs começaram a ser efetivos momentos de trocas culturais. As
profissionais aguardavam ansiosas para poderem falar de suas experiências e ouvirem as
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experiências de suas colegas. Esse desejo de comunicar ao outro e ouvir o outro é de
suma importância. Defendemos que a maior prova que o indivíduo pode demonstrar de
rompimento com o seu isolamento cultural é quando encontra, ou ao menos deseja
encontrar, interlocutores para compartilhar suas experiências e/ou busca de pessoas
aptas a divulgarem experiências que lhe sirvam de referência.
Um exemplo que muito nos marcou foi o depoimento da Amanda. Depois de outra
profissional haver terminado o relato da experiência de ter assistido ao filme Morangos
Silvestres, sugerimos seguir com a pauta do HTPC, mas a Amanda pediu a palavra:
Não! Eu quero muito falar do meu filme também! Eu fiquei o final de semana todo
esperando a hora de poder falar com vocês! Acho que vou ter que assistir de novo, mas
queria conversar com vocês, assim posso entender melhor o que não entendi...
Hoje reconhecemos como essencial para sermos eficazes como mediador cultural, antes
de qualquer coisa, sermos um protagonista cultural, sujeito que buscamos constituir
em nossa dissertação de mestrado (com crianças da quarta série, atual quinto ano). E
que vimos se constituindo com as profissionais da ESCOLA A e com as professoras da
ESCOLA B.
Compreendemos que o protagonista cultural é o sujeito que consegue circular entre os
dispositivos culturais e fazer uso dos objetos e dispositivos culturais de forma
interligada. O protagonista cultural não realiza suas conquistas culturais de forma
isolada, compartilha suas descobertas e socializa suas dúvidas e conquistas. Muitas
vezes, mediadores de Cultura (e nós já o fizemos) preocupam-se em mediar a Cultura ao
indivíduo, esquecendo-se de que a Cultura só terá significação e repercussão se for
tratada de forma reticular (aqui compreendida como uma parte de uma rede, onde todas
as possibilidades de análise e de recepção estão postas em jogo).
Tratar a Cultura de forma reticular implica diálogo, assim rompermos com o isolamento
do indivíduo é condição primeira na conquista da postura reticular. Experiências
culturais que não encontram interlocutores são por vezes fadadas a serem deixadas de
lado, ou pior, podem virar sinal de distinção dos indivíduos para com seus grupos
sociais.
Dito de outro modo, a competência dominante só funciona como capital
linguístico que assegura um lucro de distinção na sua relação com as outras
competências na medida em que os grupos que a detêm são capazes de impô-
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la como sendo a única legítima nos mercados linguísticos legítimos (mercado
escolar, administrativo, mundano etc). (BOURDIEU, 1983, p. 168)

Apesar de o sociólogo francês tratar especificamente das trocas linguísticas, não
podemos negar que muitas das mediações culturais ocorrem através de diálogos onde o
respeito à variante linguística, bem como as organizações sociais que estes alunos,
profissionais e professoras apresentam, são importantes dados para uma prática que
respeite o outro, e a escola não pode ser um local que amplie a distinção e sim um local
em que se compreendam as diferenças como parte da riqueza cultural de sociedade
como um todo.
Logo, a conquista por parte das profissionais de um espaço de efetiva socialização de
suas experimentações culturais foi muito mais do que simplesmente conseguir falar
sobre o que realizavam. Foi romper com isolamentos que, por vezes, inviabilizam a
continuidade de práticas culturais. Criaram-se assim condições de reconhecimento das
profissionais da escola com procedimentos de diálogo sobre manifestações culturais que
se davam de forma natural.
A partir dessa construção, responderam antecipadamente à questão: como podemos nos
motivar a seguir determinadas práticas se não temos pessoas com quem efetuar as trocas
necessárias para alimentarmos tais procedimentos?

1.1.3

Caixa de CDs

A terceira caixa montada com o grupo foi a caixa de CDs, partindo de uma premissa
parecida com a da apresentação dos filmes. Sugerimos que o grupo deveria procurar
priorizar produções que não faziam parte de seus hábitos de audição musical.
Reconhecemos que a proposição era de difícil execução, já que, abrir mão do conhecido
para experimentar o novo é um comportamento que acarreta para muitas pessoas certo
incômodo. Contudo, quantas vezes enquanto estamos exercendo a docência pedimos
aos alunos que se dispam de preconceitos e se abram a novas possibilidades?
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Assim, conseguimos fazer os primeiros links 15 entre o que estávamos efetuando nos
HTPCs e o que poderiam realizar em sala de aula. Começamos a propor situações que
estavam só no plano da fruição para possíveis novas entradas pedagógicas. E vale a
ressalva de que não estávamos pensando em didatizar procedimentos culturais, mas
sim, uma vez apropriados, propor como levá-los às salas de aula.
O conjunto inicial da caixa foi constituído com obras do acervo da coordenação,
contudo a doação de uma instrutora foi fundamental para a montagem de um acervo
respeitável. Havíamos iniciado com 20 CDs, a instrutora disponibilizou outros 104 CDs,
de todos os gêneros musicais, desde MPB a músicas sertanejas.
Advogamos que a Música, como a Literatura, pode exercer uma fratura, situação
nomeada e bem explicada por GREIMAS:
Não se trata aqui, então, de uma simples troca de isotopia textual, mas de
uma verdadeira fratura entre a dimensão da cotidianidade e “o momento de
inocência”. A passagem a esse novo “estado de coisas” se manifesta como a
ação de uma força que vem do exterior; o deslumbramento é, de fato,
segundo os dicionários, o “estado da vista golpeada pelo clarão demasiado
brutal da luz”. Inicialmente recostado sobre o seu leito, o sujeito se
levantou, coloca-se na moldura da porta, vacila e se sente obrigado a
encostar o ombro no alisar; o deslumbramento o atinge de pé; abalado,
desequilibra-se confuso. (GREIMAS, 2002, p.26)

Para o objetivo inicial, essa grande variedade de gêneros foi salutar, já que era
praticamente impossível não encontramos um CD que nunca havíamos ouvido ou que
não fizesse parte dos gêneros que normalmente ouvíamos. Lispector, faz uma descrição
literária de como a música pode corroborar com o que diz GREIMAS (2002) acerca da
fratura e do deslumbramento:
“Una Furtiva Lacrima” fora a única coisa belíssima na sua vida. Enxugando
as próprias lágrimas tentou cantar o que ouvira. Mas sua voz era crua e tão
desafinada como ela mesma era. Quando ouviu começara a chorar. Era a
primeira vez que chorava, não sabia que tinha tanta água nos olhos.
Chorava, assoava o nariz sem saber mais por que chorava. Não chorava por
causa da vida que levava: porque, não tendo conhecido outros modos de
viver, aceitara que com ela era “assim”. Mas também creio que chorava
porque, através da música, adivinhava talvez que havia outros modos de
sentir, havia existências mais delicadas e até com um certo luxo de alma.
Muitas coisas sabia que não sabia entender. “Aristocracia” significaria por
acaso uma graça concedida? Provavelmente. Se é assim, que assim seja. O
mergulho na vastidão do mundo musical que não carecia de se entender.
Seu coração disparara. (LISPECTOR, 2008, p.51)

15

Utilizamos a palavra no sentido de que uma experiência possa remeter a outra. Este termo fez parte da
constituição deste grupo, tanto que todas as profissionais quando desejam comunicar que determinada
atividade conduziu a outras usam o termo linkar, linkou, linkamos e etc.
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Não precisávamos chegar com as profissionais da escola à dimensão descrita por
Lispector para sua personagem Macabéa, mas desejávamos que se abrissem à
possibilidade de entrarem em contato com produções musicais que fossem diferentes de
seus costumes, ou como diz GREIMAS (2002), rompessem com a “dimensão da
cotidianidade”.
Como exemplificação do que tínhamos na caixa, podemos citar os interpretes:
Elis Regina (em quatro CDs diferentes);
Maria Bethânia (em três CDs diferentes);
Belchior (em dois CDs diferentes);
Beth Carvalho (em dois CDs diferentes);
Clementina de Jesus;
Daniela Mercury;
Frank Sinatra;
Os Paralamas do Sucesso;
Raul Seixas;
Tatubola;
Tony Bennett.
E vários exemplares das coleções abaixo:
Coleção MPB Compositores (Wilson Batista, Cartola, Noel Rosa, Milton Nascimento e
outros);
Coleção Caras Gênios da Música (Chopin, Mozart e outros);
Série Aplausos (Chico Buarque, Alceu Valença e outros);
Coleção Raízes do Samba (Clara Nunes, Carmem Miranda e outros).
Pelos exemplos selecionados, podemos notar que a caixa não se restringia a um único
estilo musical e nem privilegiava uma única manifestação musical.
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1.2 Momentos de trocas de experiências nos HTPCs

Como descrevemos anteriormente, os encontros de HTPC começaram a se tornar
efetivos momentos de trocas culturais, as reuniões iniciavam-se com um espaço para as
profissionais que desejassem compartilhar suas leituras literárias, falassem dos filmes
apreciados em casa ou comentassem acerca dos CDs que haviam ouvido.
Inicialmente, houve dificuldade de encontrar voluntários para efetivar esses momentos
preliminares do HTPC. Nós da coordenação pedagógica e a direção escolar, por muito
tempo, fomos os protagonistas dos momentos de abertura dos HTPCs. Acreditamos que
repertoriar e exemplificar ao grupo como poderiam ocorrer esses comentários foi
importante. Além de que combatíamos o maior argumento dos membros para a recusa
de efetivarem as apresentações inicias: a sua falta de prática em fazer suas colocações.
Porém, no decorrer do semestre, as profissionais foram perdendo a inibição e os
momentos de indicação cultural começaram a demandar de trinta a quarenta minutos e,
como tínhamos apenas duas horas semanais, o tempo ocupado por esta atividade estava
se tornando um problema.
Era necessário diminuir o tempo dedicado à socialização, contudo, sem inibi-la e nem
descaracterizá-la. O que nos trouxe o primeiro grande impasse: sabíamos que os
momentos de trocas eram essenciais, porém o tempo que estavam demandando
começava a prejudicar os outros encaminhamentos.
Após várias considerações, uma possibilidade seria limitar o número de pessoas que
poderiam realizar a socialização, mas não desejávamos que esta orientação partisse de
forma unilateral. A recusa de tomar uma decisão unilateral tinha diversos motivos:
O primeiro, estarmos construindo junto ao grupo um proceder colaborativo, logo, não
teria sentido não partilharmos com elas nossas inquietações. Compreendemos que um
ponto fundamental da pesquisa colaborativa é a discussão no coletivo para resolução de
problemas que possam surgir no desenvolvimento da pesquisa.
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O segundo ponto nevrálgico da questão era o fato de ser muito recente o desejo de
partilharem suas experiências culturais e tínhamos um grande receio de prejudicarmos
algo que tão recentemente haviam adquirido.
Ao consultarmos o grupo, apresentaram seus pontos de vistas, mas isto é mais do que
simplesmente dar-lhes a voz 16. Antes de qualquer coisa, estamos promovendo um
verdadeiro diálogo, onde o outro é visto como possível parte da solução e, afinal, se o
mesmo está verdadeiramente implicado no problema, será com absoluta certeza parte da
solução.
Assim, ao apontar a questão do tempo que nossa atividade de apresentação cultural
estava demandando, o grupo por si só sugeriu que delimitássemos as pessoas que
falariam. Porém, houve uma importante contribuição da professora Angélica, que não
podemos deixar de citar. Ela ponderou que achava imprescindível que, ao ouvirmos a
apresentação de alguém, fosse dado o direito de comentar, pois a ela era isso que mais
enriquecia e justificava estes momentos: a troca de impressões acerca do vivido.
As colocações da professora foram acolhidas pelas profissionais e por nós e tivemos um
enorme contentamento de perceber que a interlocução entre suas opiniões e as
experiências dos outros membros era o que achavam de mais gratificante nos momentos
de trocas. Estávamos rompendo com isolamentos culturais!
Estar imerso num processo de fruição cultural implica ter interlocutores para suas
vivências culturais e conseguir entrar em contato com outras possibilidades de conhecer
dispositivos, objetos e procedimentos culturais. Desenvolvemos com o professor Edmir
Perrotti, em 2006, uma pesquisa a respeito dos usos que as crianças da rede municipal
de ensino de São Bernardo do Campo faziam das bibliotecas interativas e um dos dados
que mais nos chamaram a atenção, foi o isolamento que as crianças leitoras tinham de
suas vivências de leituras. Havia crianças que levavam mais de noventa exemplares para
a casa ao longo do ano e nunca (NUNCA) trocavam uma indicação de livro com seus
colegas de classe!
Desde o início da aplicação da pesquisa, tínhamos como meta evitar o isolamento dos
membros do grupo e acreditamos ter alcançado êxito através do fato de diversas
16

A pesquisa colaborativa refuta tal afirmação, se partimos da premissa que somos donos do turno da voz
do outro, como podemos crer em um diálogo? Não há perspectiva de diálogo onde o outro deixa seu
interlocutor falar só quando lhe interessa.
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profissionais que se propuseram a rever filmes e releram livros depois que outras
pessoas apresentaram estas obras com outra perspectiva.
Como forma de controlar e readequar as proposições efetuadas aos grupos aplicou-se
semestralmente às profissionais da ESCOLA A e professoras da ESCOLA B um
questionário onde narravam como percebiam os momentos de HTPC. Era a
oportunidade de pontuarem acertos e erros na condução da coordenação para esses
momentos coletivos. Na primeira avaliação da ESCOLA A, várias profissionais
apontaram a reconsideração da apreciação de objetos culturais em suas avaliações como
um dos melhores momentos do HTPC.
Aos poucos, as profissionais conseguiram transformar uma parte das reuniões de
HTPCs em verdadeiros espaços de trocas de informações culturais. Com certeza, um
bom avanço, porém desejávamos avançar para maiores relações entre o que vivíamos
nestes encontros e o que as profissionais realizam em suas salas de aulas.
Acreditávamos que fossem capazes de mediar o que estavam vivendo nestes encontros
semanais com seus alunos.
Logo, precisávamos de uma estruturação do trabalho para além da dimensão da mera
fruição, sem ao mesmo tempo perder tal dimensão. Estávamos de frente para um novo
desafio, as profissionais eram recentes usuárias de determinados componentes culturais
e deveriam mediá-los aos seus alunos. A mediação deveria acontecer ao mesmo tempo
em que se apropriavam de novos procedimentos culturais.

1.3 A leitura como eixo do PPP da escola

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é seguramente o documento mais importante de
qualquer unidade escolar. Encontramos no PPP as diretrizes educacionais da unidade,
sua história, seus projetos, a caracterização de sua comunidade escolar e dos
funcionários e principalmente as proposições que a equipe escolar tem de trabalho junto
aos alunos que atende.
No segundo mês de trabalho na ESCOLA A, a equipe da Secretaria Municipal de
Educação (SME) solicitou que a unidade escolar escrevesse um novo PPP.
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Compartilhamos com a direção o desejo de propor que o PPP da unidade tivesse a
leitura como eixo estruturante: novamente recebemos o pleno apoio da direção.
Ao apresentarmos ao grupo a possibilidade de termos a leitura como centro de nossas
intervenções junto aos alunos e como assunto que possibilitaria aos nossos estudos
coletivos nos momentos de HTPCs, ganhamos o apoio do grupo também. É importante
frisar que estávamos reunindo para o Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo,
professoras e instrutoras com níveis de escolarização diferentes.
Além da diferença educacional, tínhamos os anos de docência como outra característica
que “afastava” a perspectiva inicial de homogeneização do grupo, havia profissionais
com mais de vinte anos de prática e outras que se iniciavam na docência com a faixa
etária da EJA ou mesmo aquelas que não tinham nenhuma experiência anterior de
lecionar para qualquer faixa etária.
Logo, construir uma formação que pudesse perpassar a todas as profissionais era
necessário, além de ajudar na constituição do grupo (quando os membros de um grupo
profissional se reconhecem dentro de uma especificidade e veem a possibilidade de
trocar efetivamente as experiências acerca destas especificidades, há a constituição do
grupo). A leitura poderia ser o eixo de reconhecimento da ESCOLA A.
Além de se reconhecerem como grupo, vivenciarem a prática de entrar em contato com
teorias e experiências que primassem pela análise teórica dos procedimentos adotados
por outras profissionais que se preocuparam com a questão da leitura foi essencial.
Afinal, a pesquisa tentou, desde muito cedo, que as profissionais percebessem a
importância de construirmos um cabedal teórico que auxiliasse em suas intervenções
frente aos alunos. Nós, como coordenação pedagógica, adotamos a prática de explicitar,
sempre que possível, os nossos pressupostos teóricos de intervenção como coordenação
para que tivessem um modelo para repensarem nos seus fazeres docentes.
Além dos motivos anteriormente expostos, não poderíamos deixar de citar que o fato de,
na época, termos recentemente terminado o mestrado que versava sobre a leitura, este
era outro grande estímulo para que utilizássemos a leitura como eixo estruturante do
PPP. O grande movimento que desejávamos desenvolver junto às profissionais era:
como transformar as novas informações recebidas em conhecimento e quiçá o
conhecimento em saber? Como nas palavras de CHARLOT citando Monteil:
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Assim, J.M.Monteil (1985) dedica-se a distinguir a informação, o
conhecimento e o saber. A informação é um dado exterior ao sujeito, pode
ser armazenada, estocada, inclusive em um banco de dados; está “sob a
primazia da objetividade”. O conhecimento é o resultado de uma experiência
pessoal ligada à atividade de um sujeito provido de qualidades afetivocognitivas; como tal, intransmissível, está “sob a primazia da subjetividade”.
Assim, como a informação, o saber está “sob a primazia da objetividade”;
mas, é uma informação de que o sujeito se apropria. Desse ponto de vista, é
também conhecimento, porém desvinculado do “invólucro dogmático no qual
a subjetividade tende a instalá-lo”. O saber é produzido pelo sujeito
confrontado a outros sujeitos (grifo nossos), é construído em “quadros
metodológicos”. Pode, portanto, “entrar na ordem do objeto”; e tornar-se,
então, “um produto comunicável”, uma “informação disponível para
outrem”. (CHARLOT, 2000, p.61)

Charlot não faz menção à metacognição, porém vemos que esta capacidade de falar
sobre a informação de forma comunicável a outrem é nada mais do que ser capaz de
falar sobre o seu processo de aprendizagem. PLACCO e SOUZA (2006) desenvolvem
junto com outros autores, interessantes considerações de como o processo de
metacognição é importante na constituição do adulto professor.
Grifamos a passagem do “o saber é produzido pelo sujeito confrontado a outros
sujeitos” por compreender que aqui o autor corrobora completamente com a estratégia
de iniciarmos os HTPCs, efetuando trocas simbólicas acerca das vivências dos objetos
culturais de nossas caixas.
Como o conhecimento se manifesta em múltiplas questões, e pode ocorrer de diversas
formas e, como assinala CHARLOT (2000), com uma carga subjetiva grande, usar a
questão que mais nos mobilizou até a presente data, a mediação da leitura, foi para nós
de grande valia. E como apontamos anteriormente, trazíamos desta pesquisa a sensação
de fracasso por não termos conseguido criar a rede de leitura entre nossos pares
(professores) na pesquisa desenvolvida na escola estadual. Como coordenador
pedagógico do grupo acreditávamos seriam maiores as chances de sucesso.
O grupo em sua maioria via a leitura como algo importante, que deveria acontecer,
porém longe de sua realidade. Percepções muito próximas da pesquisa Retratos da
leitura no Brasil, de 2010 (usamos esta edição por ser a que melhor contextualiza o
momento na qual a pesquisa aconteceu):
O Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) informa que 67% dos brasileiros teem
interesse na leitura. Segundo a pesquisa Retratos da leitura no Brasil, “72% dos
brasileiros associam a leitura a valores positivos. Mas, até bem pouco tempo atrás, em
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cerca de mil municípios brasileiros não existiam bibliotecas (o país tem 5564
municípios). Em 89% deles não existem livrarias”. (AMORIN, 2010, p.44)
Aplicamos um questionário para as profissionais da escola responderem, de maneira
mais aberta possível, suas relações com a leitura e como percebiam a importância da
leitura para si e seus alunos. É interessante notar que mesmo as profissionais que
disseram que não liam, percebiam que a leitura era fundamental.
Outro dado que muito nos chamou a atenção foi de classificarem suas leituras como
subleituras ou mesmo de não leituras! Inicialmente, apresentaram-se como não leitoras,
com o tempo, fomos percebendo que efetuavam leituras dos Best Sellers, de livros
religiosos, revistas de entretenimento e algumas seções do jornal. Contudo, não viam
estas leituras como prestigiadas, logo, se intitulavam não leitoras. Em seu provocativo
livro Literatura: leitores & leitura LAJOLO descreve:
A literatura, hoje, parece estádio de futebol em dia de final de campeonato:
sempre cabe mais um, e tem até cambista vendendo ingresso para quem
chega tarde. Mas há também, é claro, o setor das numeradas e das cadeiras
cativas: pois a literatura de que falam os que resmungam continua viva, vai
bem, obrigada, e até manda lembranças. Apenas não está mais sozinha em
cena. Está acompanhada e muito bem acompanhada! Ao lado dos romances
esotéricos, da poesia de autoajuda, da ficção científica e do romance policial,
continuam a ser lidos e apreciados os romances de antigamente, as novelas de
cavalaria, os chamados clássicos, a poesia. Talvez venham dessas múltiplas
faces da literatura os resmungos mal-humorados que zumbem em nossos
ouvidos. (LAJOLO, 2001, p. 10)

Mesmo as profissionais da escola não sendo especialistas em leitura e nem professoras
de literatura, tinham introjetados estes valores que Lajolo chama de “os resmungos malhumorados”, pois não viam suas práticas leitoras como dignas de menção, logo não
conseguiam imaginar que seriam capazes de ir além destes textos.
Algumas nunca haviam realizado a leitura de um livro por inteiro como fruição, e
diversas instrutoras até admitiam a dificuldade de compreenderem determinados
produtos ou protocolos de aplicação devido à escrita dos mesmos. O que podemos
apontar como algo que dificultava seus fazeres profissionais.
Para agravar a complexidade do quadro, a escolaridade mínima exigida dos alunos nos
cursos de manicure era o quarto ano (do antigo ensino fundamental) e nos cursos de
cabeleireiro a oitava série (também do antigo ensino fundamental). O que criava um
duplo desafio: além de avançarem no seu nível de leitura, teriam que ver suas alunas,
apesar da baixa escolaridade, como possíveis leitoras.
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Assim, dois desafios que precisavam ser trabalhados concomitantemente: auxiliar as
profissionais a avançarem em suas práticas leitoras e problematizar situações que
pudessem propor e viver com suas alunas de momentos significativos de mediação da
leitura. Víamos como uma estratégia possível exemplificar para o grupo as propostas de
mediação. Por vezes, vivenciar uma situação vale mais do que mil textos, ou melhor
ainda, depois de viver uma situação, a teoria pode iluminar e muito a nossa prática.
Cientes desta possibilidade, propusemos ao grupo a atividade das plenárias.
Antes de descrevermos o que eram as plenárias, cremos ser oportuno demonstrar quais
são os pressupostos que embasaram a atividade: propor ao grupo uma atividade em que
pudessem contextualizar a leitura junto aos seus alunos; que a atividade não terminasse
em um dia; desenvolver situações onde o grupo pudesse partilhar perspectivas e pontos
de vista diferentes a partir de um mesmo texto e, acima de tudo, que o trabalho se desse
em colaboração.
Inicialmente, a coordenação proporia os temas e textos a serem utilizados; com o tempo,
as profissionais assumiriam este papel. Aqui apresenta-se a oportunidade de
demonstrarmos como lidou-se com a questão da autonomia das profissionais que
coordenamos ao longo destes anos. Se sabíamos que tínhamos como obrigação propor e
demonstrar possibilidades de caminhos que poderiam ser trilhados, estávamos mais do
que cientes de que tínhamos o dever ético e profissional de auxiliá-las a conquistar sua
autonomia profissional.
Esta autonomia profissional consistia, antes de qualquer coisa, em compreender o que
estava em jogo nas proposições que lançávamos ao grupo, conseguir realizá-las, e uma
vez apropriadas destes passos, decidir se prosseguiriam com a proposição, se modificála-iam ou simplesmente não a fariam. O importante é que percebessem o que estava em
jogo e fossem capazes de descrever e acompanhar as proposições, as intervenções dos
alunos e por que não: o seu fazer.
E aqui está uma diferença importante para o que encontramos geralmente como
intervenção sugerida a um grupo: não partíamos de uma concepção de que detínhamos
um conhecimento que o grupo desconhecia e que cabia-nos treiná-las ou convencê-las
que, a partir do momento da apresentação das novas técnicas, deveriam empregá-las
como verdades absolutas.
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As proposições, antes de mais nada, deveriam ser compreendidas pelo grupo; uma vez
estabelecido o diálogo entre o que propúnhamos e o que vivenciavam, deveriam sugerir
proposições que permitissem que avançássemos em aspectos que viam como cruciais,
quando possível, até modificarem as proposições adequando-as as suas necessidades e
intenções.
A plenária consistia na seguinte organização: era previamente distribuído um texto para
a profissional ler com sua sala, em geral, um texto jornalístico, porém letras de músicas,
contos e crônicas também foram usados como texto de preparação ao longo desta
experiência. Via de regra, no momento da distribuição junto às profissionais,
efetuávamos uma leitura para elas, assim tratávamos aspectos que poderiam causar
estranhamento e dificuldades com certa antecedência.
Em outro dia, a profissional lia o texto para a sua sala e promovia um debate entre eles.
Era necessário que as salas discutissem previamente entre si o texto para afinarem
proposições, desenvolverem um posicionamento frente ao texto e, acima de tudo, que as
profissionais fossem percebendo o quanto seus alunos eram capazes de interpretarem e
ressignificarem os textos propostos.
Marcávamos um dia para que todas as turmas de cada período se reunissem na maior
sala da escola. Quase sempre a última terça feira do mês, ao término do último intervalo
de lanche, o que nos dava uma hora e meia de discussão coletiva. A coordenação
pedagógica iniciava o encontro lendo o texto. Cada profissional tinha autonomia para
decidir o dia que efetuaria a leitura com sua sala; às vezes chegaram turmas para o
debate coletivo que tinham efetuado a leitura há mais de duas semanas, outras um dia
antes. Além de ser um resgate para as turmas que tinham lido há muito tempo, era
também uma oportunidade das salas verem os textos, principalmente os literários, serem
lidos com entonação, e quando possível, com dramatizações.
Como a ideia principal dessa atividade era a argumentação e o respeito ao contraditório,
combinávamos com a direção da escola que teríamos defesas diferentes acerca do texto,
normalmente estas “divergências” aconteciam naturalmente, em outras criávamos. O
interessante era perceber que os alunos, quando notavam que tinham respaldo de um dos
gestores (coordenador pedagógico ou diretora), se soltavam e iniciavam a demonstração
de seus pontos de vista.
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Porém, para além da perspectiva de promover momentos lúdicos de externarem suas
opiniões, desejávamos que percebessem o grupo como instância de socialização de
concepções e quando possível de análise dos próprios paradigmas. Muitas vezes,
diversos documentos escolares pregam a construção de um cidadão crítico, contudo as
práticas cotidianas não abrem espaço de trocas acerca do que venha a ser a constituição
de um cidadão.
Os alunos da ESCOLA A permaneciam na escola no máximo por dois anos (alunos da
modalidade EJA), já os alunos da profissionalização ficavam de três meses (quando
realizavam um curso apenas) a, no máximo, um ano (quando realizavam os três cursos
oferecidos pela unidade escolar). Logo, sabíamos que as plenárias eram, antes de
qualquer coisa, uma forma eficaz de as profissionais lidarem com a condução do
contraditório.
Uma vez que as profissionais passavam a maior parte do tempo com os alunos,
tínhamos certeza de que proporcionar esses momentos para que vivenciassem a
condução de pontos de vista diversos, de maneira organizada e com princípios a serem
respeitados era uma eficaz forma de compartilhar princípios.
Saíamos de uma formação meramente prescritiva do tipo: profissionais façam assim!,
para uma possibilidade de diálogo, onde além de verem as conduções ocorrerem ao vivo
com o grupo, depois teríamos os momentos de HTPC para socializar procedimentos e
encaminhamentos. Diversas profissionais, nesses momentos de reflexão, apontaram que
não pensaram em determinados encaminhamentos ou que adotariam outros
procedimentos que validamos em outros encontros.
Adotar as sugestões que o grupo ponderava foi uma clara demonstração para as
profissionais de que as discussões no coletivo não serviam apenas para
“instrumentalizá-las”, pois nós também estávamos nos formando nesses momentos.
Como já observamos, e provavelmente voltaremos a esse ponto, o pressuposto basilar
da metodologia aplicada é: não é possível usar da pesquisa colaborativa sem partir do
fato de que além de contribuir para o grupo, o pesquisador também aprenderá com o
grupo.
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Advogamos, depois de seis anos lidando com esta metodologia, que a ausência de
aprendizagem por parte do pesquisador denota claramente algum equívoco na condução
de uma pesquisa que pretenda fazer uso da pesquisa colaborativa.
Uma vez incorporada à rotina das profissionais da escola, a leitura, mesmo que
incipiente em alguns casos, acreditávamos que estava na hora de as profissionais
tentarem desenvolver um trabalho de mediação da leitura com suas turmas.
Por mais de três meses iniciamos o HTPC lendo crônicas (de Ivan Ângelo, Walcyr
Carrasco e Marcos Rey, todas da Veja São Paulo) e contos (Câmara Cascudo,
Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Machado de Assis, Monteiro
Lobato) para as professoras; ao término da leitura oferecíamos uma pasta com vinte e
seis cópias do texto para serem lidos com e para os alunos. Partíamos da experiência
que vivenciamos por anos junto às crianças de que, quando escutam a leitura de um
livro ou texto, desejam tê-los em mãos, por isto a preocupação de oferecer cópias dos
mesmos.
Outro dado digno de nota: estávamos, aos poucos, apresentando autores que não eram
só os que produziam Best Sellers atuais. Dessa forma, apresentávamos grandes
escritores de nossa literatura de maneira descompromissada (sem nos atermos a escolas
literárias, estilo de escrita e focando na significação de seus textos para o grupo). Dentro
do que comenta CALVINO:
O clássico não necessariamente nos ensina algo que não sabíamos; às vezes
descobrimos nele algo que sempre soubéramos (ou acreditávamos saber) mas
desconhecíamos que ele dissera primeiro (ou que de algum modo se liga a ele
de maneira particular). E mesmo esta é uma surpresa que dá muita satisfação,
como sempre dá a descoberta de uma origem, de uma relação, de uma
pertinência. (CALVINO, 2001, p.12)

Como quase todas as profissionais já estavam realizando essa atividade de leitura das
crônicas e contos de forma coletiva, desejávamos contemplar momentos de leitura
individuais sem que esses momentos de leitura coletiva fossem retirados da rotina.
Logo, teríamos dois momentos de leitura diários.
Defendemos que a leitura tem uma dimensão individual que também deve ser
contemplada, afinal são poucos os momentos em nossa sociedade em que vivenciamos
leituras coletivas. Compreendemos como vitais os momentos de leitura coletiva para
consolidação de uma possibilidade de contato com a leitura. Iniciar a leitura individual
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concomitantemente ao movimento coletivo, pode ser uma forma de ajudar os
envolvidos a iniciarem um movimento mais autônomo de leitura.
Acreditamos que vale a pena reforçar que tínhamos plena consciência de que as
profissionais também estavam consolidando procedimentos leitores e desenvolvendo o
hábito leitor. Ao propormos que efetuassem a mediação da leitura com suas salas
esperávamos que, ao “ensinar” (ou ao menos exemplificar) procedimentos que estavam
aprendendo, consolidassem a própria aprendizagem!
Movimento muito próximo do procedimento que professores defendem ao pedir que um
aluno explique determinado conteúdo a outro. No movimento de explicação do
conteúdo ao outro, ganha quem recebe a explicação, por ouvir o conteúdo de uma
maneira mais próxima ao seu pensamento, e quem explica, por consolidar a
aprendizagem. Esperávamos que, mediando a leitura aos seus alunos, as profissionais
fizessem um movimento parecido.
Tivemos um enorme desafio inicial de formar acervo para a composição das caixas de
leituras que seriam mediadas pelas profissionais aos seus alunos. Sabíamos que não
poderíamos infantilizar o acervo, contudo apresentar apenas obras destinadas aos
adultos seria de difícil mediação individual.
As instrutoras, com maior veemência, alegavam que seus alunos nunca leriam um “livro
grosso” e algumas chegaram a pontuar que tinham receio de perder alunos, afinal os
discentes haviam procurado a escola para se profissionalizarem e não para se tornarem
leitores! Esta afirmativa comprova o quanto pode ser complexa uma intervenção mais
profunda em questões que a princípio parecem consensuais, como a importância da
leitura.
O grupo via e validava a leitura como uma atividade importante, até aceitaram que fosse
a base do PPP da escola, porém na hora de sua efetivação, com um espaço dentro de
seus horários de trabalho junto com os alunos, a importância retórica da leitura exigia
uma materialização que as profissionais não viam ser validada pelos seus alunos e, no
limite, por elas mesmas. Pois, quando verbalizaram que poderiam perder alunos por
algo que ainda nem haviam começado, estavam utilizando mais de seus valores do que
o que os alunos vivenciaram.
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Foi um momento oportuno para retomarmos um ponto central da fala de diversas
profissionais. “A escola não é o local que várias de vocês alegam ser a oportunidade
dos alunos se tornarem cidadãos mais críticos e conscientes?” Seguida de uma
provocação: “Há forma de ser um cidadão autônomo em nossa sociedade sem o
domínio da leitura?” E aqui, não estávamos nem qualificando que o fato de saber ler
permite a criticidade ou não, estávamos falando de uma categoria que vemos como
anterior, a categoria da autonomia.
Autonomia compreendida como o fato de o sujeito não precisar de outra pessoa para
realizar tarefas básicas como ler o nome de um ônibus, compreender um encarte de
mercado, ler o extrato bancário, a fatura do cartão de crédito e outras atividades
cotidianas que envolvem a leitura funcional. Esperávamos com a nova estratégia
empregada avançar na fruição estética da leitura.
Algumas resistências foram quebradas e outras amenizadas. Já duas profissionais
ignoraram os nossos apelos e demoraram muito a iniciarem o trabalho de leitura
individual com seus alunos. Resistência que nos mobilizou a pensar em novas
estratégias e argumentações. Antes de descrevermos como buscamos essas contraargumentações, vamos narrar um pouco como se deu a experiência em que a maioria do
grupo aceitou o desafio de tentar iniciar a mediação.
Distribuímos para cada sala uma caixa contendo quarenta exemplares; os livros que
compunham as caixas seguiram critérios que vamos explicitar a seguir:
1) Variados exemplares: como esperávamos que a leitura acontecesse de forma
individual e que pudesse gerar fruição estética, então acreditamos que quanto
mais variado fosse o acervo, maiores seriam as interlocuções possíveis entre os
livros e os alunos;
2) Livros infantis: inicialmente com a justificativa de que poderiam ser lidos na
perspectiva de as alunas lerem aos seus filhos, irmãos menores e sobrinhos. E
não poderíamos desconsiderar que algumas alunas traziam grandes dificuldades
de leitura, então seria um material que poderia ser acessado por elas de forma
mais tranquila.
3) Livros adultos: assim como tínhamos alunos que estavam se iniciando na leitura,
também contávamos com alunos proficientes, logo deveriam ser contemplados
também.
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Como o procedimento exigia o envolvimento de todas as turmas e profissionais,
decidimos que a caixa seria compartilhada pelas três turmas que usavam a sala, logo
cuidar do acervo seria uma tarefa a ser pensada e partilhada entre as profissionais que
usariam a caixa.
Ao solicitarmos que as profissionais decidissem como conduziriam o uso das caixas em
suas salas, buscávamos integrá-las ao processo. Acreditando que quanto maior fosse o
envolvimento delas para com as experiências, decisões de procedimentos e condução
junto aos alunos, maiores seriam as chances de êxito da atividade.
Ao apresentarmos a caixa e os critérios que adotamos em sua montagem e apontarmos
que partilhariam da mesma caixa, recebemos das profissionais a sugestão de que na
tampa da caixa constasse seu acervo, para melhor visualização e facilitação da
conferência do material. Sugestão que acolhemos prontamente. Cremos que constituir
procedimentos atitudinais de forma coletiva amplia muito a chance de vê-los
respeitados por um maior número de pessoas e novamente demonstrávamos ao grupo
que estávamos abertos as suas sugestões.
Além das resistências pessoais de algumas profissionais, tivemos outro desafio,
conseguir acervo para abastecer as caixas. Tínhamos doze turmas que se revezavam em
quatro salas diferentes: mesmo que as turmas utilizassem a mesma caixa (e foi o que
aconteceu) precisávamos de cento sessenta livros.
A ESCOLA A não contava com uma APM (Associação de Pais e Mestres), que neste
município, como em tantos outros, é o órgão responsável de efetivar as compras,
geralmente estabelecida pelos Conselhos de Escolas, outro órgão que não tínhamos.
Fomos atrás de parceria com a Midiateca.
A responsável pela Midiateca 17 foi de uma grande acolhida à proposição da escola:
forneceu-nos quantos livros desejássemos, não impôs prazo de devolução por
compreender que o acervo emprestado deveria permanecer no mínimo o período que
durava o curso (três meses) e, todas as vezes que foi possível, auxiliou-nos na escolha
do acervo, dando valiosas sugestões do que deveria ser considerado na formação das
caixas.

17

A Midiateca deste município funciona como uma biblioteca central onde além de livros encontramos
CDs, DVDs, programas de computador, reproduções de obras plásticas e outros tantos objetos culturais.
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Indicamos que o uso das caixas deveria se dar num momento nobre da rotina escolar, e
não ser deixada como última atividade do dia. Como lidamos com um grupo adulto, que
pode ir embora a qualquer momento sem necessidade de acionarmos um responsável e
que alegam diversas atividades a serem desenvolvidas, sabíamos que deixar a leitura por
último poderia (pelo menos no início) ser a “desculpa” para irem embora mais cedo.
Com o tempo, o grupo percebeu que deixar a leitura para a hora da entrada era também
um equívoco, pois os alunos chegavam “atrasados” na perspectiva de que o momento da
leitura já tivesse passado. As estratégias de resistência inicial dos alunos deixaram claro
como seria difícil significar a leitura para um público desacostumado a ler.
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Algumas profissionais, que eram mais resistentes a efetuarem os momentos de leitura
no HTPC, viram, nesses comportamentos dos alunos, o reforço a suas posturas e até
alegaram que seria desrespeitá-los enquanto indivíduos o fato de “forçarmos” um
momento diário de leitura.
Dentre as diversas proposições e resistências com que tivemos que lidar ao longo da
pesquisa a questão de parecermos que “forçávamos os alunos a lerem” foi sem nenhuma
dúvida a mais difícil de assimilar. Intuíamos que não estávamos forçando os alunos a
lerem, contudo se as responsáveis por esta mediação descreviam assim os momentos de
mediação, tínhamos um importante problema a ser considerado.
As duas profissionais anteriormente citadas, que se recusavam a realizar a leitura
individual (usando o acervo da caixa), explicitaram que não faziam esses momentos e
que as narrativas de dificuldades das colegas reforçavam a certeza de que estavam
procedendo “corretamente”.
Novo desafio, além de problematizarmos que não estávamos sendo um jesuíta (que
entra para nossa história como pessoa “bem intencionada” de salvar as almas dos
selvagens, os índios). Não desejávamos salvar a alma de ninguém, antes de qualquer
coisa, desejávamos aproximar as pessoas da leitura. O que fariam com esta aproximação
seria algo a ser decidido pelos alunos e profissionais.
Contudo, não poderíamos concordar com uma nova expropriação destes alunos!
Diversos alunos da EJA já foram expropriados de inúmeras oportunidades por não
terem conseguido acesso à educação formal no tempo apropriado. Logo, arvorar-se o
direito de não mediar o contato da leitura para esses alunos alegando que apresentavam
desinteresse era mais uma forma de expropriação!
Por sua vez, mediação implica envolvimento, desejo, procedimento e outros tantos
conhecimentos e posturas, que uma imposição categórica para que o uso dos momentos
de leitura individual se efetivasse não garantiria a mediação eficaz e sim poderia gerar
efeito contrário, tamanho mal-estar que não conseguiríamos envolver os alunos e menos
ainda a profissional responsável pela mediação. Como alerta PETIT:
Espero tê-los feito sentir a importância do que está em jogo com a difusão
desses textos escritos (alusão aos livros) dos quais vocês são mediadores. E
também a importância das resistências que são proporcionais ao que está em
jogo. A partir daí, compreender que o iniciador ao livro desempenha um
papel-chave: quando um jovem vem de um meio em que predomina o medo
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do livro, um mediador pode autorizar, legitimar, um desejo inseguro de ler ou
aprender, ou até mesmo revelar esse desejo. E outros mediadores poderão em
seguida acompanhar o leitor, em diferentes momentos de seu percurso.
(PETIT, 2009, p. 148)

E, mais complexo ainda do que anuncia Petit, sabíamos que uma mediação mal
realizada poderia afastar o nosso aluno adulto da leitura e em alguns casos este
afastamento poderia ser permanente, pois muitos estavam em busca de uma
profissionalização e poderiam não retornar a uma instituição escolar.
Acreditando que recorrer ao grupo poderia ser uma estratégia que nos auxiliasse, assim
o fizemos. Pedimos que as profissionais que haviam superado as dificuldades iniciais
em suas classes narrassem suas experiências, suas estratégias e, acima de tudo, como os
alunos se portaram depois de superados os desconfortos iniciais. Por diversas vezes, ao
longo da pesquisa, adotamos o procedimento de abrir ao grupo dificuldades e pedir para
que nos ajudassem a pensar estratégias de superação dos desafios.
Seguir o procedimento de recorrer ao grupo para superarmos as dificuldades iniciais foi,
com certeza, a melhor estratégia para envolver as profissionais no projeto e fazer com
que ocorresse de forma efetiva uma recomendação que constantemente lemos nos PPPs
das escolas, mas que dificilmente se concretiza: o grupo de profissionais da escola agir
de maneira democrática e participativa nas decisões pedagógicas e administrativas da
escola.
Insistíamos muito na questão da leitura diária livre, pois sempre trabalhamos com a
concepção de que o comportamento de leitor passa obrigatoriamente pela dimensão do
hábito e do contato com o livro. Como bem ilustra HOUAISS em suas três primeiras
acepções ao verbete hábito:
1. Maneira usual de ser, fazer, sentir, individual ou coletivamente; costume,
regra, modo. 2. Maneira permanente ou frequentemente, regular ou esperada
de agir, sentir, comportar-se; mania. 3. Ação ou uso repetido que leva a um
comportamento ou prática...”, reforçando e explicitando o conceito de hábito,
na sequência do verbete apresenta-se a etimologia da palavra, que nos auxilia
na acepção que desejamos empregar. “Lat. Habitus. US Estado (do corpo),
compleição, modo de ser, estado, natureza, postura; exterior, aspecto; modo
de vestir, traje; disposição (dos ânimos). (HOUAISS, 2009, p.385)

Não esperamos que apenas a questão meramente comportamental para aquisição do
hábito de leitura solucione toda a complexidade do ato de ler, senão os problemas de
mediação da leitura seriam facilmente resolvidos. Distribuiríamos e obrigaríamos aos
alunos lerem e sabemos que o ato de leitura implica muito mais do que simples leitura
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mecânica. Contudo, ter acesso ao material que será lido de forma sistemática pode
auxiliar em muito no desenvolvimento do hábito de leitura, como bem ilustra
ZILBERMAN: “Da rotina cotidiana para o mundo da fantasia, o caminho não é longo,
desde que o instrumento – o livro – esteja ao alcance de seu destinatário; e esse
percurso é de mão dupla, porque o leitor invariavelmente retorna ao lugar que partiu.”
(ZILBERMAN, 2010, p.51)
Conseguimos convencer as profissionais mais resistentes com a especificidade de que
os alunos têm o direito e nós (enquanto escola) o dever de proporcionarmos o contato
com os livros diariamente. As diversas avaliações positivas que as turmas que foram
encerando os cursos deram para os momentos diários de leitura se encarregaram de
eliminar qualquer resistência que ainda perdurava.
Outro fato que nos ajudou muito, e inicialmente não prevíamos, foi o das alunas
“circularem” entre os cursos, então uma estudante que tinha sido aluna de uma
profissional que promovia adequadamente os momentos de leitura, quando chegava em
uma sala que não o fazia já “cobrava” as profissionais a fazê-lo! Afinal, sabiam que era
uma marca da escola a promoção dos dois momentos de leitura. Sem contar que muitas
destas alunas forneciam interessantes depoimentos aos novos alunos, para que não
resistissem à leitura como elas inicialmente fizeram, pois se arrependiam de não terem
aproveitado esta oportunidade desde muito cedo.
As descrições realizadas até o momento tinham os objetos culturais como o centro das
intervenções, com destaque o livro (tanto para as profissionais da escola como para os
alunos), mas os DVDs e CDs também fizeram parte desta iniciação. Porém, para um
trabalho que buscava construir uma rede de significação, faltava circularmos nos
dispositivos culturais.
A questão dos objetos culturais era mais fácil de resolver a priori, pois agrupá-los em
caixas era mais simples que levar o grupo a uma livraria ou biblioteca pública, para uma
sala de cinema ou para assistirem a um show, mesmo que gratuito. Sabíamos que a
constituição de um protagonista cultural demandaria passar por estes locais e outros
ainda, com os quais nem havíamos entrado em contato, como os objetos que estão nos
museus.
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Por não demandarem comprometimento financeiro como a livraria e o cinema, e por
estarem abertos no horário de aulas vespertinas, optamos em iniciar a mediação pela
Biblioteca Pública Central e um ciclo de visitação a nove museus paulistanos:
_ Museu do Ipiranga;
_ Museu de Arte Moderna (MAM);
_ Museu de Arte Contemporânea (MAC);
_ Museu de Arte de São Paulo (MASP);
_ Pinacoteca;
_ Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB);
_ Centro Cultural Caixa;
_ Centro Cultural São Paulo.
Antes de descrevermos como foram as visitações acreditamos ser oportuno
explicitarmos nossos pressupostos de dispositivo cultural. Circular por um dispositivo
cultural como o museu, a biblioteca, a sala de espetáculo, o teatro ou mesmo a livraria
significa mais do que adentrar a estes locais.
Como somos morador do centro paulistano e fomos professor desta região por muitos
anos, podemos afirmar que muitos de nossos alunos e colegas de trabalho passam
diariamente em frente a esses locais, no meio da semana e nos finais de semana e não
usufruem deles. Por quê?
Muitas vezes por não conhecerem os códigos que estes locais trazem, por não
reconhecerem as linguagens que estão implicadas neles ou mesmo por não perceberem
sequer a existência deles!
Compreendemos que os dispositivos culturais compõem o tecido urbano, cabendo a eles
muitas vezes, dar conta da dimensão de cidade educadora que muitos dos estudiosos
destas questões dizem que gostariam que a cidade se tornasse, com destaque a
COLOMER (1999) e a BERNET (1997). Logo, apropriar-se dos dispositivos culturais é
uma forma de interagir com a cidade e sua organização urbana, que extrapola o mero
uso do espaço: envolve antes de qualquer coisa novas relações simbólicas.
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Nessas visitas, procurávamos proporcionar aos alunos que entrassem em contato com
diversas linguagens artísticas, porém para que estas novas linguagens estabelecessem
um diálogo com os alunos, as profissionais que os acompanhariam nas visitas foram
provocadas a conhecerem os espaços com antecedência, reforçando o que já pontuamos
anteriormente, não há como mediar o que desconhecemos!
Para nossa surpresa, muitas das professoras e quase a unanimidade das instrutoras nunca
tinham entrado em um museu. Portanto, a experiência de conhecerem esses dispositivos
culturais foi uma oportunidade de entrarem em contato com uma forma diferente de
organização dos acervos culturais. A situação de estarem se apropriando de algo, neste
caso do dispositivo cultural museu, e mediando seu uso para os alunos estava
acontecendo concomitantemente, como vivenciamos com a leitura.
Acreditamos que a valorização dos espaços museológicos passa por uma dimensão de
preservação da Cultura de um país, quando não da humanidade, que deve ser vivenciada
por todos que trabalhem e frequentem as escolas. Sabemos que hoje os museus são
dispositivos culturais a serviço de uma pequena parcela da população, porém na sua
enorme maioria, os museus são mantidos por verbas públicas ou por renúncias fiscais
elevadas.
A propagada democratização dos meios de acesso e manutenção culturais passa
obrigatoriamente pela “ocupação” dos dispositivos que propagam as variadas formas de
Cultura, e o espaço museológico é com absoluta certeza um destes dispositivos que
merecem um tratamento cuidadoso por parte da escola. Diversos museus possuem um
dia de visitação gratuito em sua programação de atendimento à população, abrem aos
finais de semana, possibilitam acesso aos conteúdos artísticos de diversas matrizes, o
que pode, por vezes, gerar a vontade de compreender melhor determinadas posturas e
escolhas dos artistas com os quais entramos em contato através das suas obras e outras
múltiplas possibilidades.
São encaminhamentos que podem ser mais facilmente acessados se houver uma eficaz
mediação para com estes itens. E a eficiência aqui referida se dá no plano do diálogo
acerca do será e foi experienciado pelos sujeitos que entram em contato com os museus
e seus acervos! Os sujeitos de direito (população que paga seus impostos, que foram
expropriados de vivências culturais na tenra idade, profissionais que pela dinâmica da
necessidade de sobreviver empregam quase que todas as suas horas diárias na busca de
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remuneração financeira para se manterem minimamente, funcionários da escola e
comunidade do entorno) devem ter assegurado em suas vivências o contato com
dispositivos culturais diversos e dentre eles os museus.
Ao optarmos por mediar esse recorte de Cultura, como já afirmamos anteriormente,
sabíamos que poderíamos ser acusados de elitista, colonizado, preconceituoso e outras
tantas adjetivações que expressassem uma visão limitada de um fenômeno complexo
que é a Cultura. Partimos do pressuposto de que devemos conhecer as diversas formas
de manifestações culturais: há pesquisadores que falam em diversas “Culturas”, outros
de uma única Cultura, e outro ainda de Cultura popular e Cultura erudita.
Independentemente de qual filiação assumirmos, há de se reconhecer que os adultos e as
crianças das escolas públicas em especial, mas nas escolas particulares de baixas
mensalidades também, que há um descompasso de acesso a determinados bens
culturais. Cientes dos apontamentos de Pierre Bourdieu (1983) acerca de como o capital
cultural e sua posse pode ser algo que traga distinção ao sujeito que o detém na
comunidade na qual o sujeito está inserido.
Vemos a escola como um local que pode minimizar algumas lacunas. Não podemos ser
inocentes de acreditar que somente a escola poderá dar conta de preencher todas as
lacunas advindas das faltas materiais e culturais dos sujeitos que as frequentem. Mas
podemos, com certeza, propor que a escola seja um local que privilegie o contato das
Culturas dos nossos alunos (cremos que todos temos uma Cultura e nos humanizamos
por ela) com outras possibilidades de organização Cultural (também reconhecemos que
as pessoas criam formas de manifestações culturais que funcionam como uma distinção
social, econômica e por vezes política). Como aponta CARBONELL:
Muitos locais, principalmente os institucionais, como museus e alguns teatros
mais sofisticados, dificilmente serão frequentados pelo aluno de EJA se a
escola não realizar uma mediação. São lugares que, em sua maioria, encerram
as artes canônicas, não familiares aos alunos trabalhadores. Na verdade,
representam espaços onde eles se confrontam com a própria exclusão social.
(CARBONELL, 2012, p.41

Não se cogita, ao propor o contato entre as diferentes formas culturais, de os alunos
“abandonem” ou “depreciem” suas organizações culturais e assumam as novas formas
apresentadas sem um posicionamento crítico. Porém, manter a expropriação de acesso a
esses componentes culturais com a premissa de que não fazem parte da vida dos nossos
alunos é continuar a perpetuar as diferenças sociais de nossa sociedade.
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Ao longo desses anos de coordenação pedagógica ouvimos, por diversas vezes, que as
crianças e seus pais, ou nossos alunos adolescentes ou adultos não deveriam entrar em
contato com determinadas manifestações artísticas, pois não faziam parte de suas
vivências cotidianas. Sempre nos questionamos e questionamos nossos interlocutores
que apresentavam este ponto de vista sobre quem éramos para podermos decidir ao que
poderiam ou não terem acesso.
Durante nossos quinze anos de magistério, fomos surpreendidos por diversas vezes com
o deslumbramento cultural que certas manifestações podem causar em nossos alunos e
mais recentemente nos profissionais das escolas que coordenamos. Quanto mais
distantes de suas vivências iniciais ou cotidianas, maiores foram as fraturas causadas!
Por tudo isso, não acreditamos que cabe a nós decidirmos com o que determinadas
pessoas devam ou não ter contato e sim, que tenham o direito de terem contato com o
maior número possível de equipamentos culturais, bens e manifestações diversas. O
direito à fratura deve ser assegurado a todos! Todas as vezes que passamos por uma
situação de fratura, fizemos questão de compartilhar com as professoras e quando
possível com os alunos (principalmente nas plenárias).

1.4 Acertando no que não vimos: observações nas entregas dos livros como
presente

Como coordenador pedagógico da ESCOLA A sempre sugerimos à direção que
déssemos um livro como presente às professoras pelo seu dia. Afinal, se passamos o ano
todo tentando formar leitoras, parecia-nos a coisa mais lógica possível entregar livros às
profissionais que estávamos coordenando! Como o dia do funcionário público é dia 28
de outubro, muito próximo do dia dos professores que é 15 de outubro, sempre
comemoramos as duas datas juntas.
Na intenção de aproximarmos os grupos, sempre buscamos promover almoços dentro
de uma perspectiva do filme “A festa de Babete” 18, acreditávamos que um grupo
18

Parece-nos estranho descrevermos uma experiência que primou pela interligação entre diferentes
conteúdos culturais de forma a não fazer uso deles nesta narrativa. Longe de parecermos pedantes ou
desejarmos demonstrar uma falsa erudição, fazemos uso destas linguagens na perspectiva de
demonstrarmos como víamos a interligação entre os conteúdos e objetos culturais e nossa prática. Dentre
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reunido em torno de uma mesa se despe de muitas barreiras, diminui suas resistências e
se torna mais receptivo a se socializar. Promovíamos estes encontros gastronômicos
bimestralmente, onde servíamos feijoada, macarrão com brócolis, risoto de camarão,
macarrão com molho quatro queijos, entre outros pratos, porém o ápice era a data
comemorativa referente ao dia do professor e do funcionário público. Nestes encontros
o menu era mais elaborado, servimos nestas datas comemorativas, nos três anos que
coordenamos este grupo: paella, macarrão mediterrâneo e peixada; após a sobremesa
entregávamos um livro de presente.
Infelizmente, não filmamos esses momentos, temos algumas fotos e os nossos relatos de
como percebemos a recepção do grupo aos livros que foram dados de presente. Os
desdobramentos que estes momentos foram assumindo nos anos seguintes, deu-se mais
intuitivamente, chegando a um planejamento intencional (quanto ao material distribuído
só no último ano).
No primeiro ano, entregamos a todas profissionais (docentes e do quadro de apoio) o
livro “Os fios da fortuna” 19. Sentimos um desalento de muitas pessoas, fizeram caras de
que não entendiam o porquê estavam “ganhando tal presente”, na verdade seus rostos
nos transmitiram a sensação de que nos perguntávamos: isto é um presente?
Não deixou de nos causar certa perplexidade tal sensação, afinal estávamos há quase um
ano trabalhando a leitura de forma sistematizada, víamos que iniciaram interessantes
mediações junto aos seus alunos e que praticamente todas as profissionais docentes
realizavam leituras diárias junto com suas salas. Mas na hora de receber um presente, o
livro ainda não ocupava este lugar. Tal constatação nos sinalizou que a consolidação do
protagonista que almejávamos iria demandar mais trabalho, mais mediações e
possivelmente mais trocas simbólicas. Muitas profissionais deixaram para ler a obra em
suas férias.
Refletimos se o fato de termos dado o mesmo exemplar, sem direito a escolha, poderia
ter sido um dos motivadores do desapontamento, pois pensamos inicialmente que terem
o mesmo livro poderia ser um fato que facilitasse a interlocução. Assim, no segundo
as preciosas contribuições ocorridas nos momentos de orientação, a professora Anna disse-nos da
dificuldade e riqueza que era efetuarmos tais conexões, logo, que deveríamos ser compreensíveis com as
profissionais que não conseguissem efetivar tais “links” e que a melhor forma de ajudá-las seria fornecerlhes o maior número de exemplos possíveis.
19
O romance de Anita Amirrezvani, editado pela Nova Fronteira é uma história que gira em torno de uma
artesã que tece lindos tapetes persas, que por ser mulher sofrerá discriminação e terá seu trabalho
desvalorizado; injustiças, dificuldades e reviravoltas estarão no caminho da jovem protagonista.
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ano, optamos por fornecer três obras: “Memórias de uma Gueixa” 20, “O tamanho do
céu” 21 e “Ler, Viver e Amar em Los Angeles” 22. Nesta entrega percebemos uma melhor
recepção em relação à entrega do ano passado. Diversas profissionais foram em duplas
ou trios escolherem os livros que “desejavam ganhar” e já estabeleciam um acordo de
leitura, onde poderiam ler as três obras. Estes acordos desta vez não esperaram as férias,
muitas trocaram de livros antes mesmo das férias escolares de dezembro.
Nesta segunda distribuição, já começamos a ver alguns resultados que nos animaram. O
primeiro foi que poucas pessoas assumiram uma fisionomia que demarcasse
contrariedade ou mesmo desapontamento para com o presente. Outro dado que muito
nos animou foi o fato de escolherem seus presentes em dupla ou trio, demonstrando de
forma clara a nós que haviam compreendido a possibilidade de trocar entre si os objetos
culturais e provavelmente as impressões que eles trariam para si. E por fim, não
esperaram desta vez as férias escolares para iniciarem as suas leituras, muitas até
chegaram às férias com as três obras lidas.
Um significativo avanço de um ano para outro, contudo, necessitando que
aprofundássemos as exemplificações de comportamentos leitores, avançássemos nas
proposições de leituras nos HTPCs, incentivássemos um maior tratamento da leitura
junto aos seus alunos e acima de tudo, compartilhássemos estratégias de como
aprofundar-se na leitura de forma significativa. Vale a observação, que mesmo sem ser
proposital, até esta distribuição escolhemos obras em que as mulheres eram as
protagonistas, cremos que a identificação por gênero deva ter auxiliado a muitas das
profissionais a se aventurarem na leitura das obras sugeridas.

20

Romance de Arthur Golden, editado pela Imago, assim descrito em sua contracapa: “um romance
fascinante, para ser lido de várias maneiras: como um mergulho na tradicional cultura japonesa, ou um
romance sobre a sexualidade, e ainda, como uma descrição minuciosa da alma de uma mulher já
apresentada por um homem.”
21
Romance de Thrity Umrigar, editado pela Nova Fronteira, onde: “a autora apresenta uma história sobre,
amizade, amor e ternura, em que um casal recebe uma proposta inesperada de emprego do outro lado do
mundo, na Índia, e terá suas vidas transformadas para sempre.”
22
Romance de Jennifer Kaufman & Karen Mack, editado pela Casa da Palavra, apresentado em sua
contracapa com o seguinte texto: “Os livros ensinam a você como outras pessoas pensam, o que elas estão
sentindo e como se transformam de seres comuns em seres extraordinários. Muitas vezes elas são tão
atraentes e inteligentes que você prefere passar o tempo lendo sobre elas a fazer qualquer outra coisa. E,
diferentemente da vida, se não gostar do que está lendo, você pode fechar o livro com força e depois...
paz. Aquela voz amistosa e persuasiva fica emudecida até que você decida abrir o livro novamente.”
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No último ano em que coordenamos a ESCOLA A, distribuímos oito títulos diferentes:
“Livro de ouro da Mitologia” 23, “A hospedeira” 24, “Garotas de Tóquio” 25, “O
príncipe” 26, “Nova Reunião, livros de poesia _ volume 2” 27, “O clube dos anjos –
Gula” 28, “O fotógrafo 2” 29 e “A carta roubada” 30 e aqui vimos consolidada nas pessoas
a recepção para com o presente que oferecíamos. Não houve unanimidade, na verdade
nunca a esperávamos, vale registrar que ouvimos neste dia de duas funcionárias: claro
que seria livro de novo! Porém, a maioria já tinha ressignificado sua relação com a

23

“O termo mitologia indica, de modo geral, um conjunto de histórias e lendas sem autoria definida,
transmitidas oralmente de geração a geração. No estudo da civilização greco-romana a palavra mitologia
passou a designar as histórias tradicionais dos deuses.' O livro de ouro da mitologia' corresponde aos
capítulos de 'Histórias de Deuses e Heróis', da Mitologia de Bulfinch, célebre historiador norteamericano, falecido em 1867. A obra é mais que um mero dicionário clássico e menos formal que uma
tradução acadêmica da imensa literatura sobre os mitos. 'O livro de ouro da mitologia' é a melhor obra de
referência e divulgação da mitologia, indicada em escolas e universidades de todo o mundo.”
24
“Melanie Stryder se recusa a desaparecer. Nosso planeta foi dominado por um inimigo que não pode ser
detectado. Os humanos se tornaram hospedeiros dos invasores: suas mentes são extraídas, enquanto seus
corpos permanecem intactos e prosseguem suas vidas aparentemente sem alteração. A maior parte da
humanidade sucumbiu a tal processo. Quando Melanie, um dos humanos “selvagens” que ainda restam, é
capturada, ela tem certeza de que será seu fim. Peregrina, a “alma” invasora designada para o corpo de
Melanie, foi alertada sobre os desafios de viver dentro de um ser humano: as emoções irresistíveis, o
excesso de sensações, a persistência das lembranças e das memórias vívidas...”
25
O quadrinista francês Frédéric Boilet encontrou nas japonesas seu tema predileto, como fica evidente
nesta sete histórias eróticas reunidas em livro pela primeira vez. O leitor se transforma aqui em um
voyeur, acompanhando não só a vida amorosa e sexual do personagem principal, mas a elaboração das
histórias que tem em mãos. As garotas que responderam aos seus anúncios decidem o que e como fazer,
quando tirar a roupa ou o que mostrar. Uma delas tem medo de ser reconhecida pela mãe ou namorado, a
outra não quer que as manchas roxas no seu corpo apareçam. Uma viagem, em sete episódios, pelas
fantasias de algumas "Garotas de Tóquio".
26
Àqueles que chegam desavisados ao texto límpido e elegante de Nicolau Maquiavel pode parecer que o
autor escreveu, na Florença do século XVI, um manual abstrato para a conduta de um mandatário.
Entretanto, esta obra clássica da filosofia moderna, fundadora da ciência política, é fruto da época em que
foi concebida. Em 1513, depois da dissolução do governo republicano de Florença e do retorno da família
Médici ao poder, Maquiavel é preso, acusado de conspiração. Perdoado pelo papa Leão X, ele se exila e
passa a escrever suas grandes obras.
27
Esta Nova Reunião resgata a seleção de poemas que Carlos Drummond de Andrade publicou
originalmente pela José Olympio em 1969. A obra foi posteriormente ampliada pelo autor e reeditada
com dezenove livros (1983). Agora são vinte e três Livros de Poesia compilados em três volumes, um
convite irrecusável para a leitura (ou releitura) da mais pura e luminosa poesia drummondiana.
28
Neste livro, o autor conta a história de dez homens que se encontram, ano após ano, em torno da mesa
para celebrar a amizade, a gula e também o exercício de uma arte - a gastronomia como prazer cultural e
desafio filosófico. Isso até um perverso e misterioso cozinheiro aparecer.
29
O Fotógrafo é uma das principais provas de que o jornalismo em quadrinhos associado à obra de Joe
Sacco já está virando um gênero. O livro lança mão das possibilidades estilísticas das fotos em preto e
branco e da versatilidade dos quadrinhos para produzir um trabalho novo e relevante. O livro conta a
história do fotógrafo francês Didier Lefèvre, que em julho de 1986 partiu para o Afeganistão
acompanhando uma equipe dos Médicos Sem Fronteiras. Naquela época, o país estava em guerra, com
tropas da União Soviética lutando contra os guerrilheiros mujahedin (que mais tarde instalaria o Talibã no
poder). Lefèvre achou a experiência tão marcante que resolveu transformá-la em livro.
30
O investigador Chevalier Auguste precisa decifrar um mistério - quem teria roubado a valiosa carta do
ministro D.? Intrigas políticas e alta sociedade, um ministro ladrão, um policial incansável e um
investigador que sabe raciocinar com uma lógica diferente, são os personagens desta obra de Edgar Allan
Poe.
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literatura e percebido que o outro poderia atuar na ampliação de suas conquistas
literárias.
Tanto que nesta última entrega ousamos na qualidade literária dos textos oferecidos,
reduzimos significativamente o espaço dos Best Sellers e introduzimos de forma
significativa o dos clássicos como Poe, Drummond, Maquiavel ou de livros de
fotografia e quadrinhos adultos. Foi instigante ver que o livro da escritora da série
Crepúsculo, Stephanie Meyer, sobrou.
O grupo, apesar de manter relativa estabilidade, sempre recebeu novas professoras e
instrutoras, logo sempre deixamos a opção dos Best Sellers para estes novos membros,
acreditando até então que esta seria a entrada “natural” ao mundo da leitura. No último
ano de intervenção junto ao grupo, adotamos novas entradas no mundo leitor, que os
novos membros vivenciaram com tranquilidade, provando-nos que não seria preciso
passarmos obrigatoriamente pelos Best Sellers para atingirmos as pessoas que estão
distantes da leitura.
Este dado foi crucial em nossa intervenção na próxima escola que coordenamos, pois
não iniciamos o trabalho nela a partir dos Best Sellers e sim de textos literários de
elevada representatividade, seja nacional ou internacional. Ousadia que só foi possível
pela experiência acumulada ao longo destes três anos de intervenção e diálogo junto ao
grupo da ESCOLA A.
Antes de relatarmos como o grupo assimilou as intervenções e como o grupo nos ajudou
a revermos a nossa prática, acreditamos que este percurso narrativo novamente
contribua para explicar e quiçá justificar a opção da apresentação desta tese. Se
houvéssemos optado pela forma tradicional de apresentação, onde estaríamos
discorrendo sobre as bases teóricas que fundamentaram o nosso fazer frente aos
profissionais, passaríamos a impressão de que o percurso de consolidação teórica se deu
quase que no crescente. E como dar voz ou mesmo explicitar a participação do grupo
neste processo?
Os dados que serão apresentados na sequência se referem à construção do grupo em
2010; depois houve avanços e recuos, que a soma de dados numa organização 2010,
2011, 2012 e 2013 não possibilitariam aos leitores apreenderem tudo que esteve em
jogo nas trocas efetivadas. No item acerca dos livros, vimos sentido em organizarmos as
intervenções na sequência de anos, pois a qualidade e quantidade de livros entregues de
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presente às profissionais justificavam serem apresentados desta forma. Ou melhor, a
significação que estava implicada no ato da distribuição, se demonstra claramente,
significação que vale a pena frisar, demoramos quase três anos para alcançar. Bases que
foram se modificando e consolidando ao longo destes três anos de experiência que a
narrativa tentou cobrir. Como já afirmamos anteriormente, as questões que
procurávamos desenvolver junto ao grupo eram complexas e necessitavam de uma
resposta complexa.
Mesmo esta organização que adotamos deixa muito a desejar, porém a vemos como
menos falha do que a outra. Reconhecemos que nossa impossibilidade de trazer para o
papel as multiplicidades de trocas e experiências que estiveram em ação empobrece
mais ainda a narrativa.
Como se pode perceber, até este momento havíamos aberto diversas frentes de trabalho,
mediação de livros, CDs e DVDs para as profissionais; mediação de textos (crônicas,
contos e técnicos) das profissionais para os seus alunos; mediação de livros diversos nas
salas de aula, contato das profissionais e seus alunos com o dispositivo cultural museu;
e diálogo coletivo sobre as interpretações de um texto nas plenárias.
Este quadro demora aproximadamente um ano para se “consolidar”, a palavra está entre
aspas para deixar claro que percebíamos que não era pelo fato de as atividades estarem
ocorrendo, que desencadeavam todas as tramas de significação. E, a nossa preocupação
de perceber se tais tramas de significação estavam atingindo as profissionais, nos
levaram a pensar em instrumentos capazes de verificar e, por que não, auxiliar-nos a
rever estratégias ou mantê-las.
A primeira estratégia que efetuamos foi a de perguntar ao grupo se estavam gostando
dos momentos de trocas. O que viam como interessante? O que reveriam? Claro que
este procedimento traz consigo pontos positivos e negativos (como qualquer estratégia).
Ter clareza das limitações e potencialidades de cada procedimento é essencial para
utilizarmos os mesmos adequadamente.
Questionando o grupo diretamente, tínhamos como vantagem: ser uma forma rápida de
obter um feedback, conseguir estabelecer uma interlocução com o grupo, contrapor e
discutir pontos obscuros das respostas, gerar momentos de reflexão coletivas e
possibilidades de ouvir pontos de vista divergentes.
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As desvantagens: pessoas com dificuldade de se expressarem frente ao grupo não
demonstrariam tudo que gostariam; forma pouco confortável de alguém apontar
divergência para com a condução do trabalho; necessidade de gerir o momento de fala
de todos e ao mesmo tempo registrá-lo. O que nos fez pensar em uma segunda estratégia
que amenizasse ao máximo as desvantagens da exposição oral. Optamos, então, por
efetuar registros escritos, valiosíssimos para a escrita desta tese, bem como para que
pudéssemos, ao longo da intervenção, retomar pontos nevrálgicos das intervenções.
Apresentaremos os depoimentos escritos que obtivemos e, na sequência, quais
posicionamentos resolvemos adotar para 2011. Não identificamos as profissionais, pois
a avaliação poderia ocorrer sem esta necessidade. O questionário consistia em oito
perguntas nas quais procurávamos que o grupo avaliasse a equipe gestora (coordenação
pedagógica e direção). Para esta contextualização, selecionamos as duas primeiras
questões. A primeira: Quais aspectos foram positivos nos HTPCs para o seu trabalho? A
segunda: Quais aspectos mudaria no HTPC para melhor atendê-la?
Para a primeira questão obtivemos as seguintes respostas:
1) O material e as discussões, que a equipe gestora trouxe, que não só
exemplificaram como melhorar nosso trabalho, mas nos auxiliavam a refletir e
melhorar como seres humanos. Os círculos de livros, CDs e DVDs foram
ótimos.
As estratégias de mediação dos objetos culturais parecem ter se efetivado neste relato e,
de forma clara, extrapolaram os muros da escola, chegando à dimensão de ser
considerado como uma possibilidade de sua dimensão humana! No limite, é o que
esperávamos quando mediamos os componentes culturais: ajudar as profissionais a se
relacionarem com os conteúdos culturais em uma perspectiva que permitisse que elas
avançassem consideravelmente em suas conquistas simbólicas.
Foi alentador perceber que algumas profissionais já estavam neste nível de relação com
o que propúnhamos.
2) As leituras de livros, organização no modo geral.
Apesar de a resposta ser sucinta, a dimensão da leitura parece que foi o que mais tocou a
profissional e, com certeza, foi o conteúdo no qual mais investimos energias ao logo
deste ano.
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3) As leituras de livros, ampliação do conhecimento, organização e técnica de
planejamento do curso.
Aqui a profissional, além de perceber que as proposições estiveram centradas na
mediação da leitura, conseguiu estabelecer conexão com suas proposições didáticas de
planejamento.
4) Conhecer melhor o grupo.
Aprender o gosto pela leitura e repassá-la.
Conhecer melhor o coordenador e diretora.
Ter a diretora e o coordenador juntos é positivo para desenvolver o trabalho em
sala.

A profissional coloca as relações em primeiro plano, tanto por perceber que o grupo é
uma instância de trocas e consolidação de seus fazeres didáticos e culturais, bem como
descreve que a sintonia entre a coordenação pedagógica e a direção é essencial para que
o seu trabalho em sala seja adequado. Sem contar que conseguiu perceber que as suas
conquistas simbólicas acerca da leitura deveriam ser compartilhadas com suas alunas,
não era simplesmente adquirir o gosto pela leitura, o que foi realizado, e sim repassá-lo
aos alunos.
5) As trocas culturais, os ciclos de leitura (com os livros), CDs e DVDs foram
ótimas fontes de ideias, pontos de reflexão, promoveram mudanças na minha
prática de ensino e também contribuíram muito para minha formação pessoal.
A profissional explicitou claramente que as trocas culturais não ficaram circunscritas
apenas aos momentos de HTPC, sentindo necessidade de partilhar com seus alunos as
construções que elaborou coletivamente e que tais construções transpareceram no seu
cotidiano para além da escola. Novamente, uma profissional relatou que as suas
construções simbólicas vão para além das questões profissionais, um sinal que
caminhávamos num caminho que poderia ser profícuo.

6) 1. As leituras (livros e textos)
2. Filmes
3. As formas de dialogar com o diário de bordo
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Os dois primeiros itens elencados pela profissional não fogem do que até então a
maioria mencionou. O que nos chamou a atenção foi o terceiro item, pois a pergunta
três deste instrumento versava especificamente acerca do diário de bordo. Porém, as
construções que a profissional estabeleceu na escrita deste instrumento foram tão
significativas para ela, que achou melhor pontuá-lo aqui.
Na segunda pergunta: Quais aspectos você mudaria para melhor atendê-la?
O grupo foi unânime em apontar que desejavam ter mais momentos de trocas entre si.
Algo que nos “perseguirá” por muito tempo... com a seguinte indagação: como efetuar
significativos e produtivos momentos de troca entre o grupo, que não resvale em um
laissez-faire?
Então iniciamos o ano de 2011 com o desafio de promover momentos de trocas nos
HTPCs para o grupo, consolidar o momento de trocas culturais entre o grupo e
instrumentalizá-lo a mediar suas construções simbólicas para os seus alunos. Contudo,
antes de nos atermos a esses, cremos ser importante analisarmos em profundidade o
instrumento privilegiado, que adotamos para a reflexão do fazer docente deste grupo: os
diários de bordo!
Será por meio dos diários de bordo que conseguiremos dar atenção às particularidades
de cada profissional, propor estratégias de problematização e auxílio de forma particular
e, acima de tudo, criar a possibilidade de que a profissional reflita sistematicamente e
periodicamente sobre o seu fazer didático.
No próximo capítulo, nós nos deteremos a analisar aprofundadamente a constituição do
diário de bordo e suas implicações para a constituição da reflexão do fazer docente e de
seus escritores.
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2. A importância de escrever a sua prática pedagógica

Las personas que realmente
aprenden siempre generan más
preguntas que respuestas, y
reconocen que el conocimiento es
tentativo.
Martin-Kniep

Poderíamos lançar mão de vários meios para auxiliar as profissionais a refletirem sobre
sua prática pedagógica e efetuarem problematizações sobre ela, como, por exemplo,
rodas de discussão, análise de situações problema, filmagem de aulas e a escrita de seu
fazer. Escolhemos a escrita do fazer para ser o fio condutor da autorreflexão docente das
profissionais que coordenamos.
Ao escrever, o indivíduo normalmente tem de refletir sobre o que escreverá e por que
escreverá. Logo, a escrita é uma atividade geralmente reflexiva, sendo assim uma
atividade privilegiada para auxiliar na reflexão. Corroboramos com RIOLFI, quando:
...alguém privilegia a escrita como matéria prima por meio da qual alguém
expressa o seu estilo singular, não será mais possível permanecer sozinho.
Escreve-se para alguém, nem que seja para pessoas que não conhecemos e
jamais conheceremos. Do mesmo modo, se escreve a partir das palavras de
alguém, de uma ideia que já foi, em certa medida, circunscrita. (RIOLFI,
2011, p.23).

Não vemos possibilidade de mudança da tarefa docente sem uma postura crítica da parte
de quem se dispõe a mudar! A postura crítica está intimamente ligada à capacidade de
refletir sobre a própria prática. Quem não reflete dificilmente verá necessidade de
mudança e, se houver mudança sem reflexão, só se mudará o ato mecanicista da
execução e não o significante do ato (que no fundo é o que está em jogo para nós).
Reconhecemos o ato de escrever como uma tarefa complexa (é tida como tarefa
complexa para todas as pessoas, até para escritores famosos), pois implica disposição de
tempo, mobilizações cognitivas e, muitas vezes, reescritas. Contudo, a trajetória de
escritor tende a ficar mais tranquila quanto mais vezes nos dispusermos a escrever;
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portanto, para a “tranquilidade” chegar, é necessário dar os primeiros passos,
normalmente árduos.
Quando propusemos ao grupo de professoras e instrutoras a realização dos Diários de
Bordo 31 houve certa resistência por parte das profissionais em relação ao ato de
escrever, o que não deixa de ser em certa medida irônico, pois uma das atividades que a
escola mais aprecia aplicar aos seus educandos é a escrita de textos.
Nesse sentido, vale ressaltar, apesar de não ser objeto de discussão neste trabalho, o fato
de muitos professores não saberem como atuar em relação às produções escritas de seus
alunos, sobretudo na correção delas. Na maioria das vezes, são hábeis em apontarem
erros ortográficos, falta de pontuação e, com menor eficiência, quebra de sequência
temática. Porém, muitos alunos continuam produzindo textos ao longo de sua
escolarização, que só são analisados nesses níveis e não há auxílio dos professores para
avançarem, por exemplo, em aspectos relacionados à qualidade temática, à progressão
textual e ao desejo de escrever.
Pela experiência de acompanhar mais de trinta professoras que iniciaram a escrita dos
seus relatos nos diários de bordo, podemos afirmar que vinte e oito apresentaram
dificuldades de produzir os textos e de compreender o que deveria aparecer ou ser
omitido em seus escritos. Essa constatação nos provocou um questionamento: se não
tinham a habilidade constituída para sua própria produção, como ensiná-la aos alunos?
Mas, como frisamos anteriormente, esse seria tema de outra produção acadêmica.
Podemos afirmar que o nosso “combustível”, para ficar com metáfora de RIOFILI
(2011), sempre foi uma percepção de que o ato de escrever é a maneira mais eficaz de
organização de uma reflexão aprofundada, apesar de penoso, árido, difícil, mobilizador
de grande energia e outros tantos adjetivos que denotam sentimentos bem distantes de
uma visão idílica a respeito desse ato.
Por reflexão aprofundada entendemos uma reflexão que se distancia de chavões
motivacionais ou de achismos situacionais, e vai ao encontro de motivações claras para
o escritor dos textos pensar sobre quais habilidades deve acionar em certos momentos
para gerar determinados comportamentos nos alunos, por exemplo. Isso consiste numa
mudança paradigmática de como lidar com a compreensão do ato educativo dentro de
nossas escolas.
31

Na sequência do texto ofereceremos uma detalhada descrição do que entendemos por diário de bordo.
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Infelizmente, temos, por via de regra, docentes e equipes gestoras que são rápidos em
apontar, como justificativa para suas dificuldades de ministrarem boas aulas, uma litania
de problemas e defeitos que os alunos e familiares apresentam, além de questões
estruturais físicas dos prédios escolares, mas não conseguem nomear, às vezes, nem
perceberem, suas próprias lacunas formativas ou dificuldades organizativas...
Nesse sentido, com o objetivo de problematizar um pouco o fazer docente, recorremos à
escrita do diário de bordo, pois acreditamos nas proposições de LEME (2011, p. 45)
citando BRUNER (1987): “a linguagem é uma tecnologia poderosa porque é capaz de
comunicar e codificar a realidade, libertando-nos da experiência imediata”.
Porém, mobilizar o outro para desejar escrever não é tarefa fácil. Por várias vezes, no
papel de coordenador pedagógico, dependemos do outro para avançar no nosso
trabalho. Por isso, compreender as motivações do outro e analisar seus pressupostos
tornou-se essencial.
Longe de pretender fazer uma profunda abordagem psicológica (não estamos
habilitados a tal), não poderíamos passar ao largo dessa Ciência. Como o outro e o seu
desejo são matérias primas de intervenção em nosso fazer, lemos diversos textos de
LACAN (1998, 2005, 2009) LEBLUN (2008), PLACCO e SOUZA (2006) e BRUNER
(2000, 2002) que nos auxiliaram na interpretação do papel do outro.
No terceiro capítulo contemplamos a possibilidade de uma profissional, no caso uma
professora, se manifestar por escrito a respeito do seu ato de iniciar a escrever o diário
de bordo. Ter compartilhado a escrita do texto que narra a experiência, foi a forma que
encontramos de apresentar a nossos leitores o ponto de vista deste outro que tanto
citamos, apresentamos e descrevemos, porém que não se faz presente por sua escrita e
personificação, a não ser por nossa fala e escrita.
Ao longo desses quatro anos de coordenação, juntamos cinquenta e seis diários de
bordo, cada um com cem páginas, em média, que somados constituem cinco mil e
seiscentas folhas de cadernos universitários frente e verso. Em virtude disso, foi preciso
realizar um recorte analítico desse material, que nos levou a efetuar as seguintes
escolhas:
•

uma produção na qual a nossa leitura fluía com grande facilidade;

•

trechos de produções significativas aos temas abordados ao longo dos capítulos;
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•

depoimento e análise da produção de uma professora que deseja compreender a
fundo suas transformações metodológicas, a partir da experiência de escrita dos
diários.

2.1 O que as profissionais escrevem sobre sua prática pedagógica?

Enquanto professor, sempre tivemos a necessidade de escrever sobre a nossa prática
docente, todavia nunca encontramos interlocutores para os nossos escritos. Nós mesmos
éramos escritor, leitor e problematizador de nossos escritos ao longo do ano (quando a
iniciativa chegava a durar o ano letivo inteiro).
Ao relermos o que produzíamos naquela época, conseguimos ver claramente o desejo de
refletir sobre o nosso fazer nos relatos. Mas também constatamos que não conseguíamos
efetuar uma reflexão organizada e sistematizada. Faltava-nos um interlocutor. Hoje,
entendemos que, quando escrevemos, escrevemos para alguém, geralmente são poucos
os textos produzidos tendo como destinatários nós mesmos. Nossas tentativas de relatos,
no fundo, desejavam ser socializadas, discutidas, consideradas e quiçá aperfeiçoadas.
Em nossa 32 trajetória enquanto professor, tivemos duas coordenadoras: uma na rede
estadual de São Paulo e outra no sistema municipal paulistano, que chegaram a pedir o
nosso diário de bordo (usavam a nomenclatura de caderno de acompanhamento).
A coordenadora da rede estadual assinava um visto nas atividades programadas para a
semana e nos questionava por que escrevíamos sobre o realizado em sala ao longo da
semana. A coordenadora da rede municipal escrevia palavras de elogio sobre o fato de
narrarmos a execução das atividades em sala, mas não passava da dimensão de
incentivar-nos. Uma postura melhor do que a primeira, porém que pouco contribuía para
o avanço profissional e uma reflexão adequada sobre o fazer pedagógico.
Como apontamos anteriormente, reconhecemos que escrever é uma tarefa árdua e
normalmente não estamos acostumados a fazê-la para além da dimensão burocrática.
Por isso, quando tínhamos a iniciativa de escrever sobre o nosso fazer pedagógico,
estávamos procurando clarear para nós mesmos o nosso fazer. O que não foi uma tarefa

32

Não digo minha, pois como justifiquei no início da tese, não me constituí sem o auxílio do outro.
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fácil de empreender, pois analisar a própria escrita, principalmente uma escrita de
iniciante, é uma atividade complexa.
O que torna mais elaborado o ato de escrever um diário de bordo, a nosso ver, é que
devemos lidar com quatro categorias. Admitimos que as categorias que iremos
explicitar só são passiveis de aplicação quando se é um escritor acostumado a produzir
relatos de sua prática e que preferencialmente já vivenciou a experiência de ter um leitor
crítico de seus textos.
As categorias são: a do leitor, a do escritor, a do problematizador e a da experiência,
assim compreendidas:
Leitor: aquele que entrará em contato com a escrita do diário de bordo;
Escritor: o que escreverá o diário de bordo;
Problematizador: o que, a partir das leituras efetuadas do diário de bordo, escreverá
observações de análise para o escritor do relato;
Experiência: por sua vez, perpassou todas as outras categorias, pois seria a experiência
que mobilizaria a escrita, a leitura e a problematização.
Hoje, olhando em perspectiva as quatro categorias, compreendemos melhor por que nos
faltava fôlego para terminarmos os diários de bordo que iniciávamos; ficávamos
responsáveis por quatro categorias simultaneamente e, sem termos entrado em contato
com nenhuma delas anteriormente, logo, estávamos a nos exigir demais.
Ao assumirmos a coordenação pedagógica, propusemo-nos a ser inicialmente o leitor e
o problematizador dos relatos efetuados pelas profissionais, mas nos faltavam os
escritores. O que nos colocava o seguinte desafio: como mobilizar um grupo a
escrever sobre a sua prática?
A necessidade de mobilizar o grupo para a escrita de sua prática estava relacionada ao
fato de que
... escrever pode ser a oportunidade para se transformar só e somente só se
aquele que escreve está disposto a pagar o preço de se perder para só depois,
se reencontrar em seu próprio texto. Inclusive não é garantido que ele se
encontre a cada peça produzida. Pode permanecer, por longo tempo, no limbo
de não estar em lugar nenhum. Nem entra, nem sai. (RIOLFI, 2011, p.23).

Em razão disso, para contornarmos o desafio de iniciarem a escrita, precisaríamos
implicar as profissionais nesse desejo de escreverem sobre os seus fazeres. Essa
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necessidade nos motivou a, antes de pensar em qualquer manual de recomendação ou
formalizar uma estratégia de registro, chamá-las para elencar o que escreviam e se a
escrita realizada e já institucionalizada funcionava verdadeiramente como elemento
reflexivo de sua prática docente, ou se era parte de um processo burocrático realizado de
forma automatizada.
O primeiro instrumento de registro que as profissionais mencionaram foram os diários
de classe. Relataram que além da chamada diária, havia a escrita de um resumo dos
conteúdos ministrados no dia ou na semana.
Cabe ressaltar que o diário de classe é um instrumento típico da escola, mas foi tão
deturpado por alguns, que é corrente em várias unidades escolares os professores
deixarem para colocá-los em ordem apenas nos últimos dias letivos (principalmente no
que tange aos conteúdos ministrados). Logo, esse documento não poderia ser por nós
considerado como mobilizador de reflexão alguma. Isso não significa que não
reconheçamos sua importância burocrática, é o instrumento de controle da presença dos
alunos e o modelo mais formal que temos de registro do fazer docente.
Outro instrumento elencado pelas profissionais foi o planejamento anual dos conteúdos
a serem ministrados. E aqui está a primeira crítica de nossa parte: não são os objetivos
que são discutidos nesses documentos, mas sim os conteúdos! Muitas de nossas
intervenções,

enquanto

coordenador

pedagógico,

tiveram

esse

ponto

como

desencadeador. Assim, além de realizarmos intervenções que sempre buscaram colocar
em xeque a postura de pensar os conteúdos escolares sem os objetivos estarem no
primeiro plano, questionávamos: por que ministrar este ou aquele conteúdo? Quais são
seus objetivos ao tratar isto com seu aluno?
Como o planejamento lidava com o conteúdo, sem a devida preocupação com os
objetivos, esse documento também não poderia ser usado sob uma perspectiva que
priorizasse a reflexão. Obviamente, reconhecemos a importância do planejamento e
sabemos que durante a execução ele deve se adaptar às condições da classe e do
contexto (como tentamos fazer ao longo do projeto desenvolvido com as profissionais
da unidade escolar).
Porém, naquele momento não estávamos buscando ressignificar um instrumento que
elas já conheciam, mas sim apresentá-las a um novo material. A ressignificação é mais
complexa e de difícil elaboração, como tivemos a oportunidade de atestar ao longo do
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trabalho com as profissionais, afinal, implica ver com outros olhos o que já se faz com
grande naturalidade.
Outro instrumento de registro da escola lembrado pelas profissionais, foram os
planejamentos semanais, quinzenais, mensais ou bimestrais, que em muitos dos casos
são um recorte do planejamento anual: alguns dos conteúdos são retirados do plano
anual e subdivididos em um dos períodos de tempo mencionados. Ressalte-se que,
quando se tem livros didáticos na unidade escolar, muitas vezes, o planejamento é a
apresentação dos capítulos deles, e quando a escola utiliza o sistema apostilado, o
planejamento é dividido de acordo com o tempo de se cumprir certas etapas da apostila.
Em suma, no preenchimento dos três instrumentos citados, podemos notar que não há
necessidade de nenhuma reflexão por parte de quem os escreve; são documentos vistos
pelas próprias educadoras como itens burocráticos de sua prática. Mesmo o
planejamento anual, que a priori demandaria mais tempo e reflexão por parte de quem o
elabora, é comumente retalhado em partes (cada qual fica responsável pela escrita de
um trecho) e monta-se um Frankenstein ao final.
Além disso, percebemos que esses instrumentos, da forma como eram realizados, não
poderiam nos ajudar a superar a falta de reflexão por parte das profissionais, mas
também ignorar de pronto todo o repertório que produziam seria um grande problema.
Não é tão simples sairmos da zona de conforto do já conhecido e dominado.
Houve, ainda, outro instrumento lembrado pelas profissionais: as fichas de avaliação
individual dos alunos. Havia a necessidade de preencher as fichas bimestralmente,
indicando, normalmente, se o educando havia atingido os objetivos elencados. A ficha
deveria priorizar a reflexão, pois deve-se conseguir apresentar aos alunos quais foram
seus avanços e dificuldades na execução das tarefas programadas.
Entretanto, quando lemos a avaliação dos alunos de uma classe é praticamente
impossível não termos a impressão, quando mudamos de aluno, de termos lido as
observações presentes na ficha que pegamos anteriormente. Os chavões e bordões são
recorrentes, mostrando-nos que o instrumento não atende mais à reflexão e sim a uma
burocracia. Novamente a escola conseguiu burocratizar a atividade, tornando-a quase
que fruto de uma linha de produção.
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Dessa forma, os exemplos citados de escrita docente não tocam nem de leve na questão
que dá título a esta seção: O que as educadoras escrevem sobre sua prática pedagógica?
Poderíamos afirmar, sem medo de sermos reducionistas, que, apesar de muito
escreverem, as profissionais da educação pouco ou nada escrevem sobre o seu fazer
pedagógico. Quando escrevem é para atender uma burocracia, produzindo no
automático uma escrita que de tão bem institucionalizada torna a margem de manobra,
para quem deseja refletir, muito pequena.
Essa constatação não se refere apenas às profissionais por nós coordenadas.
Geralmente, não temos o hábito de escrever sobre nossas práticas pedagógicas e,
quando o fazemos (normalmente em avaliações institucionais), intuímos o desejo dos
avaliadores em relação ao que gostariam de ler, e não costumamos decepcioná-los.
Logo, criamos um círculo vicioso de incapacidade reflexiva e de atividades realizadas
no automático, em nada auxiliando a mudança efetiva da tarefa docente.
Como advogamos a necessidade de uma mudança paradigmática do profissional, é
essencial para tal a reflexão sobre o seu fazer e o como o faz, conforme nos alerta
MARTIN-KNIEP (2007, p. 38) “para mejorar su forma de enseñar, el docente debe
tener la capacidad de captar un momento que ya ha pasado y reflexionar sobre él”.
Assim, era imprescindível, para alcançarmos nossos objetivos, encontrarmos um
instrumento que tocasse em profundidade a captação dos momentos passados pelas
professoras em sala de aula e a sua reflexão destes momentos escritos: assim chegamos
aos diários de bordo.

2.2 O Diário de Bordo como instrumento privilegiado de reflexão e narrativa da
prática docente

Sabíamos inicialmente o que não queríamos: que os DBs 33 se tornassem mais um
instrumento burocrático na escola para um preenchimento estéril! O que eles se
configurariam ainda era para nós uma verdadeira incógnita 34. Longe de invalidar o
33

Para uma leitura mais fluida utilizaremos as siglas DB para Diário de Bordo e DBs para diários de
bordo.
34
Há uma dificuldade muito grande da Ciência de contemplar esta forma de tratamento de algumas
questões. Reconhecer que não sabíamos como o instrumento seria assimilado pelo grupo e quais as partes
que ele teria na sua configuração final não é um defeito e sim uma qualidade. Assim como reconhecer que
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trabalho, víamos isso como um grande fator de comprometimento do grupo e de
abertura para ousarmos conjuntamente.
Construímos uma compreensão dos DBs a partir das leituras de SOUZA E ARROIO
(2010), DINIZ-PEREIRA e CAÑETE (2009), PRADO e FERNANDES (2009),
VILLANI, FREITAS e BRASILIS (2009), MARTIN-KNIEP (2007), FUJIKAWA
(2004), ZABALZA (2004), WARSCHAUER (2002), BOTIA (2002), LIBERALI
(1999), MACHADO (1998) e outros.

Apesar de todas as leituras acumuladas, cremos que, se tivéssemos chegado com um
receituário de como fazer os DBs e o que eles deveriam conter, além de enfrentarmos
uma rebelião do grupo, desconfiguraríamos em muito a intenção primeira do
instrumento: auxiliar na reflexão docente.
Afinal, há melhor forma de reflexão do que escolher qual a maneira mais adequada de
se escrever o realizado? Apostamos na configuração conjunta de escolha do que as
profissionais escreveriam em seus DBs, pois era a possibilidade mais colaborativa que
poderíamos ter para incentivá-las à escrita diária.
Logicamente, tínhamos parâmetros mínimos de como o DB deveria ser feito, mas
achávamos que seria (e assim o foi) mais construtivo apontarmos as ausências dos itens
de forma concreta (ao lermos os relatos, pedindo explicações às profissionais) do que
oferecermos um rol de itens a serem contemplados.
Acreditamos ser válido reforçar um dado que não podemos deixar passar despercebido.
Estamos falando de profissionais convidadas a escreverem sobre suas conduções
didáticas diariamente, sendo que diversas delas nunca tiveram o hábito de escrever
diariamente sobre o seu fazer, e muito menos tiveram a possibilidade de ter um leitor
para os seus escritos, sobretudo um leitor não burocrático.
Como já apontamos, existem diversos instrumentos na escola que são escritos e lidos
apenas de forma burocrática. Por vezes, preocupamo-nos mais em fazer com que os
não partíamos de uma estrutura pré determinada e que não víamos o grupo como pessoas a serem
meramente convencidas, ou, pior ainda, adestradas, para preencherem o DB da forma que julgássemos
adequada. Sem contar que a pesquisa colaborativa impede esta forma de tratamento, por isso primamos
pelas trocas com o grupo. Sabendo que não poderíamos em hipótese nenhuma fechar a configuração de
documentos ou práticas de intervenção que serão efetuadas por outros sujeitos, sem dar-lhes a
possibilidade de intervirem e colaborarem com seus olhares, suas experiências e suas expectativas para os
conhecimentos que estão apresentados na realização da tarefa.

88

documentos contenham todos “os itens obrigatórios” esperados deles, como um carimbo
abaixo de uma assinatura, por exemplo. Ademais, o carimbo é um grande comprovante
da dimensão leitora burocratizada. Kurosawa tem um lindo filme, Ikiru 35, que mostra
toda a perversidade que a ausência de um carimbo pode causar na administração
pública. Em nossa realidade, a ausência do carimbo em diversos documentos escolares
retira o seu valor legal, não importando as informações ali contidas.
Vale salientar que não estamos defendendo uma pseudo anarquia institucional, onde
cada um escreveria e validaria seus próprios documentos escolares. O que desejamos
esclarecer é que não podemos perder de vista as questões centrais que se apresentam na
confecção e escrita de tais documentações. Se é importante que o professor assine seu
diário de classe, e a coordenação e a direção validem as informações nele contidas, com
respectivas assinaturas e respectivos carimbos, é essencial, e o motivo de ser primeiro
do documento, que reflita o fazer e o planejar do docente. Todavia, infelizmente, a
dimensão reflexiva ficou perdida numa época distante e hoje os campos corretamente
preenchidos são mais significativos do que o que está escrito, de fato, nos campos do
diário de classe.
A preocupação em efetivamente lermos o material escrito pelas profissionais, tecendo
comentários críticos acerca dos relatos e apontando possíveis soluções e
problematizações, foi o condutor na melhora da qualidade verificada nos relatos ao
longo da pesquisa. A proposição de escrevermos devolutivas semanais às profissionais é
uma particularidade da proposta do DB que construímos junto aos grupos que
coordenamos. Não encontramos até o presente momento registrado em livros ou artigos,
uma experiência que apresente a necessidade ou proposição de uma devolutiva escrita e
sistemática da coordenação pedagógica ou de quem seja o leitor dos diários para quem
os escreve. Para esclarecer o percurso, vale o resgate de como tudo se iniciou.

Ao assumirmos a coordenação pedagógica, apresentamos para a direção da escola nossa
visão de que, fora da Cultura, víamos pouca margem de transformação do fazer docente.
35

Considerado por muitos como a maior realização de Kurosawa, Ikiru (Viver) apresenta a visão da
compaixão – mostrando a vida de um homem através da sua morte. Takashi Shimura interpreta Kanji
Watanabe, idoso e burocrata com câncer de estômago, que se vê forçado a buscar o significado de sua
existência nos seus dias finais. Contado em duas partes, Ikiru mostra os questionamentos de Watanabe no
presente, através de uma série de retrospectivas de sua vida. O resultado é um olhar multifacetado de uma
vida por seu próprio prisma, resultando num retrato de um homem cheio de conflitos. Akira Kurosawa,
Continental Home Vídeo, 142 min.
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E que a mudança docente passava obrigatoriamente pela reflexão do porquê e do como
se faz sua prática docente. Sem as duas dimensões, não poderíamos auxiliar nenhuma
profissional a pensar sequer se desejava mudar.
A direção da escola foi parceira desde o início e ajudou-nos a apresentar a importância
da leitura e da escrita às profissionais da escola. Quando surgiram as primeiras
contestações da parte delas a respeito da “obrigatoriedade” da escrita diária de suas
aulas, a diretora foi taxativa: faz parte de um projeto que assumimos junto à
coordenação pedagógica e que não abrimos mão de ver acontecer!
Parece outra obviedade elencar tal parceria como essencial para o êxito do trabalho,
mas, infelizmente, às vezes, em Educação, falar do óbvio se faz necessário. O trabalho
em sintonia com a direção escolar foi de extrema importância para o bom andamento
dos trabalhos.
Em nosso percurso, tivemos a experiência de trabalhar com uma direção colaborativa e
com uma direção omissa. É gritante a diferença e a mobilização de forças necessárias
nas duas situações. Enquanto na primeira experiência, a preocupação era como
potencializar um melhor aproveitamento do grupo, na segunda, precisávamos perder um
enorme tempo convencendo a direção do rumo escolhido e depois convencer o grupo do
mesmo.
Houve apenas um aspecto positivo decorrente do segundo tipo de direção, e aqui é o
lado pesquisador que se manifesta. Ao termos de convencê-la, e estarmos certos de que
a qualquer questionamento do grupo dificilmente contaríamos com o seu auxílio,
redobramos o planejamento, iniciamos um registro cuidadoso das etapas executadas e
propostas. O que em muito nos auxilia hoje a escrevermos a tese.
Mas, retomando as proposições iniciais que levaram à escrita dos DBs, apresentamos ao
grupo o desejo de termos um instrumento por meio do qual a coordenação pedagógica
pudesse compreender o que se passava em suas salas e soubesse o que seria
desenvolvido junto aos alunos e como o seria.
Demos liberdade às profissionais no que se refere ao modo como seria efetuado o
registro, e hoje, olhando em perspectiva, afirmamos que na liberdade do que seria
registrado residiu a disposição delas em efetuar os registros. Não houve como as
profissionais implicadas no processo de escrita não reconhecerem como um esforço
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intelectual as suas produções, já que a apresentação do que seria registrado e como o
seria, foram suas escolhas.
Elementos constitutivos do Diário de Bordo
Como informamos anteriormente, neste ponto, iremos esclarecer o que temos entendido
nesta pesquisa como Diário de Bordo.
Formatamos o DB, inicialmente, pedindo que as profissionais apresentassem: o
planejamento semanal, os relatos diários da execução das aulas e o espaço para a escrita
da observação da coordenação pedagógica para os textos nele contidos.
Importante salientar que cada item foi colaborativamente constituído e melhorado ao
longo do ano letivo. O planejamento semanal, inicialmente, era entregue sem a
necessidade da colocação dos objetivos a serem contemplados e os materiais
necessários para que cada aula ocorresse, conforme segue:
PLANEJAMENTO SEMANAL DE 24/05/2010 A 28/05/2010
Aula 32

Atendimento e

Modelos e alunas;

aperfeiçoamento;
Aula 33

Atendimento e

conhecimento;
Modelos e alunas;

aperfeiçoamento;
Aula 34

Atendimento e

Avaliar todo
conhecimento;

Modelos e alunas;

aperfeiçoamento;
Aula 35

Avaliar todo

Avaliar todo
conhecimento;

Aperfeiçoar e

Massagem, unhas

Avaliar todo

administrar;

postiças, decoradas e

conhecimento;

artísticas, designer
sobrancelhas
Aula 36

Atender e

Modelos comunidade –

aperfeiçoar

próprias alunas

Treinar e aprimorar

colocando em
prática o que já se
adquiriu de
conhecimento;

Podemos receber que o quadro é pouco claro ao leitor. Pontuamos isto à profissional e,
no decorrer dos trabalhos, o grupo foi percebendo, por meio das intervenções da
coordenação que, se as informações acerca dos objetivos e materiais estivessem
presentes no planejamento semanal, facilitariam a escrita do relato e a compreensão dele
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por nós. Parece um detalhe, mas o grupo sentir concretamente a necessidade de escrever
os objetivos e colocar os materiais que eram usados em aula, é totalmente diferente de
escrever só porque o quiséssemos. São situações como essas, vivenciadas ao longo da
pesquisa, que nos permitem afirmar que o procedimento de construirmos junto ao grupo
os itens que estariam nos DBs, foi o que mobilizou a sua escrita.
Na sequência, o avanço da mesma profissional para com sua rotina semanal:
PLANEJAMENTO SEMANAL DE 06/09/2010 A 10/09/2010
Segunda-feira
E
M
E
N

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

F

OBG

OBG

OBG

TM-6, FI 4ª

TM-6, FI 4B

TM-6, FI 4B

E

A

A

A

CONVERSA SOBRE

COMO NOS PORTAR

HIGIENIZAÇÃO E

PESQUISA DE MERCADO

COMO PROFISSIONAIS

ESTERILIZAÇÃO

LC

LC

LC

CAP. VII (ATENDIMENTO

CAP. VIII (ATENDIMENTO

CAP. IX

NOTA 10)

NOTA 10)

(ATENDIMENTO NOTA 10)

CF

CF

CF

GLOBALIZAÇÃO E PERFIL

ATENDIMENTO A

Confiança, Empatia,

DO PROFISSIONAL

COMUNIDADE

Satisfação, Aparência,

R
I

HABILIDADE E

Resposta.

COMPETÊNCIA

D

A

CAFÉ

CAFÉ

CAFÉ

A

D

LI (PROJETO)

LI (PROJETO)

LI (PROJETO)

REALIZADO DAS 7:30 ÀS

REALIZADO DAS 7:30 ÀS

REALIZADO DAS 7:30 ÀS

8:00

8:00

8:00

CE TM-6

CE

CE

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO

ATENDIMENTO À

ATENDIMENTO À

HABILIDADES DE

COMUNIDADE

COMUNIDADE

AV

AV

AV

PAPEL SUGERIDO

RELATADO NO DIÁRIO

RELATADO NO DIÁRIO

PA

PA

PA

TRAZER REVISTAS /

PESQUISA SOBRE UNHAS

CONTINUAR PESQUISA DE

RECORTE DA INTERNET

ARTÍSTICAS

MERCADO

MATERIAIS

MATERIAIS

MATERIAIS

MANICURE/PEDICURE

MANICURE/PEDICURE

DEPILAÇÃO E DESIGNER

DEPILAÇÃO E DESIGNER

O

ESMALTAÇÃO E UNHA
DECORADA

OBG= Objetivo Geral

A= Acolhimento

LC = Leitura Coletiva

CF= Conteúdo de formação

CE= Conteúdo Específico

AV= Avaliação

PA= Proposta de Atividade

LI (PROJETO)= Leitura Individual

As datas dos planejamentos nos permitem perceber que a mudança demandou quatro
meses para se operacionalizar: se o primeiro registro era uma forma individual de
apresentar o planejamento, a segunda é resultado de vários debates do grupo.
Ao relatarem os materiais de que necessitariam para ministrarem suas aulas,
conseguimos que as profissionais diminuíssem os improvisos em sala, pois seus
planejamentos tinham de ser mais minuciosos para darem conta de tal perspectiva.
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Dessa forma, com objetivos traçados, materiais separados e uma sequência semanal
escrita, sobrava pouca margem para improvisação.
Reforçamos a importância de o grupo ter construído a necessidade dos itens.
Poderíamos, sem dúvida, ter apresentado os itens (que na verdade são de conhecimento
de todos os docentes), porém continuaríamos atuando no já sabido e não
contextualizado. Cremos que, ao explicitarem o que escreviam e vivenciarem a
necessidade do que escrever, as profissionais ressignificaram os seus fazeres.
Como podemos ver no segundo quadro, elas resolveram elencar dez itens que deveriam
ser preenchidos semanalmente, prevendo muitos detalhes, que acreditamos não seriam
utilizados por diversas profissionais. Contudo, consideramos que o grupo deveria ter o
direito de experimentar o uso do semanário decidido por ele. Com o passar do tempo, as
profissionais foram adequando o instrumento a suas realidades; o importante é que
reviram a necessidade de escrita do semanário na prática.
Como já afirmamos, reconhecemos o ressignificar como algo muito complexo, pois
partimos de algo já dominado pelas profissionais e, até então, para muitas, não visto
sequer como um problema. A partir disso, surge um questionamento: como solicitar a
mudança de comportamento no preenchimento de um documento que nem ao menos era
um problema para a profissional solicitada a fazê-lo?
Para chegarmos no segundo semanário, foram quatro meses de discussões, ponderações,
apresentação de diversos modelos, argumentações e contra argumentações acerca da
pertinência de determinados itens. Três profissionais relataram que entregavam o
primeiro modelo de semanário há mais de dez anos. O grande período de tempo em que
adotaram a prática dá certa dimensão para refletirmos acerca da dificuldade e da
mobilização cognitiva, emocional e profissional que essas instrutoras, especialmente,
tiveram de realizar para efetuar a troca de instrumento de registro.
Já os relatos das aulas, a parte mais subjetiva da produção do DB, foram uma
construção mais demorada; ainda hoje tentamos apresentar um índice mínimo de
categorias que necessitam serem contempladas num bom relato, o que não garante em
hipótese nenhuma uniformidade dos relatos, como veremos no decorrer deste capítulo.
Listaremos a seguir quais foram os dados mínimos que pedimos às profissionais que
escreveram os DBs e o porquê da eleição dos dados.
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Número de alunos presentes em sala
Procuramos, por meio do registro desse número, averiguar, caso a aula tivesse sido
alterada, se o motivo foi a baixa frequência. Uma vez que a frequência se mostrasse
baixa ao longo da semana, poderíamos nos questionar se o objetivo desenvolvido nesse
período tinha relação com as ausências ou mesmo se eram motivos externos à escola.
Os altos índices de abandono dos nossos cursos profissionalizantes ou regulares eram
um grave problema que procuramos minimizar, sendo na verdade algo enfrentado por
quase todas as escolas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, logo, sempre um
assunto sensível para nós que trabalhamos com essa modalidade de ensino.
Mesmo na Educação Infantil, até recentemente, a frequência mínima não era uma
exigência. Entretanto, hoje, está estipulada em 60% do ano letivo, sem nenhuma
regulamentação do que ocorrerá caso a criança não apresente o número mínimo de
presenças.
O importante a frisar é o fato de que lidávamos com duas modalidades da educação
formal que tinham nas frequências seus pontos nevrálgicos: na EJA, por abandono,
normalmente por questões de trabalho; na Educação Infantil, por ser vista como um
espaço para brincadeiras. Essa visão é resumida por falas dos pais como, por exemplo:
“se hoje meu filho não quer brincar, ou tenho algo mais importante para fazer, que falte
ao parquinho”.
Em síntese, reconhecíamos que com uma baixa frequência seria impossível dar conta do
planejamento. A não ser que a profissional estivesse disposta a repetir tudo para os
alunos ausentes (o que não parece ser muito lógico).
Explicitação do momento de leitura
Havia um projeto coletivo de leitura diária na ESCOLA A que ocorria em dois
momentos, como apresentamos no capítulo anterior: no primeiro, o professor lia para a
sala; no segundo, o aluno 36 escolhia algo para ler.
O projeto de leitura foi o eixo estruturante do PPP da escola. Nesses momentos, além de
possibilitarmos aos alunos que entrassem em contato com a leitura, conseguimos que as
36

Coordenamos nos três anos iniciais da pesquisa uma escola em que a maioria dos alunos eram
mulheres, assim, sempre que nos referirmos a esse grupo, usaremos o feminino: aluna/alunas. Já no
quarto ano, era uma escola onde o número de alunos e alunas era parecido, por isso, quando nos
referirmos a esse grupo, usaremos o masculino: aluno/alunos.
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profissionais se tornassem leitoras. Além de terem de selecionar algo para ler para a
turma, era inevitável serem indagadas sobre os livros que estavam nas caixas e que eram
distribuídos aos alunos para escolherem o que iriam ler. As profissionais acabaram
trocando entre si informações sobre livros lidos para suas salas, recomendando
procedimentos de leitura e impressões desenvolvidas com as salas. Dialogar sobre a
leitura era procedimento que a maioria não possuía e não conseguimos imaginar
constituirmos leitores que não dialoguem sobre o que leem. Já tratamos deste tópico,
porém, como o entendemos como central na formação do leitor, cremos que vale a pena
retomá-lo todas as vezes que sua exemplificação se fizer possível.
Ao descreverem os momentos (ou deixar de citá-los) conseguíamos perceber quais
profissionais estavam mais implicadas com o projeto e as que estavam com posturas
mais resistentes, ou até mesmo aquelas que não estavam colocando em prática o projeto
por não saberem de que forma conduzi-lo.
Algumas profissionais travaram conosco um diálogo explícito de solicitação de ajuda,
principalmente, sobre como conduzir a leitura de forma mais significativa para as alunas
e como quebrar a resistência delas a esses momentos. Sempre pautamos nosso agir
nessas horas tendo o grupo como a melhor instância de reflexão.
O procedimento de buscar respostas coletivas visava retirar da coordenação a ideia de
que tinha resposta a todas as questões e promover junto às profissionais o hábito de
efetuarem trocas procedimentais acerca de seus fazeres, além de lançar luzes para boas
práticas empregadas por determinadas profissionais e possibilitar que outras pessoas,
que não se manifestaram, pudessem ouvir outros pontos de vista.
Em virtude disso, anotávamos as dificuldades e nos momentos de HTPC ou de reuniões
coletivas, sugeríamos que as profissionais com boas práticas socializassem suas
conduções frente à leitura com o grupo, auxiliando, assim, as colegas que estavam tendo
dificuldade.
Na escola de Educação Infantil, as professoras tinham de mencionar o livro que havia
sido lido para sala. Com o tempo, foram percebendo a importância de se ler diversos
livros do mesmo autor, auxiliando as crianças a conseguirem se apropriar do estilo do
autor.
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Na sequência deste texto, vamos abordar de forma mais detida o procedimento de
socializar as boas práticas e as dificuldades das profissionais. Podemos antecipar que
escolhemos socializar de forma coletiva e que tal condução se deu no início mais por
intuição, porém foi assumindo um importante papel nas conduções das discussões em
grupo, que chegou ao ponto de ser o eixo central dos HTPCs.
Organização da sala para a apresentação do objetivo a ser desenvolvido
Há objetivos que para serem desenvolvidos pedem uma mudança no mobiliário da sala
ou até mesmo uma mudança de ambiente. Sempre procuramos incentivar as
profissionais a fazerem as mudanças e relatarem como elas se deram e como foi a
receptividade dos alunos.
Muitas vezes, o hábito nos leva a ver como natural o fato de a disposição do mobiliário
da sala nunca mudar, independentemente do objetivo e do conteúdo aplicado. Só o fato
de lhes apresentar a preocupação com esse item, possibilitou que algumas profissionais
ao menos se questionassem a respeito de fazerem tudo com a mesma disposição de sala.
No mínimo a fala de dois alunos que, demonstre o desenvolvimento da aula
Muitas vezes, a relação pedagógica fica centrada na figura do profissional mediador.
Desejávamos ler as vozes dos alunos nos relatos. Ao pedirmos às profissionais que
escrevessem no mínimo duas falas dos alunos, desejávamos ao menos despertar na
profissional a preocupação de ouvir seus alunos e ver se eles estavam falando e, ainda,
se tal fala estava relacionada com os objetivos desenvolvidos.
Há um ditado que diz “ouvir é diferente de escutar”. Nas duas modalidades com que
trabalhamos, vivenciamos esse ditado claramente. As profissionais registravam as falas
dos alunos que foram bem “escutadas”, porém, ao serem indagadas o que percebiam em
tais falas, muitas não saíam do explícito, não conseguiam, principalmente na Educação
Infantil, perceber que nas falas dos alunos estão excelentes índícios de procedimentos a
serem adotados.
Chegamos a desejar a produção por parte dos alunos de DBs, mas as dificuldades nesse
fazer foram grandes, e percebemos que seria uma luta perdida. As professoras não
dariam conta de ler vinte e cinco diários semanais. Além disso, qual seria a motivação
para tal escrita?
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Buscando preencher essa lacuna, vislumbramos os portfólios como instrumentos
privilegiados para um registro por parte dos alunos, além de permitirem a eles perceber
seus avanços e ser significativo para eles realizá-los. Assim, as profissionais, ao
avaliarem os alunos, começaram a contar com portfólio, instrumento que as ajudava a
sair de impressões memorizadas ou sentidas durante as aulas e fundamentar-se em
construções constituídas colaborativamente entre os alunos e as mediações das
profissionais em sala, o que tinha um rico significado para todos.
Problematização de uma situação
Este item é seguramente o mais complexo de ser elaborado. O ideal seria que a
profissional o fizesse sozinha, porém, no grupo da ESCOLA A, apenas duas
profissionais o fizeram de forma totalmente autônoma. Já na ESCOLA B, chegamos a
três. Podemos afirmar que a maior parte das problematizações ocorridas nos relatos das
profissionais foram geradas após a leitura das intervenções da coordenação.
Ao escreverem seus relatos, sabemos que as profissionais estavam refletindo sobre sua
prática docente, mesmo que não explicitassem a reflexão, mas gostaríamos que esta
aflorasse e avançasse na conquista de dominar a clareza de compreensão dos sucessos
ou insucessos do fazer pedagógico delas, e isso só seria possível se conseguissem
problematizar seus fazeres.
Sempre buscamos deixar claro que os DBs não são escritos apenas para a leitura da
coordenação. São instrumentos de reflexão das pessoas implicadas na sua escrita e que
se preocupam em compreender o seu fazer docente.
As escolas de formação de professores não nos educam para um olhar cuidadoso do
nosso fazer docente. Reconhecemos que constituir uma instância de reflexão não é
simples e nem fácil, contudo, uma vez alcançada, não há como recuar:
“Como diz Roberto Carlos ‘são tantas emoções’, não sei por onde começar.
Não sou nenhuma iniciante na vida já cruzei a boa ideia [Alusão ao fato de ter mais de
51 anos] e pode acreditar já sonhei muito e muito tenho a sonhar. Tudo o que está
acontecendo em minha vida este ano já foi sonhado há muito tempo.
Este ano está sendo o divisor de águas em minha profissão, sempre quis ler e
escrever (não que esteja fazendo de forma correta) é que agora estou tendo a
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oportunidade de concretizar isto, bem sei que tenho muito a aprender e principalmente
quando me mostra novos caminhos e opções percebo quanto tenho que aprender.
Mas só o fato de caminhar me dá mais motivação para buscar novos
conhecimentos. Esta mudança está refletindo em todos os segmentos da minha vida
profissional e pessoal”. Amélia, professora da EJA-Comunidade
Escolhemos o relato dessa professora por ilustrar tão claramente a dimensão reflexiva
por ela alcançada e que, uma vez alcançada, como bem diz: “está refletindo em todos os
segmentos da minha vida”. Isso vai ao encontro de um dos nossos pressupostos. Uma
vez ocorrida a mudança, torna-se irreversível e apresenta-se em todos os aspectos da
vida profissional e pessoal das profissionais.
Dúvidas e Situações não planejadas
Sobre este tópico, nos relatos das profissionais, cabe assinalar que, no início dos
trabalhos, era mais uma sessão de reclamação, pois havia diversos apontamentos que só
davam conta das ausências de materiais, da falta de estruturas, entre outros. Com o
tempo, as profissionais foram percebendo que não invalidávamos suas reivindicações,
porém, o fazer pedagógico deveria ocorrer independentemente das condições adversas.
Nesse sentido, o nosso papel seria o de auxiliá-las nas questões do fazer.
Muitos relatos também davam conta de comportamentos inadequados dos alunos,
normalmente para com outros alunos. Por meio desses relatos, ficou mais fácil as
profissionais perceberem como uma boa descrição permitiria à coordenação fazer
sugestões de possíveis encaminhamentos, mas sempre caberia a elas escolherem qual
encaminhamento dariam.
Como frisamos no início desta seção, não acreditamos nem advogamos que o simples
fato de apresentar o rol de quesitos citados daria conta de possibilitar ao grupo que se
tornassem escritoras proficientes de seus fazeres didáticos; seria necessário estabelecer
uma comunicação entre elas (escritoras) e nós (leitores).
Julgamos relevante tratarmos do nome que resolvemos aplicar ao instrumento, pois, ao
intitularmos os cadernos de registros de Diários de Bordo, tínhamos de admitir que
algumas pessoas poderiam se negar ceder as suas produções a nós, dada a dimensão
privada que tem a escrita de um diário.
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Algumas profissionais chegaram ao ponto de relatar assuntos de esfera íntima acerca de
suas relações matrimoniais, dificuldades com filhos e outras questões, tanto que
necessitamos lembrá-las de que o DB era um instrumento de acesso público.
A outra parte da nomenclatura, bordo, que também não é casual, servia como premissa
a nós de que estávamos todos compartilhando de um saber que nos unia, logo, que
estávamos a bordo, como esclarece BRUNER:
O núcleo da ideia é que é um erro grave localizar a inteligência numa cabeça
isolada. Ela existe também não só no nosso meio particular de livros,
enciclopédias e anotações, mas ainda nas cabeças e nos hábitos dos amigos
com que interagimos, até mesmo naquilo que do ponto de vista social
acabámos por dar por adquirido. No capítulo precedente, eu mencionava a
descoberta de Harriet Zuckerman, segundo a qual a oportunidade de alguém
ganhar o Prémio Nobel aumenta grandemente pelo simples facto de ter
trabalhado no laboratório de quem já o tenha ganho. E não é porque a
associação lhe confira qualquer “cunha” ou torne mais visível. Tem a ver
também com o facto de se ter entrado numa comunidade, cuja extensa
inteligência passa a partilhar. É essa subtil “partilha” que constitui a
inteligência distribuída. Ao entrar numa comunidade com essa característica,
você integra-se não só num conjunto de convenção de práxis, mas também
num estilo de exercício da inteligência. (BRUNER, 2000, p.201)

Não tínhamos conhecimento, quando iniciamos a partilha do que era escrito no
instrumento, que pudesse assumir a dimensão de partilha da inteligência à qual Bruner
faz menção, mas podemos afirmar que, além de se tornar a espinha dorsal do nosso
fazer como coordenação, o DB tornou-se aos seus escritores, um potencializador de
reflexões e transformações que em muito contribuíram na melhora da prática docente de
muitas profissionais:
“...vivenciei uma nova forma de escrever diários de bordo, mais detalhada, com
falas de alunos, etc. Algo que não costumava fazer, e isso tornou-se um hábito diário
que pude transpor para minhas atividades no período da tarde, em um Centro de
Educação Infantil, o que foi muito aproveitado os registros que fiz em relação às
crianças do CEI...” Alba, professora da EJA-Telessala
Lemos muitas produções que citam obras parecidas com o que nomeamos como diários
de bordo – a nomenclatura já é um detalhe importante nesse contexto, pois por meio do
nome que damos aos instrumentos já caracterizamos muito do que desejamos alcançar
com eles – e encontramos diversas possibilidades: caderno de registro, em português;
em francês, são os journal de bord; em espanhol, os diarios de clase. Contudo, em
nenhum desses casos há a configuração em que o leitor (no caso nós da coordenação)
efetue uma devolutiva sistemática por escrito do conteúdo lido. O que nos leva a
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analisar o diálogo entre as profissionais e a coordenação pedagógica através deste
instrumento.
Inicialmente, houve por parte da maioria das profissionais certo choque por terem de
escrever diariamente sobre a sua prática, mas a maior surpresa foi perceberem que seus
relatos eram lidos e comentados.
Os comentários e as observações nunca ficaram no óbvio, sempre buscamos apresentar
os pontos positivos das práticas das profissionais e auxiliá-las na reflexão de seus
pontos frágeis. Advogamos que uma devolutiva que se preste a exercer um papel
formativo tem de dar conta destas duas instâncias: elogiar e apontar melhoras. De nada
adiantaria fazer elogios vazios ou críticas mordazes!
É inegável que uma vez superada a desconfiança de fazer o DB, ocorreu uma produtiva
interlocução entre a coordenação pedagógica e as profissionais que fizeram os DBs
dentro dos parâmetros estabelecidos (além de respeitarem os itens elencados
anteriormente, pedíamos entregas semanais dos diários para leitura e escrita da
devolutiva).
A coordenação conseguiu criar com as professoras e instrutoras um instrumento que,
além de ser uma construção coletiva e colaborativa, tornou-se uma marca da identidade
profissional delas. Muitas relatam que escreveram no DB para não se esquecerem do
que planejaram, vivenciaram, e que recorriam ao DB quando havia dúvida sobre um
procedimento. Há ainda outros relatos sobre outras tantas situações que apresentam o
DB como um instrumento que ia muito além do burocrático, uma de nossas metas.
Sempre buscamos como eixo condutor das intervenções os melhores procedimentos
didáticos para alcançar uma prática mais eficaz. Deixamos claro que uma prática mais
eficaz, em nossa perspectiva, não é aquela que dê conta de diversos conteúdos, e sim a
que se estrutura dentro da perspectiva de uma construção contextualizada da realidade
do aluno, permitindo uma ressignificação de sua vida.
Reconhecemos que a palavra ressignificação, como tantas outras em Educação,
infelizmente, perdeu muito de seu sentido. Portanto, sempre nos moveram
comportamentos e procedimentos que explicitassem às profissionais da escola, a
importância da construção por parte dos alunos, dos conteúdos desenvolvidos na escola
para compreensão da sociedade que os cerca.
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Muitas instrutoras e professoras fizeram menções explícitas de suas transformações
pessoais e profissionais, que se originaram a partir das reflexões realizadas em seus DBs
e nos HTPCs, corroborando com nossa visão de que alguns sujeitos da pesquisa viram
por vezes os seus DBs como um diário pessoal.
O grande estresse inicial de ter de escrever, nos dois grupos por nós coordenados ao
longo da pesquisa, cedeu lugar com o tempo a uma necessidade palpável das
profissionais, quando recebiam os seus DBs no início do HTPC, de lerem a devolutiva
que escrevíamos. Raramente, alguma profissional conseguia esperar o término da
reunião para ler as devolutivas; algumas até começaram a responder às colocações por
escrito, o que ampliou a interlocução. O terceiro capítulo se constitui de um relato
minucioso de como foi o processo de interlocução alcançado entre nós e uma das
professoras, da ESCOLA B.
Geralmente, realizávamos uma devolutiva por escrito das leituras efetivadas,
procurando manter aproximadamente o mesmo tamanho e teor das intervenções que se
pautavam na problematização do fazer docente.
Uma questão que mereceria maior cuidado, mas que por motivos óbvios não daremos
conta neste trabalho, é o fato de realizarmos as devolutivas de forma manuscrita (como
a maioria das profissionais ao descreverem o seu fazer), as formas das letras, as
disposições gráficas que assumem no papel, a força implicada no ato de escrever e
outros tantos desdobramentos possíveis. No segundo grupo, passamos a digitar as
devolutivas, o que facilitava o trabalho e permitia acrescentar novos elementos gráficos.
A discussão entre a devolutiva manuscrita ou digitalizada poderia ser objeto de outro
trabalho focado em questões estruturais do texto, na sua composição material, nas cores
empregadas nos registros, nas disposições textuais, na tipologia das letras, na
explicitação dos conteúdos. Mas não são tema de nossa pesquisa.
Verificamos que os grupos, ao final das intervenções, perceberam que o DB é um eficaz
instrumento de registro e de reflexão da prática, que as dúvidas apresentadas eram
compartilhadas com a coordenação dentro de uma perspectiva de somar esforços para
uma adequada superação dos problemas e, o mais significativo, que essas soluções eram
coletivamente construídas e colaborativamente testadas.
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Poderíamos ter adotado diversos procedimentos de análise da escrita das profissionais,
desde os que incluíssem suas concepções ideológicas, até os que explicitassem suas
lacunas formativas. Contudo, estávamos imbuídos do desejo de sermos um parceiro
privilegiado das profissionais e em nenhum momento queríamos passar a imagem de
que éramos os detentores de um saber inalcançável a elas.
Nunca nos furtamos em apresentar as lacunas ou incoerências que víamos no fazer das
professoras e instrutoras, porém os apontamentos sempre foram pautados no respeito, na
perspectiva de auxiliar, e só foram apresentados quando percebíamos que a profissional
poderia se beneficiar com eles.
Por diversas vezes, tivemos de argumentar com as diretoras ou supervisoras que não
adiantaria sermos mais assertivos, pois as profissionais não estavam preparadas para
determinadas questões. A percepção do tempo adequado para iniciar novas intervenções
é outro ponto que merece cuidado. É uma especificidade do fazer de coordenação
pedagógica que muito é utilizado por nós, mas existem poucos estudos a respeito. Como
conseguimos determinar ou sentir quais são os momentos adequados para determinadas
intervenções? Hoje, chamaríamos esta percepção de uma intuição profissional.
Não víamos utilidade em efetuar apontamentos de ausências formativas e
procedimentais que não poderiam ser compreendidas pela profissional. Além do que,
elas já traziam a experiência de apontamentos que sinalizavam problemas só para se
delimitar uma relação hierárquica, embasada no: eu sei fazer corretamente e você não
sabe!
Nunca nos apresentamos como senhores de uma verdade, mas procuramos sempre
potencializar as trocas entre os pares e nos guiamos continuamente para um fazer
estruturado na construção de uma percepção de que estamos a serviço da aprendizagem
dos alunos.
Em razão disso, conforme os dias foram passando e as profissionais nos conhecendo
melhor, e nós a elas, fomos fazendo ajustes nas intervenções. Há pessoas que lidam com
uma intervenção direta de forma mais tranquila, outras preferem uma abordagem mais
implícita. São ajustes que só se concretizam no conhecer mútuo, provenientes de uma
percepção quase que intuitiva de como é a melhor forma de proceder com determinadas
pessoas.
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Contudo, independentemente da forma que se darão, explicita ou implicitamente, os
apontamentos não podem deixar de ocorrer. A qualidade da devolutiva é, a nosso ver, a
maior contribuição que podemos dar às profissionais que se dispõem a escrever sobre
sua prática. Valorizar seus acertos, explicitando porque são acertos e ajudando-as a
perceberem a qualidade do que realizam é uma maneira eficaz de potencializar boas
práticas.
Todavia, ser claro e objetivo no apontamento das lacunas apresentadas também é uma
forma de respeitar a profissional, pois sabemos que não é fácil lidar com críticas. Por
outro lado, quando a crítica ao procedimento ou condução didática da profissional é
bem construída e com o intuito de melhorar seu fazer didático, torna mais fácil os
apontamentos serem administrados e aceitos.
Todos os grupos que se dispuseram a escrever os DBs mostraram, inicialmente, grandes
desconfortos com a escrita e com a devolutiva que fizemos, como esperado.
Acreditamos que todas se incomodaram de alguma forma, porém houve apenas algumas
reclamações diretas. Normalmente, o desconforto foi externado com falas como, por
exemplo, “Você não faz mais nada a não ser ler isto?”, ou com ironias, do tipo: “Nossa,
será que um dia você vai ler um relato que eu tenha escrito que preste?”.
Podemos também afirmar que, ao aparecerem os primeiros elogios ao conjunto do
relato, e não apenas a alguns pontos, as profissionais que apresentavam grande
relutância ou mesmo incômodo, chegaram a mostrar para as outras as palavras de
elogio. Uma cena em particular muito nos marcou e nos fez rever as devolutivas de
maneira geral: uma instrutora chorou copiosamente de alegria no meio do HTPC,
quando fez questão de dizer a plenos pulmões: “Estou realizada!”, pois era nossa
primeira devolutiva a ela sem um senão sequer!
Tal comentário, incluindo tamanha carga emocional, deu-nos a certeza de que
deveríamos estar muito atentos às devolutivas, e de que as profissionais, ao escreverem
seus DBs, estavam depositando muita carga emocional em seus relatos. Isso nos
mostrou que a Teoria da Ação Comunicativa (TAC) de Habermas deveria ser o suporte
da análise dos conteúdos apresentados nos DBs.
É necessário esclarecermos que vemos uma diferença muito grande no nível de
problematização e de modificação das profissionais conforme sua disposição de entrega
dos DBs e da produção coletiva dos projetos didáticos. As profissionais que entregaram
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semanalmente seus relatos para leitura da coordenação pedagógica, bem como
participaram das reuniões de debates a respeito das conduções dos projetos didáticos,
tiveram um avanço considerável de suas práticas em relação às profissionais que se
omitiram nessas entregas.
As professoras que relataram maiores mudanças pedagógicas, pessoais e profissionais
tiveram poucas ausências de entrega dos seus diários. No entanto, as instrutoras e as
professoras que apontaram ainda terem muitas dúvidas na escrita dos componentes dos
seus diários e na sua prática docente, foram aquelas que mais deixaram de entregar os
DBs para a leitura da coordenação.
Posto isso, somos levados a afirmar que a rotina de escrita diária de seus fazeres, mais a
leitura dos apontamentos efetuados pela coordenação, são um componente fundamental
na possibilidade de haver alguma transformação da prática docente de quem escreve o
DB.
O hábito cumpriu um papel de regulador de procedimentos e possibilitou avanços e
reflexão em relação às dificuldades de escrita. Como bem sintetiza BOURDIEU:
Os condicionamentos associados a uma classe particular de condições de
existência produzem habitus, sistemas de disposições duráveis e
transponíveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como
estruturas estruturantes, ou seja, como princípios geradores e organizadores
de práticas e de representações que podem ser objetivamente adaptadas ao
seu objetivo sem supor a intenção consciente de fins e o domínio expresso
das operações necessárias para alcançá-los, objetivamente “reguladas” e
“regulares” sem em nada ser o produto da obediência a algumas regras e,
sendo tudo isso, coletivamente orquestradas sem ser o produto da ação
organizadora de um maestro. (BOURDIEU, 2009, p.87)

Não fomos maestros. Dessa forma, para ficarmos com a figura de Bourdieu, creditamos
o papel de maestro, na verdade, à regularidade da escrita, pois, conforme foram
escrevendo e sentindo mais confiança em suas produções, melhores foram os resultados
alcançados pelos relatos das profissionais. Além da melhora da própria escrita, podemos
elencar ainda os significativos avanços que elas alcançaram ao se colocarem perante o
grupo, apontando seus êxitos e suas dificuldades de forma clara e concisa.
Inicialmente, quando solicitávamos às profissionais que nos momentos em grupo
elencassem quais eram seus pontos frágeis, não conseguíamos nenhum depoimento
significativo; isso era muito desgastante. Todavia, com a segurança da escrita e a
compreensão de que os seus fazeres avançavam e que sempre teríamos algo a melhorar,
os momentos de socialização foram se tornando mais naturais.
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Em razão dessa dificuldade inicial nos momentos de socialização, constatamos uma
grande ironia da nossa profissão docente. Quando estamos no papel de professores,
somos enfáticos com os alunos para que não tenham medo de se expor, de perguntar, de
expressar suas dúvidas e damos outras tantas recomendações que visam deixar os
discentes tranquilos acerca do espaço respeitoso que se terá em sala para com suas
dúvidas. Além disso, também desejamos que eles se expressem, para assim termos um
bom parâmetro de avanços e dificuldades. Entretanto, enquanto docentes, quando nos
cabe socializar dúvidas e angústias, temos certa relutância em fazê-lo, com medo do
julgamento do outro e receio de não conseguirmos lidar com a falta de conhecimento
específico de algo que parece, a priori, obrigação de todos os profissionais da educação
saberem.
Nunca fomos ingênuos de acreditarmos que tudo que foi relatado teria acontecido da
maneira como estava escrito, Assim, podemos nos questionar: o relato não serve para
nada? Ou, pior ainda, não é fiel aos fatos? Não compartilhamos dessas premissas, pois,
em nossa visão, reconhecemos que os relatos não dão conta de narrar exatamente tudo
da forma como aconteceu por diversos motivos:
1) É impossível transcrever tudo que acontece em uma sala de aula;
2) Existem variáveis que são desprezadas ou desconhecidas pela profissional que
escreve o relato, as quais, possivelmente, um observador externo teria notado;
3) Nos relatos, além de escrever o que vê, a profissional relata o que sente e deseja.
Por isso, trabalhamos com a seguinte premissa: se a profissional fez o registro, há algo
de significativo para ela no que foi relatado e por essa razão deseja compartilhar
conosco.
Através da experiência de acompanhar o desenvolvimento de quatro grupos de
escritoras de DBs, podemos afirmar que todas as escritas passaram por três estágios. Na
sequência vamos apresentar cada um deles e posteriormente oferecer exemplos de
produções que se estruturam neles.
No primeiro estágio, vemos a preocupação das profissionais em responder à pergunta: O
que o coordenador gostaria de ler? Os relatos nessa fase mudaram radicalmente de
uma semana para outra, bem como os semanários e os horários de leitura dentro da
grade horária. Dessa forma, observamos que o objetivo do relato era exclusivamente

105

focado na aprovação da coordenação pedagógica. Muitas profissionais confidenciaram
que, se juntamente com a aprovação da qualidade do relato, recebessem um elogio para
a condução com a sala de aula, consideravam o seu dia ganho, o que novamente nos
alertou para a importância de uma devolutiva bem escrita.
No segundo estágio, a questão central se tornou: O que será que posso mostrar? Os
relatos avançaram numa preocupação de apresentar o que se passava em sala de aula e,
por vezes, o que se passava na cabeça de quem escreveu os relatos. Nesse momento,
eles deixam de ser um sucedâneo de atividades descritas e começam a refletir uma linha
de pensamento do procedimento e de escolhas didáticas efetuadas pela profissional.
O que nos conduz ao terceiro estágio, guiado pela perspectiva de responder: É assim o
porquê eu faço? Quando alcançava esse estágio, a profissional não se preocupava mais
com o que iríamos pensar ou mesmo com o que gostaríamos de ler, e sim focava-se em
seus procedimentos, preocupava-se antes de mais nada com o seu fazer e com o que
embasava (ou não) suas escolhas metodológicas.
Reconhecemos que não é fácil despir-se por escrito para o outro sobre o próprio fazer
pedagógico, principalmente quando esse fazer pedagógico não é claro para quem
escreve. Logo, escrever sobre isso implica ter coragem de explicitar tal
desconhecimento. Dessa forma, reconhecer o outro, que inicialmente me amedronta,
como alguém capaz de me auxiliar e capacitado para tal, é o maior entrave que precisa
ser superado.
Vemos novamente o outro assumindo um papel relevante na pesquisa, só que agora o
outro somos nós, o pesquisador. Antes, quando falávamos do outro, eram as
profissionais que desejávamos que nos ajudassem a desenvolver o papel de coordenação
pedagógica. Desta vez, os papéis se invertem, somos nós tentando ajudá-las a
desempenharem seus papéis profissionais.
Foi essencial para compreendermos os estágios anteriormente citados da escrita das
profissionais dos seus DBs, e até nomeá-los, entrar em contato com a teoria da ação
comunicacional (TAC) de HABERMAS (1994). O filósofo, quando se refere ao ato de
comunicação, apresenta-o dividido em três mundos: o mundo objetivo das coisas, o
mundo social das normas e instituições e o mundo subjetivo das vivências e dos
sentimentos.
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Posto isso, apresentamos outra justificativa, a nosso ver, para a ausência de um capítulo
de referencial exclusivamente teórico. Neste momento vemos a necessidade da
explicitação da TAC e da demonstração de como percebemos, nas produções escritas
das profissionais, cada um dos mundos que Habermas faz menção.
Faremos uma breve síntese para explicar como cada uma das três perguntas referentes
aos três estágios expostos anteriormente situa-se nos mundos comunicacionais
categorizados pelo autor, e na sequência faremos um detalhamento de cada mundo.
Também explicitaremos as características que cada relato apresenta para classificá-lo
em determinado mundo comunicacional, como também buscaremos transcrever trechos
do diários (preferencialmente de um dia inteiro) para comprovar as hipóteses.
Como apresentamos anteriormente, escolhemos o diário que será analisado nesta parte
do trabalho por meio dos critérios que passaremos a explicar mais detidamente.
Escolhemos a produção em que a nossa leitura fluía com grande facilidade:
reconhecemos de antemão que pode parecer um critério muito subjetivo (o que a priori
não pode ser um defeito incontornável para um trabalho que lida com a subjetividade o
tempo todo). Por vários momentos, na condução desta pesquisa, utilizamo-nos do que,
inicialmente, nomeamos por intuição, a qual, após diversas leituras, fomos melhor
compreender como um saber prático, um saber fazer pela experiência. Existem poucos
trabalhos acerca desse conhecimento específico. Frequentar as disciplinas da professora
Dra. Vera Placco 37, bem como ler seus textos, foi de grande ajuda para assumirmos a
posição de escolher a produção da professora Alice para análise, pois essa produção
demonstra como o encontro de um interlocutor privilegiado (no caso nós) foi essencial
para que a profissional modificasse seus fazeres didáticos.
Trechos de alguns diários de bordo representativos de serem tratados de forma
mais geral: apesar de não realizarmos uma minuciosa análise destes trechos como
realizaremos com a produção da professora Alice, acreditamos ser importante esclarecer
que trechos significativos de muitos relatos dos DBs de outras profissionais serão
utilizados.

37

Frequentamos duas disciplinas da professora doutora Vera Placco no programa de pós graduação na
Psicologia da Educação na PUC-SP uma em 2012 e outra em 2014 que versavam sobre a especificidade
da aprendizagem do adulto professor, que como o nome sugere, tem total sintonia com nosso objeto de
pesquisa.
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Fazer o recorte da produção que seria analisada não foi fácil, pois acreditamos que
muitas produções poderiam estar neste trabalho e agradecemos às profissionais que
concordaram em permitir que seus textos compusessem esta tese. Em virtude disso,
esperamos em breve poder voltar às produções que neste primeiro trabalho não puderam
ser adequadamente analisadas e, em conjunto com as profissionais que as fizeram,
escrever artigos, capítulos de livros ou outras formas de divulgação acadêmica, pois
julgamos importante não deixar o esforço de escrita por parte da profissional e o nosso,
de leitura, perdidos.
Nesta análise procuramos relacionar as perguntas que as profissionais tentaram
responder por seus relatos e as proposições da TAC de Habermas, e chegamos à
seguinte conclusão:
Quando as profissionais embasaram suas escritas tentando responder “o que o
coordenador gostaria de ler?”, centraram seu discurso no mundo objetivo das coisas (os
relatos são curtos e evitam ao máximo sair do que foi ministrado e da forma como isso
ocorreu). Para abandonarem esta configuração de relato precisavam ser conscientizadas
das fragilidades que os textos apresentavam. Como já mencionamos e agora reiteramos,
socializar as boas produções nos momentos coletivos com o grupo foi a estratégia mais
utilizada por nós para auxiliar as profissionais a trocarem de “mundo comunicacional”.
A pergunta que vemos nortear o segundo mundo é: o que será que posso mostrar?
HABERMAS (2007, p.25) nomeia de “o mundo social das normas e instituições”.
Nesse momento as profissionais começaram a apresentar maior clareza nos seus relatos.
As reclamações em fazer o DB diminuíram sensivelmente quando as profissionais
chegaram neste nível de comunicação. Porém, se não tomássemos cuidado, os DBs
poderiam permanecer por muito tempo com essa configuração de relato, tornando-se
burocratizados. Isso era motivo de preocupação, pois nossa busca maior sempre foi
evitar que eles se tornassem mais um instrumento burocrático da escola.
A burocratização poderia acontecer se a profissional se limitasse a colocar em suas
produções as sugestões de itens que apontamos anteriormente para constarem em seus
textos. Quando as profissionais percebem como os materiais de apoio as auxiliam a
escrever os relatos de forma mais fluida (semanário no início do relato, o relato
iniciando com o número de alunos presentes, descrição do momento de leitura coletiva e
o individual, abordam o assunto central da aula e terminam narrando a avaliação da
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aula), cria-se um roteiro que, se não for problematizado, gerará relatos parecidos no dia
a dia.
Superada a dimensão do mundo social das normas e instituições, os relatos buscaram
responder: é assim o porquê eu faço? Nomeado por HABERMAS (2007, p.34) de
“comunicação do mundo subjetivo das vivências e dos sentimentos”.
Com certeza, essa foi a dimensão mais difícil de atingir no trabalho com as profissionais
que se implicaram em escrever seus DBs. Não é fácil e muito menos simples
descortinar-se para um leitor, principalmente quando o leitor possui um cargo ao qual
você está subordinado hierarquicamente. Sem contar que “convertirse en un docente
que realmente aprende es una empresa permanente y difícil. Para poder dar un paso
atrás a fin de examinar críticamente nuestra práctica debemos tener tanto curiosidad
como humildad”. (MARTIN-KNIEP, 2007, p.82).
Algumas profissionais produziram relatos apresentando o mundo subjetivo das
vivências e dos sentimentos no espaço de tempo de três a quatro meses, outras
demoraram até dois anos para produzirem relatos que contemplassem tal dimensão.
Por vezes, as produções apresentam diversas características desses mundos
comunicacionais; dificilmente haverá uma produção que só possa ser classificada em
um mundo. Em virtude disso, quando efetuamos a classificação de um relato dentro de
um dos mundos comunicacionais é por percebermos predominância desse mundo em
relação aos outros.

2.3 Análise dos mundos comunicacionais de uma professora que escreve diário de
bordo

Não há um livro que descreva como os DBs devem ser constituídos e nem como devem
ser aplicados. Existem apenas, como mencionamos anteriormente, autores que
recomendam

aos

profissionais

escreverem

sobre

seus

fazeres

pedagógicos.

Compartilhamos muitas dessas leituras com as profissionais coordenadas por nós.
Selecionávamos passagens vistas como importantes de constarem em seus registros e
pontuávamos itens que víamos como essenciais.
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Por vezes, várias profissionais reclamaram de ler as produções que versavam sobre
DBs, alegando que seria papel da coordenação saber desses pormenores, e não delas que
escreviam os diários. Com o tempo, foram percebendo que desejávamos que fossem
mais do que meras executoras de proposições, mas que compreendessem o que estava
nos embasando para pedir determinados tópicos em suas produções e as implicações de
escreverem certas passagens.
Na sequência apresentaremos as contribuições de Van Dijk e Habermas para análise das
produções escritas das professoras e das nossas. Apresentaremos os relatos que, a nosso
ver, demonstram detalhes mais específicos de cada mundo comunicacional e dos
modelos mentais.
Para Van Dijk as questões contextuais são essenciais tanto para a produção como para a
compreensão.
Na realidade, assumiremos que uma tarefa fundamental dos modelos de
contextos consiste em gerenciar o conhecimento na produção e compreensão
do discurso, exigindo dos usuários da língua que “calculem” estrategicamente
o tanto de conhecimento que deve ser pressuposto (e, portanto, não assertado)
num discurso. (DIJK, 2012, p.98).

Assim, reconhecer que compartilhamos de diversos contextos torna mais interessante
pensarmos o porquê da eleição de certos dados para estarem nos relatos docentes e a
exclusão de outros.
Outra contribuição da teoria de Van Dijk para nossa análise é o fato de o autor entender
que a noção de contexto envolve os modelos mentais. 38 Acreditamos que a atividade de
escrita diária ajuda no aprimoramento dos modelos mentais dos professores,
possibilitando que nós, leitores dessas produções, comecemos a reconhecer os modelos
mentais deles. Assim, podemos ver uma evolução cronológica das produções escritas e
estabelecer melhores trocas. Nas palavras do autor:
Embora na maioria das formas de discurso entre membros de uma mesma
comunidade os modelos mentais sejam suficientemente semelhantes para
garantir o sucesso da comunicação, convém ressaltar que os modelos mentais
incorporam necessariamente elementos pessoais que tornam únicas todas as
produções e interpretações – e, portanto, tornam possível o mal-entendido –
mesmo quando eles têm muitos elementos socialmente compartilhados.
Vemos, portanto, que a compreensão do discurso envolve a construção,
controlada pelo contexto, de modelos mentais baseados em inferências
fundamentadas no conhecimento. (DIJK, 2012, p.92).

38

Para saber mais consulte a obra Discurso e Contexto. Uma abordagem sociocognitiva, de Teun A.
van Dijk.
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Os modelos mentais são as construções cerebrais que elaboramos, que nos permitem
compreender os discursos (escritos e orais) das comunidades linguísticas que
partilhamos. Além de falarmos português, e isso nos permitir ler um jornal em
português, por exemplo, o fato de sermos educadores nos possibilita compreender o
discurso pedagógico melhor do que um discurso da medicina, uma vez que nossos
modelos mentais estão adaptados ao discurso educacional.
A apresentação do que seria escrito e como o seria foram escolhas delas. Corroboramos
com Van Dijk (2012, p.102) quando afirma que “termos consciência de nós mesmos, do
que estamos fazendo, observando ou vivenciando significa – entre muitas coisas – que
estamos construindo e atualizando modelos mentais que interpretam, representam e
guardam tais experiências”.
Compreender os mundos comunicacionais (comunicação entre os sujeitos se dá em três
níveis, do mais impessoal ao mais pessoal) que os indivíduos estabelecem também foi
de grande valia para compreensão do nosso trabalho, pois como bem sintetiza
GONÇALVES citando Habermas:
Ao mundo objetivo correspondem pretensões de validade referentes à
verdade das informações feitas pelos participantes no processo comunicativo.
Ao mundo social correspondem pretensões de validade referentes à correção
e à adequação das normas, e ao mundo subjetivo – das vivências e
sentimentos – correspondem pretensões de veracidade, o que significa que os
participantes do diálogo estejam sendo sinceros na expressão de seus
sentimentos. (GONÇALVES, 1988, p. 132)

Todo trabalho que parte do desejo de estabelecer um diálogo busca alcançar a
comunicação no mundo subjetivo, porém o caminho até este patamar de comunicação
dependerá de diversas variáveis, tais como: comprometimento das partes, disposição de
compartilhar saberes, sentimento de acolhimento, compreensão das questões
profissionais que estão em jogo, entre outras tantas.
Habermas apresenta o pressuposto de que os sujeitos partem inicialmente de visões de
mundo distintas, afinal carregam suas perspectivas individuais ou grupais, porém,
quando saímos de trocas monológicas e partimos para atitudes de diálogo, rumamos
para a possibilidade de “uma espécie de pluralismo interpretativo [que] afeta a [nossa]
visão de mundo e a auto compreensão, bem como a percepção dos valores e dos
interesses de pessoas cuja história individual tem suas raízes em determinadas
tradições e formas de vida e é por elas moldada”. (HABERMAS, 2007, p.9).
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Reconhecer que visões de mundo estarão constantemente sendo colocadas em xeque,
tanto pela coordenação pedagógica quanto pelas profissionais, é essencial para
compreendermos as bases em que o trabalho foi desenvolvido. Pois, “é só na qualidade
de participantes de um diálogo abrangente e voltado para o consenso que somos
chamados a exercer a virtude cognitiva da empatia em relação às nossas diferenças
recíprocas na percepção de uma mesma situação.” (HABERMAS, 2007, p.10).
Habermas pontua sempre, ao tratar da comunicação entre as pessoas, que as questões
éticas devem pautar as discussões e as questões da verdade devem permear as trocas
simbólicas dos sujeitos participantes da comunicação. Verdade aqui compreendida
como desejo real de dialogar com o outro, vendo o outro como um ser da mesma
espécie, que possui desejos, receios, anseios e capacidades parecidas e distintas de nós,
contudo tão humanas e merecedoras de respeito como nós.
Cremos que as definições de DIJK (2012) e HABERMAS (2007) se interligam no
reconhecimento de que são os indivíduos que estabelecem as conexões comunicacionais
entre si, partilhando uma língua e propósitos comuns, porém, o grau de comunicação
que os participantes da interação verbal alcançarão estará intimamente ligado aos
modelos mentais que compartilham, bem como à compreensão do que desejam
comunicar.
Com base nessas considerações teóricas desenvolvemos algumas categorias de análise
dos mundos comunicativos que as profissionais utilizaram para se comunicar com a
coordenação pedagógica. Segundo HABERMAS (2007), quando nos comunicamos,
estamos usando um dos mundos comunicativos com o outro. De posse desse
conhecimento – o mundo comunicacional utilizado pela profissional, as questões
contextuais da produção docente e seus modelos mentais – procuramos explicitar pontos
que poderiam estar obscuros à profissional.
A pesquisa colaborativa parte da premissa de que tanto o pesquisador quanto os
participantes da pesquisa são sujeitos que devem participar ativamente dos constructos
de esquematização das etapas da pesquisa, do desenvolvimento e da análise dos
resultados, afinal, quando entramos em campo para colaborarmos, necessitamos tanto
apresentar como acolher propostas.
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Poderíamos adotar diversas perspectivas de análise das produções textuais das
profissionais, afinal, coordenamos mais de 30 profissionais entre 2010 e 2013. Como
apontamos anteriormente, analisaremos a produção de uma professora.
Para que a comunicação acontecesse de forma significativa foi necessário que a empatia
surgisse, assim pôde haver acolhimento das colocações do coordenador por parte das
profissionais, bem como do coordenador em relação às propostas das profissionais.
Pois, “conceituamos a ‘subjetividade’ como uma realização das relações epistêmicas e
práticas da pessoa consigo mesma, relações essas que nascem das relações da pessoa
com os outros e encaixam-se no quadro destas”. (HABERMAS, 2007, p.12).
Gostaríamos de ter criado um quadro com as ideias de Habermas e Van Dijk, porém o
conceito de modelos mentais, que são construções subjetivas, só permite uma análise
bem individualizada. Desse modo, as categorias de Van Dijk só podem ser marcadas
nos textos de cada profissional. Por sua vez, as proposições de Habermas permitem a
criação de um quadro.
Apresentamos o quadro a seguir, tentando tornar objetivo um conteúdo por demais
abstrato e reconhecendo que podemos passar a impressão de sermos simplistas, embora
esse não seja o objetivo. Ao efetuarmos um resumo de marcas possíveis de estarem
contidas nos relatos docentes, em nenhum momento negligenciamos as questões
contextuais das produções, afinal, a comunicação entre a coordenação e a professora só
se efetivou porque compartilhamos determinados modelos mentais. Quando houve o
contraditório, foram esses esquemas mentais compartilhados que possibilitaram a busca
da solução dialogada.
Abaixo apresentamos quais são as marcas textuais predominantes nas produções
docentes. Apesar de neste trabalho só analisarmos a produção de uma profissional, estas
marcas foram encontradas em todos os DBs:
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MUNDO COMUNICATVO

Objetivo

Social

Subjetivo

PREDOMINÂNCIA TEXTUAL

Descrições de ambientes, as reações dos
alunos frente às atividades planejadas e os
procedimentos
didáticos
pedagógicos
realizados em sala de aula.

Ganha destaque a narrativa de passagem que
foi objeto de observação no comentário por
parte da coordenação. Preocupação em narrar
que os projetos comuns são realizados.

Prioriza compartilhar dúvidas e acertos do seu
fazer pedagógico. Visível diminuição da
narração de que os projetos são realizados e
prevalência de problematizar como eles são
encaminhados.

Reconhecemos que os mundos comunicacionais acontecem de forma imbricada, por
isso na análise levamos em consideração a prevalência de um deles sobre os outros, sem
esquecermos, em momento algum, que as ponderações analíticas são frutos dos modelos
mentais e das construções contextuais. Provavelmente outros leitores dos relatos
escolhidos por nós poderão lançar mão de outras estratégias analíticas.
Na sequência apresentaremos as exemplificações de relatos da professora Alice,
realizados no ano de 2011. Optamos pelos relatos dessa professora que, além de possuir
textos em que a nossa leitura fluía com grande facilidade, é a professora, entre as
participantes dos dois grupos que coordenamos, que saiu mais rapidamente do mundo
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objetivo e chegou ao mundo subjetivo, além de conseguir descrever as questões
contextuais com detalhamento.
Outras profissionais levaram mais tempo nas passagens dos mundos comunicacionais.
Como nos alerta VAN DIJK (2012, p.94), “a natureza pessoal e subjetiva dos modelos
mentais também explica porque os modelos mentais não se limitam a representar osfatos-tais-como-os-participantes-os-veem, mas também opiniões e emoções”. Partilhar
opiniões e emoções não é um procedimento que pode ser imposto ao outro, afinal, ao
partilhá-las, estávamos nos implicando de forma muito particular, Assim, cada
profissional que participou da escrita diária realizou a mudança mental dentro de seu
tempo e confiança.
Transcreveremos na íntegra os relatos da professora. Já os nossos comentários escritos à
professora aparecerão recortados, uma vez que seria muito complicado tentar
reconstruir o contexto de cada intervenção da coordenação, pois não nos restringíamos
apenas aos relatos da semana para comentar possíveis encaminhamentos didáticos.
A impossibilidade de recriarmos completamente os contextos de todos os comentários é
mais uma prova cabal da importância que as questões de contexto assumem no
momento da produção escrita, e de como o fato de compartilharmos com as professoras
os esquemas mentais de produção dos relatos nos possibilitou deixar muitas coisas
implícitas e, no decorrer dos dias, privilegiarmos mais as questões do inédito. Isso não
se dá de forma gratuita, uma vez que
... dia após dia, encarando os mesmos objetivos comunicativos e as mesmas
condições comunicativas, as pessoas ativam os mesmos contextos de rotina,
que lhes permitem dar atenção àquilo que é único, importante e relevante no
momento, como conteúdos únicos, uma história interessante, um pedido
específico ou aquilo que é problemático ou perturbador no evento
comunicativo: mal-entendidos, conflitos de interesses e objetivos, e assim por
diante. (HABERMAS, 2007, p.104).

O alerta de Habermas pode mostrar o lado positivo de construirmos uma experiência
comunicativa que nos possibilita resgatarmos muitos dos intuitos comunicativos sem
começarmos do zero. Também traz uma importante implicação quando pensamos na
comunicação que ocorre na escola: evitarmos que trabalhemos no automático.
Ao dialogar com as professoras sobre eventos rotineiros – seus relatos são do
desenvolvimento de sua rotina – lançamos luzes sobre o que poderia ser visto (e assim o
é na maioria dos casos) como um simples realizar tarefeiro e não carregado de
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significações. Na busca do inédito, do especial ou do curioso, muitas pessoas se perdem
no cotidiano; e em sala de aula é a dimensão cotidiana a que mais aparece.

O primeiro mundo
18/02/2011
A proposta de hoje era ordenação alfabética e começamos com a confecção de crachás
usando a cartolina como suporte e depois fui chamando letra a letra na lousa e fomos
colocando na ordem (coletivo). Notei que alguns desconheciam a ordem alfabética e
nenhum deles sabia que ainda usamos e qual a posição das letras K, W e Y. Notando o
desafio da atividade fiz um levantamento, coletivo, das profissões e em grupos pedi que
colocassem em ordem alfabética. Destes grupos observei que aqueles com mais
dificuldade participaram pouco, pois aqueles que conheciam um pouco mais lideraram
a atividade. Para um próximo desafio formarei apenas duplas, garantindo a troca de
conhecimento.
Hoje levei bolo e já cantamos os primeiros parabéns. Eles gostaram muito. Fiz um
calendário somente com a data e os nomes dos aniversariantes e fixei na parede da
sala. [Usar o RG deles!]
Combinei com a sala de mandar lições de casa às sextas feiras e eles já me cobraram,
mas combinei a partir da semana seguinte. 39
Percebemos que a professora realiza um bom relato da atividade desenvolvida, finaliza
apresentando até uma problematização do seu fazer, indicando que formará duplas. A
predominância do texto, contudo, é do mundo objetivo. Nele há muitas descrições tanto
do fazer da professora como dos alunos.
Nos trechos “Destes grupos observei que aqueles com mais dificuldade participaram
pouco” e “Para um próximo desafio formarei apenas duplas”, a professora demonstra
que valoriza o trabalho em grupo ou dupla. Seu modelo mental de uma boa
aprendizagem cognitiva passa pela constituição de compartilhamento entre os
indivíduos acerca de suas construções epistemológicas. A professora crê que com o
outro aprendemos melhor.

39

Trecho do relato do dia 18 de fevereiro de 2011.
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No trecho “Combinei com a sala de mandar lições de casa às sextas feiras”, há
necessidade de compreendermos o contexto dessa classe. Os alunos não tinham aulas às
quintas-feiras, já que esse dia da semana era reservado para formação das professoras de
EJA na prefeitura. Logo, o que a princípio parecia o melhor dia para que os alunos
efetuassem as lições de casa, não o era. Essa sala era formada de alunos que eram
servidores públicos efetivos e estudavam em seus horários de trabalho, assim, às
quintas-feiras, por não irem à escola, deveriam trabalhar normalmente). Dessa forma, a
sexta feira não era o melhor dia para efetuarem a lição de casa.
No comentário que realizamos no DB da professora referente a esse relato selecionamos
o seguinte trecho:
A colocação das profissões em ordem alfabética respeitava um propósito real de
finalidade social professora? Houve discussão com eles em quais situações os nomes
das pessoas aparecem em ordem alfabética? Não seria oportuno mostrar listas
telefônicas ou classificações em concurso público a eles? 40
O comentário visava problematizar a atividade da professora bem como proporcionar
maior qualidade ao registro que ela fazia de suas aulas. Não partimos do pressuposto de
que a professora não tivesse conversado com os alunos sobre a questão da ordem
alfabética, mas, ao deixar de fazer menção a essa conversa, o relato deu margem à
especulação sobre se de fato o diálogo aconteceu. Além disso, o mais importante: teria a
conversa inicial levado em conta todas as ponderações?
Como HABERMAS (2007) preconiza o cuidado ético como pauta de uma comunicação
que se quer real e que possa contribuir para que os sujeitos partam da verdade, sempre
escrevemos comentários que buscavam auxiliar a professora a rever suas posições
didáticas e perguntar-se: será este o melhor caminho?
Van Dijk, por sua vez, argumenta que “a construção do discurso envolve a construção,
controlada pelo contexto” (2012, p.94). Portanto, partilhar o contexto de produção dos
relatos da professora, bem como ela dos nossos, era um pré-requisito indispensável para
a comunicação.
O comentário em negrito e entre parênteses [Usar o RG deles!] foi realizado por nós no
próprio relato da professora, na perspectiva de ilustrar claramente uma possibilidade de

40

Trecho do comentário do dia 21 de fevereiro de 2011.

117

fazer uso de um documento que todos possuem e, muitas vezes, não compreendem
todas as informações contidas nele.
Algumas vezes, optamos por fazer as intervenções nos relatos, porém, na maioria das
vezes, os apontamentos eram efetuados ao término dos relatos. Novamente a escolha
não foi aleatória: acreditamos que voltar a ler o que escreveram seja uma significativa
fonte de confrontação com a sua prática. Por isso, ao optarmos por fazer apontamentos
no meio dos relatos, levamos a professora a retomar seu relato. Pedíamos que ela
escrevesse ao lado do comentário uma nova colocação para, dessa forma, conseguirmos
verificar se tomou ciência do apontamento e iniciarmos um diálogo.
Afirmamos que, pelo fato de a professora usar grupos de trabalho nas suas conduções
procedimentais em sala “e em grupos pedi que colocassem em ordem alfabética”, a
docente trazia embutida a percepção de que a construção do conhecimento deve ser
coletiva. No trecho “Houve discussão com eles em quais situações os nomes das
pessoas aparecem em ordem alfabética? Não seria oportuno mostrar listas telefônicas
ou classificações em concurso público a eles?” apresentamos a ideia de que, ao refletir
sobre coisas, fatos, dados e outras tantas possibilidades do interior de seus cotidianos,
ela e seus alunos estariam utilizando esquemas mentais cognitivos que os auxiliariam a
rever seus pressupostos enquanto sujeitos de uma ação comunicativa e a reelaborar as
questões contextuais dos seus fazeres.

O segundo mundo
30/04/2011
Pensando na demanda da sala lembrei que tinha alguns livros com histórias mais
curtas e conversei com eles para que aproveitassem os momentos de espera para ler e
combinei finalmente o nosso momento de 15 minutos diários de leitura, neste primeiro
dia deu super certo!
Trabalhamos com o texto ‘Continho’ de Paulo Machado e a turma gostou muito. Disse
que ao lê-lo lembrei do senhor Frederico Ribeiro 41 que sempre conta piadas e falando
isso, logo ele contribuiu com mais uma piada e muito bom humor.

41

Os nomes dos alunos também estão trocados por questões éticas.
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Deixei combinado com a turma a aula de sexta feira, informática, e como não
terminamos as propostas de atividades com o texto, disse que terminaríamos na semana
seguinte. 42
Importa dizer que, pelo relato da professora, a percepção é de que o projeto de leitura
diária fazia parte do projeto político pedagógico da escola e era exaustivamente cobrado
pela coordenação que acontecesse em todas as classes. O relato da professora priorizou
os dois momentos de execução de leitura sugeridos pela coordenação: o individual e o
coletivo.
Realizamos o seguinte comentário para a semana onde havia esse relato:
Alice!
Tenho a impressão que compreendeu perfeitamente o registro, ainda faltam alguns
dados (número de alunos presentes) [já coloquei!], mas os avanços são bem
significativos!
Há um período de adaptação para nos apropriarmos da técnica de conseguirmos
ministrar um conteúdo em diferentes gradações aos alunos...
Vamos nos programar para na próxima quinta-feira que vocês não tenham formação de
tratarmos disto? [sim, pois estou muito aflita! Gostaria de ir além das ideias do que
fazer ou como trabalhar e partir para algo mais concreto! Bom nos avise quando for
ficar na escola!]
ps: Quando faço perguntas acerca do que lê, assiste ou ouve não desejo em momento
algum ser invasivo, se pareceu (ou parece) peço desculpas! Só desejo fornecer a
oportunidade de ser um interlocutor para estas questões... [Ok, só não sabia que
poderia anotar isso!]
Apesar dos relatos da professora ainda estarem bem marcados com o mundo social,
ganham destaque em sua narrativa as passagens que foram objeto de observação por
parte da coordenação pedagógica, nas reuniões de HTPCs e nos outros comentários que
tecemos acerca de seus relatos, pois sua interlocução com o nosso comentário começa a
denotar o abandono do mundo social. Os comentários grifados entre os colchetes foram
as respostas da professora às nossas proposições.
Sua aflição, “sim, pois estou muito aflita! Gostaria de ir além das ideias do que fazer ou
como trabalhar e partir para algo mais concreto!”, em ver como central a nossa
preocupação em relação ao que fazer e como trabalhar, prova-nos que o caminho
42

Trecho do relato de 30 de março de 2011.
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escolhido estava correto. Porém, a professora ainda se sentia desamparada por não ver
um rol de conteúdos a serem ministrados. Assim, nos questionamos na época que
precisávamos resgatar os pressupostos de uma visão centrada na Pedagogia Cultural.
Ao trabalharmos com a Educação de Jovens e Adultos, a percepção da apropriação
cultural deve ser mais acentuada, pois são sujeitos que estão inseridos em diversas
esferas sociais e são expropriados de diversas significações do mundo, por não terem
tido acesso a alguns bens culturais na época certa. O mesmo alerta se faz presente ao
pensarmos nas crianças da Educação Infantil, só que com elas a preocupação é oferecer
o maior número possível de experiências e contextualizações culturais o mais cedo
possível. Evitando que suas condições econômicas desfavorecidas tragam atrasos ou
privações na interação com os conteúdos culturais socialmente constituídos ao longo da
história.
Vale apresentarmos as questões contextuais que aparecem no relato de 30 de março de
Alice, pois ela omite diversos procedimentos adotados, por saber que nós (seus leitores)
sabemos que aconteceram: chamada, intervalo, pedidos de ida ao banheiro entre outros
detalhes que são do conhecimento de quem leciona. Provavelmente, se escrevesse para
um leigo das questões escolares, ou se desejasse deixar um minucioso relato de como
todas as atividades do dia aconteceram, alguns desses detalhes apareceriam.
Na passagem “Disse que ao lê-lo lembrei do senhor Frederico Ribeiro”. A professora
começa a apresentar-nos sua abertura para a sala, pois compartilha com eles um fato
ocorrido fora da sala de aula que a mobilizou a trazê-lo para a sua aula.
A partir do trecho “deixei combinado com a turma a aula de sexta-feira informática”,
novamente precisamos reconstruir diversos itens que não estão explícitos no relato, mas
como eram partilhados por nós, logo não se fazia necessário mencioná-los.
Esclarecemos: a professora tinha a incumbência de ministrar aulas semanais de
introdução à informática aos seus alunos, por isso o fato de terem de escolher um dia
para aulas de informática.
O fato de coletivamente tirar o dia da semana para tal atendimento vai ao encontro da
sua concepção de que a aprendizagem se dá de forma coletiva. Por isso, a professora por
diversas vezes fará uso desta estratégia: tirar do grupo as formas de procederem aos
combinados e às tarefas, e, quando possível, à decisão do que estudarão.

120

O terceiro mundo

O3/05/2011
Hoje emprestei o livro que estava lendo para a Amélia e pensei que como iria direto
para a informática poderia ficar um dia sem ler (não me xingue Cris! Rs) mas foi um
doce engano, pois assim que cheguei na escola e convidei a turma para ir para a outra
sala (informática) o senhor Alvares Ribeiro perguntou:
- E ai leitura? “Contei que havia emprestado o livro, mas que leria outro texto”.
Para minha surpresa a turma já conhecia esta história e esta fez parte da infância de
muitos deles, os quais contaram-na de outra forma e até mesmo com outros animais.
Pensei em algo que acredito: “Nada na vida é por acaso”.
Na informática fiquei por algum tempo somente observando as duplas e trios, sem
intervir, pois acho muito interessante as trocas que tem acontecido e então as registrei
com fotos e escutas.
•
•
•

•

O senhor Glauco: Soletra as letras para que o senhor Joel Ribeiro também
possa digitar. (Adorei, pois o senhor Joel tem dificuldade em reconhecer as
letras);
O senhor Alvares Ribeiro: Narrava o direcionamento do mouse para que o Alex
conseguisse clicar no salvar. (o senhor Alvares tem dificuldade de ajudar o
outro sem fazer por ele e olha que bacana!);
O grupo do senhor Lucas, Valter e Jorge Ribeiro: Apresentam muita dificuldade
na construção do texto, elaboração das ideias, e às 8h50 ainda estavam no
exercício da escrita/digitação. Mas apesar disso estão muito unidos e ajudandose. (tenho ficado próxima, mas em uma próxima atividade repensarei este
trio);
O senhor Everton perguntou na hora de salvar se ele tem que apertar o botão
do mouse que tem uma fita. (coloquei uma fita crepe no botão esquerdo do
mouse para sinalizar e vejo que deu certo, foi o único a perguntar).

Desenhei o teclado na lousa destacando a utilização de cada tecla e durante a
produção/digitação do texto ensinei que eles devem salvá-lo sempre. 43
Antes de qualquer comentário, acreditamos ser fundamental chamarmos a atenção para
os trechos grifados no relato da professora. São grifos da própria autora que no DB
escreveu com uma cor diferente de caneta. São colocações pessoais e que demonstram
seus pontos de vista para diversas questões apresentadas por ela.
43

Relato do dia 03 de maio de 2012.
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A necessidade dela de frisar seu desvelamento foi tão grande que para tal optou por usar
uma cor de caneta diferente. Sem contar o fato de usar uma abreviação do nosso nome
para se referir a nós (logo no início do seu relato), o que demonstrou um grau de
intimidade e de abertura para conosco até então não apresentado, demonstrando-se
pronta para o diálogo.
O uso de várias passagens que priorizam o compartilhamento de suas dúvidas e acertos,
tais como “Pensei em algo que acredito” ou “Adorei, pois o senhor Joel tem dificuldade
em reconhecer as letras”, demonstra claramente a entrada no terceiro mundo
comunicacional, onde o problematizar o seu fazer ganha expressiva relevância.
Dessa forma, nossa resposta deveria ser mais cuidadosa e, por tratarmos de aspectos
bem particulares e sobre fazeres didáticos, teríamos de ser mais minuciosos, saindo do
que poderia soar como óbvio e indo ao detalhamento mais específico do seu fazer.
Alice!
Você poderia ter relatado o que achou do conselho/classe [não pensei nisso!].
Seu relato do dia 03/05/2011 é um primor! Sei que é difícil fazer relatos assim
diariamente, mas vejo como a melhor forma de problematizar sua prática e condução
didática! [Obrigada!]
A respeito do “evento” de sexta compartilho sua posição crítica e vou tratar com a
diretora um procedimento padrão! [ok].
Quando você fala de sua sala (e seus olhos brilham) comenta muitos diálogos que
ocorrem, as brincadeiras entre outros. Mas e no relato diário? [Pois é... vou tentar
expressar!].
Não sei outra forma de tratar a pontuação e estrutura textual que não passe
obrigatoriamente pela exemplificação de excelentes modelos professora! Quantos estão
sendo oferecidos? E como? [Comecei agora e parte dos livros da sala é de histórias
que eu contei, mas tenho lido muitas narrativas].
Acho que o livro e o filme poderiam ter rendido uma discussão sobre sinopse. E uma
vez Clarice apresentada, entrar no mundo dos seus contos...
Macabéa é um marco da nossa Literatura! Compreendê-la e saber quem é ela é com
certeza avançar na questão da significação e da representação do que é ser um cidadão
crítico, etc... [Chegaremos lá]
09/05/2011
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O primeiro item que salta aos olhos com certeza é a extensão do nosso comentário.
Como a professora forneceu-nos diversos relatos de qualidade, tal como o do dia
03/05/2011,

foi

possível

elencarmos

diversos

aspectos

para

significá-los.

Reconhecemos que, para um leitor que não partilhou do contexto de produção do
comentário, algumas passagens estão obscuras, tal como o evento de sexta (ida ao
teatro), o livro e o filme (A hora da Estrela).
Contudo, como o DB é uma interlocução entre nós e a professora, conseguir partilhar
deste grau de detalhes implícitos é uma clara demonstração de que há uma eficaz
comunicação entre a coordenação e a docente.
A coordenação também faz uso de um nível de comunicação subjetivo, apresentando
seus pressupostos, como no trecho “Macabéa é um marco da nossa Literatura!
Compreendê-la e saber quem é ela é com certeza avançar na questão da significação e
da representação do que é ser um cidadão crítico, etc.”. Desvelar-se ao outro é com
certeza ampliar a possibilidade de que a comunicação continue se aprofundando no
mundo comunicacional subjetivo, pois, se apenas a professora se desvela e a
coordenação permanece com comentários no nível do mundo social, com certeza a
professora volta a este mundo comunicacional.
Conseguimos efetuar diversos apontamentos acerca da condução didática da professora
e de como poderia ter realizado outras atividades. Não houve por parte dela
questionamento quanto aos conteúdos a serem ministrados, e iniciamos uma discussão
de procedimentos, o que acabou sendo outro inegável avanço.
Percebemos que os pressupostos da Pedagogia Cultural já eram aceitos pela professora,
e elogiamos suas conquistas. Além disso, demonstrar como seus modelos mentais
modificaram-se para determinadas questões era, a nosso ver, uma rica oportunidade de
sedimentarmos as conquistas e quiçá proporcionarmos que a professora ajudasse outras
colegas de trabalho a chegarem a tal nível de problematização de seus fazeres.

2.4 Refletindo...
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No início do capítulo, pontuamos que a atividade descrita deu-se dentro de um contexto
e que o relato não visava tornar-se um receituário. As condições de produção dos textos
das professoras, bem como da coordenação pedagógica não poderiam ser descritas em
sua totalidade e, mesmo se pudessem ser, seria impossível de recriá-las, já que somos
sujeitos singulares.
Contudo, a exemplificação dos relatos das professoras demonstra-nos que há
possibilidade de avanço dos mundos comunicacionais quando há implicação dos
interlocutores. A compreensão de seu fazer pedagógico foi com certeza o grande
mobilizador das professoras na conquista de significação dos seus relatos. Por diversas
vezes nos questionamos se valia a pena perseverar com tais procedimentos, pois eram
muitas páginas de leituras e muita escrita, para, na maioria das vezes, receber como
devolutiva um olhar de incompreensão. Entretanto, de nossa parte, perceber a melhora
da qualidade dos relatos e auxiliar as profissionais a recontextualizarem o seu fazer nos
mobilizaram a continuar.
Obviamente, existiram percalços, momentos de dúvidas, frustrações e incertezas, porém
a convicção apresentada no comentário à professora Alice, no terceiro exemplo, em que
vemos a escrita de seu fazer como melhor forma de problematizar sua prática e
condução didática, nos guiou sempre a superar as dificuldades.
A busca de uma relação pautada no diálogo na perspectiva do mundo subjetivo implica
despirmo-nos de certezas e posições hierárquicas e conjuntamente mostrarmos o que
temos de certeza, dúvidas, anseios e outras tantas questões.
As teorias que apresentam os registros docentes como importante estratégia de reflexão
sobre o fazer pedagógico não comentam o papel de um interlocutor privilegiado. No
máximo citam estratégia de compartilhamento entre os pares ou pesquisadores que
analisam junto aos professores os seus fazeres.
Assumir o papel de interlocutor das professoras (bem como das outras profissionais da
escola) foi uma tarefa de grande responsabilidade. Ao efetuarmos tal procedimento,
entramos em contato com o que há de mais íntimo nos sujeitos, já que o desvelar é
pressuposto da comunicação no nível do mundo subjetivo. Ao assumirmos a
comunicação subjetiva, além de vermos o que há de mais íntimo no sujeito, partilhamos
com ele o que há de mais íntimo em nós também.
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Rever o percurso construído junto às professoras, à luz das teorias de DIJK (2012) e
HABERMAS(2007) permite-nos compreender o caminho construído e partilhar de
nossos pressupostos com outros profissionais que desejem replicar a experiência e quiçá
iniciar a vivência da Pedagogia Cultural.
No próximo capítulo, apresentaremos o ponto de vista de uma professora de como foi a
experiência de iniciar a escrita do DB. Concomitantemente, apresentaremos as
devolutivas da coordenação pedagógica, que vão auxiliando a professora acerca do seu
fazer docente. Interligando as narrativas apresentaremos trechos do diário da professora,
que apresentam interessantes perspectivas analíticas a respeito de suas mobilizações
para a escrita e reflexão do seu fazer.

3. Descrevendo a experiência de escrita do diário de bordo
colaborativamente

É que “quem sou eu?” provoca
necessidade. E como satisfazer a
necessidade? Quem se indaga é
incompleto.
Clarice Lispector

Como apresentamos anteriormente, em nenhuma das leituras efetuadas para a escrita
deste texto, bem como nas buscas realizadas para apresentarmos ou avaliarmos para o
grupo de professores a escrita dos diários de bordo, encontramos menção de um
acompanhamento por devoluções escritas e sistemáticas aos produtores dos relatos.

Alguns dos textos que lemos oferecem proposições de análise que vão, desde diálogos
com os pares ou supervisores - proposição de ZABALZA (2004) e MARTIN-KIEP
(2007) - até textos com menção de um acompanhamento mais sistematizado, como a
produção de PRADO e FERNANDES (2009), porém esta devolutiva se dá mais porque
trabalho dos autores é fruto de uma intervenção de pesquisa pontual e não uma
proposição a ser compartilhada por toda a escola.

Procurando destacar uma intervenção que até o momento não vimos registrada em tal
escala (uma unidade escolar inteira produzindo o diário) e por tal período (três anos na
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primeira escola e um ano da segunda) e acreditando que na perspectiva benjaminiana de
narrativa a qual nos propomos trazer para escrita desta tese, termos a oportunidade de
ler o ponto de vista de uma das professoras envolvidas na narrativa de sua experiência, é
salutar aos propósitos da pesquisa.

Analisaremos a interlocução que ocorreu entre a coordenação pedagógica e a professora
Beatriz por meio das escritas do seu DB. O diário analisado foi escrito pela professora
quando exercia suas funções na ESCOLA B, no primeiro semestre do ano de 2013.

Neste período outras dezessete professoras também escreviam DBs. Optamos pela
produção da professora Beatriz por ser a professora que apresentou as maiores aberturas
de análise do seu fazer e desejo de compreensão de suas mudanças. Ao término do
primeiro semestre conversamos com a professora Beatriz Moreira sobre o nosso desejo
de apresentarmos em nossa tese o ponto de vista de uma professora a respeito da escrita
dos diários de bordo. Iríamos, com a escrita deste texto, analisar os pontos positivos da
escrita diária do seu fazer, os percalços da construção do seu diário e as possibilidades
de avanço do seu fazer didático.

A professora gentilmente aceitou o desafio (não sabíamos que configuração o relato iria
assumir e nem que parte da tese comporia), assim solicitamos primeiramente que a
professora produzisse um texto sobre a experiência de escrever o DB, procurando
explicitar seus conflitos, suas alegrias, suas dificuldades e seus avanços. Fomos
submetendo as diversas versões deste texto à apreciação da professora, solicitando-lhe
que realizasse correções e apontasse omissões.

A presença da professora se faz notar de duas maneiras nesta produção: na transcrição
literal dos trechos de seu DB e no relato da experiência de produzir o DB para esta tese
(transcritos em itálico). Vale salientar que a produção do texto da professora foi
realizada antes da minuciosa análise do seu DB, realizada por nós.

Ao dissecar os relatos da professora Beatriz, possibilitamos a emersão de diversos
pontos inconscientes de sua escrita que, uma vez trazidos ao consciente modificariam o
texto inicial produzido pela professora para relatar suas premissas e experiências de
escritas diárias.
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Beatriz é professora efetiva da ESCOLA B há mais de doze anos, graduada em
Pedagogia pela USP e pós-graduada em Psicopedagogia. Possui um cargo de professora
efetiva em outro município no período da manhã, em que é responsável por uma sala de
Educação Infantil de crianças de dois anos.

A professora Beatriz foi escolhida para compartilhar sua experiência por diversos
motivos. Além de seus escritos apresentarem excelentes níveis reflexivos sobre seu
fazer pedagógico, construímos com a professora um contrato pedagógico que nos
permitia analisar nossas condutas didáticas de forma crítica e construtiva. Ademais,
contávamos com a compreensão da professora sobre a importância de escrever sobre a
sua prática pedagógica diariamente, para compartilhar com mais pessoas.

Tínhamos, há muito tempo, o desejo de escrever um texto junto com uma professora
acerca da experiência de escrever DB, já que incentivamos as profissionais coordenadas
por nós a escreverem DBs desde 2010. Contudo, ainda não estávamos seguros de
partilharmos uma análise cuidadosa com uma profissional que coordenássemos.

Tal receio se dava por medo de que elas compreendessem que uma análise cuidadosa e
minuciosa das nossas intervenções, bem como de suas descobertas, seus avanços e suas
dificuldades, pudesse ser entendida como uma crítica gratuita. Além disso, ainda não
possuíamos um referencial teórico bem incorporado que nos permitisse realizar um
pormenorizado estudo do nosso fazer e do percurso empreendido pela docente.

Esses quatros anos de incentivo à escrita de DBs nos permitiram observar que, além da
simples descrição do que a profissional faz em sala de aula, o ato de escrever
proporciona que ela se disponha a fazê-lo apresentando seus valores, posicionamentos,
sua forma de compreender o fenômeno educativo, bem como as suas facilidades e
dificuldades de condução didática. As leituras de diversas produções nos auxiliaram a
compreender e qualificar mais as intervenções com vistas a ajudar as profissionais a
compreenderem melhor seus pressupostos metodológicos.

Por sua vez, Beatriz estava num momento profissional muito peculiar, em que seus anos
de magistério e toda sua bagagem de cursos e formações continuadas procuravam uma
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narrativa interna que se justificassem. A professora estava incomodada com o seu fazer
desde 2011. Logo, ela mostrou o desejo de compreender as intervenções realizadas em
seu DB e sempre acolheu bem as sugestões de reflexão sobre sua prática.

Não inventamos ou iniciamos um processo do nada. Assim, escrever este texto não seria
possível sem o comprometimento de outras tantas pessoas que auxiliaram tanto a
Beatriz quanto a nós a estarmos aqui hoje. E, principalmente, não haveria texto sem o
desejo de nos despirmos de certezas e de nos desnudarmos ao olhar crítico do outro.

Ao propormos a escrita deste texto para a professora, não tínhamos certeza dos
caminhos que a escrita assumiria, nem mesmo de quais perspectivas privilegiaríamos.
Sabíamos, e a professora reconhecia, que a escrita do DB a havia auxiliado
consideravelmente no avanço do seu fazer didático e que as intervenções escritas do
coordenador pedagógico foram essenciais. Assim, contávamos com o desejo de
compreender melhor o fenômeno de como a escrita do DB pôde implicar uma melhor
condução didática, mas sem prescrevermos um receituário.

O desejo e o outro na confecção deste texto e no desenvolvimento desta pesquisa
assumem papéis centrais. Cremos que o desejo é mola propulsora do fazer humano, o
que nos mobiliza e nos permite a construção de novas questões e aprendizagens,
contudo sem esquecermos o alerta de LEBRUN (2008, p.61): “como ainda prescrever
que no jogo do desejo é necessário perder para poder ganhar?”

Inicialmente, todos sentem que perdem um pouco ao se exporem para o olhar crítico do
outro. É inevitável sentir-se invadido e inseguro de se mostrar ao outro, ainda mais por
meio da escrita, que não permite ajustes imediatos acerca de inconsistências e dúvidas
que possa gerar nos leitores.
... outra possível explicação para as dificuldades com a escrita está no fato de
que escrever compromete muito mais do que falar ou pensar. Ideias faladas
ou pensadas são fugazes. Já com a escrita é diferente. Podemos mudar de
ideias mas as anteriores estão registradas. Talvez por isto encontremos
dificuldades em escrever aquilo de que não temos certeza. Escrever o que
“vem na cabeça” (e no coração) é “perigoso”, pois não obedece,
necessariamente, a uma ordem lógica ou linear, expondo contradições ou
possíveis incoerências do autor, presentes em seu inconsciente.
(WARSCHAEUR, 2002, p.64).
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O que é fruto de conflito é ao mesmo tempo razão de ser da escrita, o outro. É a partir
do outro que reconheço minha fala, compreendo as reações e implicações do meu fazer.
Na análise dos relatos contidos no DB da professora, utilizamos das premissas
lacanianas para as implicações do ato de escrever, a sua configuração e os
desdobramentos no fazer do outro e para o outro.
O lugar diferente do chefe, reconhecido por todos, por exemplo, significava
efetivamente que era a identificável legitimidade de um corte ao todo-gozo
de cada um. A esse respeito, o social, organizado conforme o modelo
religioso, reconhecia, como sendo natural, um lugar de transcendência e
figurava essa necessária subtração de gozo por meio do lugar de exceção – de
Deus, do rei, do chefe, do pai – para impor, legitimamente, as proibições, a
partir da justificação de uma diferença de lugares espontaneamente
reconhecida por todos. (LEBRUN, 2008, p.44).

Assumir que por vezes desempenhamos o papel de corte ao todo-gozo para as
professoras que coordenamos, nos obriga a uma postura ética embasada em Habermas,
que vê no ato comunicacional o encontro de dois sujeitos. Como bem sintetizam
MEDEIROS e MARQUES:
O paradigma da linguagem não preza pela relação monológica entre sujeitoobjeto, mas pela relação sujeito-sujeito que juntos buscam se entender sobre
algo. A relação sujeito-objeto é monológica, porque é uma relação de mão
única vai e não volta porque não há entendimento recíproco. A relação
intersubjetiva provoca uma reviravolta epistemológica, com profundas
consequências para a compreensão do que é realidade, conhecimento,
verdade... A famosa e conhecida relação sujeito cognoscente e objeto
cognoscível é, para Habermas, uma relação esgotada, quando se constata o
esgotamento do paradigma da consciência. (MEDEIROS e MARQUES,
2003, p. 12)

O trabalho desenvolvido na escola faz parte do nosso projeto de doutorado, porém em
nenhum momento as professoras foram vistas ou tratadas por nós como meros objetos
de pesquisa ou dados assépticos. Compreendemos e direcionamos todo o nosso fazer
enquanto pesquisador e CP na certeza de que dialogávamos com sujeitos múltiplos e
capazes de nos influenciarem, bem como nós a eles.

Por sua vez, a influência que gerávamos constituía-se dentro da postura dialógica,
embasada em Bakhtin, em que o outro é o motivo primeiro da minha necessidade de
comunicação e nunca nos comunicamos sem carregarmos outros tantos conosco.

Realizamos todas essas considerações para que fique claro que não seria possível
escrever a tese sem a versão de uma professora, pois sabíamos que sem sua versão o

129

texto não teria a possibilidade de avançar no que foi mais significativo a elas, assim
como o diálogo que tínhamos como base na condução da pesquisa ficaria prejudicado.

A pesquisa colaborativa prima pela colaboração na construção do conhecimento. Só
uma professora poderia confirmar ou não algumas das hipóteses da pesquisa, bem como
só ela poderia assegurar se foram as intervenções escritas ou os momentos de conversas
individuais/coletivas com a coordenação que tiveram o papel que esperávamos. O
mesmo acerca da professora: só nós poderíamos confirmar ou refutar suas falas a
respeito das nossas intervenções escritas ou orais.

Iniciamos a proposição de escrita dos DBs, apresentando às professoras quais eram as
informações que acreditávamos serem significativas de aparecer. Esclarecemos que não
forneceríamos um modelo de relato, pois reconhecíamos que cada professora poderia
manifestar seu estilo e conduzir a escrita da forma que melhor lhe agradasse. O
importante era saber que, na ausência de alguma informação, a coordenação
pedagógica, mediante a devolutiva semanal, pediria esclarecimentos e daria sugestões.

Os diários se configuraram em múltiplos formatos: algumas profissionais optaram por
descrever minuciosamente uma atividade do dia, outras faziam um panorama de todas
as atividades desenvolvidas ao longo do dia, e outras, uma mescla dessas duas opções.
Sem contar que a configuração escrita assumia variados aspectos, desde vários tons de
canetas a caixas de diálogos variadas. Indiferentemente ao sistema que adotavam, todos
os DBs deviam apresentar 44:

1. Um semanário com a previsão de todas as atividades que seriam desenvolvidas ao
longo da semana;

2. Um relato para cada dia de atividade desenvolvida, o qual deveria conter: o número
de alunos presentes em sala; se houve mudança do planejamento e o porquê da
mudança; e preferencialmente, algumas falas das crianças;

44

No capítulo 2, item 2.2 fornecemos detalhada descrição dos itens que devem estar presentes no relato
do DB. Aqui fazemos breve resgate e sintetizamos em três tópicos para a leitura ficar mais
contextualizada.
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3. Pontos positivos da condução em sala e pontos que a professora via como passíveis
de mudança.

Nós, da coordenação pedagógica, depois de lermos esses relatos, elaborávamos uma
devolutiva que priorizava a problematização do que havia sido relatado, solicitávamos
explicações de passagens que nos deixaram em dúvida e dávamos sugestões de
atividades a serem desenvolvidas junto às crianças ou, ainda, indicávamos textos que
auxiliassem a professora a compreender melhor o que estava por detrás de certas
dificuldades. Como a entrega dos DBs era semanal, as nossas devolutivas também o
eram.

Convidada a relatar sua experiência de escrita do DB, Beatriz fez importantes
apontamentos para compreensão do seu processo de escrita e sobre quais foram suas
percepções de como os encaminhamentos se deram. Consideramos oportuno dividir
esse relato em trechos em que explicamos pontos vistos por nós como essenciais. O
relato de Beatriz inicia-se realçando o papel da direção escolar:
Em 2013 iniciamos o ano com a mesma diretora, muito adepta às melhoras no
trabalho com as crianças e consciente de todo trabalho pedagógico realizado na
escola. Começamos o ano letivo com um novo coordenador pedagógico na escola, mas
já trabalhava em outra escola da prefeitura.
Realizar uma intervenção da monta que é implicar as professoras a escreverem
diariamente sobre o seu fazer é algo que exige parceria da coordenação pedagógica e da
direção escolar. O auxílio da diretora foi essencial para propormos a escrita diária ao
grupo.

Reconhecer

as necessidades do grupo foi outro determinante na possibilidade de

avançar com ele. A diretora foi peça central nesse quesito, uma vez que possuía
detalhados indicadores de avaliações individuais e coletivas do grupo, realizava e
indicava leituras de textos teóricos de excelência para o grupo e possuía um apurado
acompanhamento das intervenções pedagógicas aplicadas na escola.

Ao ingressarmos na ESCOLA B, percebemos que a diretora, além de desejar ser
comunicada sobre as intervenções pedagógicas frente ao grupo, desejava ter poder de
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intervenção nas proposições ao grupo. Ela nunca impossibilitou nenhuma proposição,
desde que tivesse conhecimento prévio do que desejávamos fazer e o porquê de tal
proposição.

Acreditando na possibilidade de parceria com a direção, apresentamos a proposta de
sugerir ao grupo de professoras que escrevessem DBs. Compartilhamos de nossa
experiência na outra unidade escolar, alertando para o fato de que haveria reclamações,
tentativas de boicotes e resistências, mas que diminuiriam conforme as professoras
fossem recebendo as devolutivas em seus diários. Argumentamos que resistir às
reclamações iniciais seria vital para que conseguíssemos êxito na reflexão.
Cheio de novidades e com muita confiança em seu saber, acabou abalando o
grupo de professoras da escola. Geralmente, quem chega novo em um grupo já
formado não se arrisca tanto logo de início e ele sim, com todas suas ideias de
trabalho. Logo eu mesma percebi porque ele se mostrou assim, logo de início. Ele sabia
bem do que falava e com propriedade poderia introduzir no grupo suas propostas.
Também, antes de iniciar o ano letivo, já sabendo qual escola iria coordenar após a
remoção, fez visitas à escola, reuniu-se com a diretora, leu documentos da escola como
o PPP. Então, sabia onde estava chegando e em que bases iria trabalhar.
Mesmo ciente do nosso percurso realizado em outra escola e de que não propúnhamos
atividades que não contassem com o apoio da direção, os desgastes sobre os quais
havíamos alertado à diretora não foram evitados.
Eu também, apesar de gostar tanto de mudanças, fiquei apreensiva, preocupada
em não acompanhar tantas novidades. Acredito que isso aconteceu mais por eu não ter
tanto conhecimento sobre o que ele trazia e o mesmo deve ter acontecido com o
restante do grupo. O que mais abalou o grupo foi termos que registrar nosso fazer de
outra forma. O que antes acontecia semanalmente, com uma ou duas atividades mais
significativas, agora deveria ser feito como um diário de bordo. Pois é, teríamos que
escrever todos os dias o nosso registro. Realmente não foi fácil, pois não tinha clareza
para que escreveria tanto. Ao longo destes quatro meses pude perceber quanto
realmente é importante tal registro diário para minha prática e desenvolvimento
profissional.
A professora deixa claro seu desconforto com a escrita e a incerteza do porquê de ter de
registrar tanto. Fazia pouco tempo que realizava os registros, contudo já começava a se
apropriar das possibilidades que tal prática poderia trazer para melhor compreender o
seu fazer cotidiano.
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O ato de escrever pode consistir, portanto, em um potentíssimo dispositivo de
transformação da relação do sujeito com o saber. Em cada texto que alguém
se propõe escrever, este dispositivo pode tornar operacional ou não. Restará
sempre uma dúvida a respeito da possibilidade de sucesso neste ato. A
incerteza a respeito da eficácia do dispositivo é o combustível que alimenta
uma fogueira perene ao longo de muitos anos. (RIOLFI, 2011, p.22).

Uma vez que entramos em contato com o percurso realizado pela professora e suas
reflexões iniciais sobre o seu ato de escrita, cremos que vale transcrever 45 os primeiros
relatos do seu DB, que assim demonstrarão o que estava em jogo.
Dia 14/02/2013 1º dia de aula com adaptação 15h às 17h
17 alunos
A grande maioria das crianças da sala nunca frequentou escola.
Arrumei a sala com atividades diversificadas para o acolhimento. Conforme foram
chegando fui direcionando para uma brincadeira. Tive ajuda da Bete, Laura, Cida que
foram acolhendo e acalmando as crianças. Y 46 chegou gritando, já veio à escola em
2012, mas a mãe desistiu da vaga, pois ele chorava muito.
A Bete deu umas voltas com ele pela escola, parou de chorar. T chorou um
pouco e logo se acalmou. Fui sentando com as crianças, conversando, falando meu
nome e brincando, iniciando assim a construção de confiança.
Fomos ao parque, adoraram e começaram a interagir com os novos amigos.
Tomaram lanche com animação.
Fiz a leitura de uma história, cantamos, deixei que falassem um pouco. Qual
história você leu? [nossa intervenção inicial neste relato em especifico]
A frase do dia: “A mamãe tá chegando?”
No relato há uma transcrição das atividades que foram desenvolvidas pela professora.
Como ela bem apontou, não tinha clareza do que lhe era solicitado, pois não fornecemos
um modelo, mas sugestões de informações que acreditamos ser importantes constarem
no DB. Voltamos a afirmar que tal escolha se deu na perspectiva de que cada diário
assumisse a configuração que mais agradasse a seu escritor.

O período de adaptação gerou sete relatos que, depois de lidos, resultaram na seguinte
devolutiva à professora:
45

Optamos por transcrever integralmente os relatos da professora e da coordenação pedagógica, tentando
quando possível manter a mesma configuração no texto. Como os relatos são escritos em letra cursiva
num caderno universitário, há configurações de flechas, caixas de diálogos que não são possíveis de
serem reproduzidas, contudo não implicam significativa mudança de compreensão.
46
Por questões éticas e para preservar as crianças, retiramos todos os nomes, substituindo por uma letra
neutra (nenhuma relação com o nome da criança).
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Beatriz!
Parabéns pelos seus registros diários! Consegui acompanhar bem a rotina
desenvolvida! Aconselho colocar o nome das leituras que foram e serão realizadas
(preparar com antecedência o que será lido facilita muito o nosso trabalho!).
O parque foi central na sua semana de adaptação, consegue levantar hipóteses do
porquê?
Grifei no seu relato do dia 21/02 uma possível causa, vale a pena aprofundar a
questão, confirmando-se sua hipótese acho que um projeto com brincadeiras de rua
seria maravilhoso para estas crianças.
Como a semana foi de adaptação, compreendo que o foco da descrição ficou no
comportamento das crianças; consegui até saber que o Y saiu de um choro de horas
para um minuto... rs!
Agora, se for possível, gostaria que descrevesse um pouco mais o seu fazer junto a eles.
A comanda que foi dada para a realização da atividade em si?
A reação da maioria da sala; se houve dificuldade de parcela significativa da turma
(como você bem observou na hora do uso do parque, etc).
Por fim, o medo da chuva também seria um bom desencadeador de atividades (senão de
um projeto, quem sabe de uma sequência didática?).
Cristiano Rogério Alcântara
Coordenador Pedagógico
Matricula 35099-5
ps: Desculpe-me se não fui claro, o diário de bordo é para ficar sobre a minha mesa às
quintas feiras. Sua sala estava fechada [resposta da professora na minha devolutiva].
ps2: A história de X e o medo do pai devem ser analisada com calma (achei muito
estranho).
Retomando o depoimento de Beatriz sobre a experiência de escrita do DB,
apresentamos o seguinte trecho.
No meu primeiro registro escrevi sobre o período de adaptação, com uma
página para cada dia. Logo recebi a devolutiva do coordenador. Ele queria ver mais da
turma por meio da minha escrita. Achei que o que eu havia escrito já estava bom e
ignorei seu pedido, não por mal, mas por não saber fazer.
Quando elaboramos uma devolutiva escrita para as professoras, procuramos fornecer
provocações acerca de seus fazeres. Beatriz percebeu a primeira delas, que tinha por
objetivo saber mais sobre a sua sala. Já a segunda, que visava iniciar uma discussão
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sobre temas que poderiam ser abordados de forma contextualizada para gerar um
planejamento mais interligado, não ficou clara para ela.

O diálogo não foi impossibilitado. Apesar de a professora não ter conseguido entender
(ou nós de comunicarmos) a preocupação com o contexto das atividades, ela reconhece
nossa preocupação com o seu fazer.
Porém, minha consciência e minha vontade de aprender e melhorar se
sobressaiu e passei a ser mais receptiva às devolutivas que recebia do coordenador.
Quando li na segunda devolutiva que o coordenador percebeu que de certa forma
ignorei sua devolutiva, não respondendo a suas questões, reconheci suas preocupações
com meu fazer e então dei chance à troca, à interação com o conhecimento que ele
trazia e o que eu possuía.
Quando as profissionais percebiam nosso empenho e dedicação para com o que
escreviam, isso as auxiliava a continuarem a escrever. Essa mobilização precisa de
pesquisas mais aprofundadas, mas com certeza auxilia na aquisição do hábito do
registro diário, pois podemos comprovar em nossa experiência de quatro anos
acompanhando a escrita dos DBs das professoras por nós coordenadas, que a
mobilização ocorre, mesmo que inicialmente elas não tenham muita clareza do porquê
de estarem fazendo tal movimento.

Beatriz usa a estratégia de responder à nossa devolutiva na sequência de sua leitura,
assim, além de efetuar os registros diários, ela abre espaço no seu diário para um
diálogo mais claro com a devolutiva. Vemos essa resposta como um desejo de
aprofundar sua reflexão e também seu diálogo conosco. A configuração por ela adotada
reforça a crença de que não podemos engessar o DB dentro de um modelo fixo. Nesta
configuração a docente encontrou uma forma de expressar seu desejo de interlocução de
maneira original:

Dia 04 de março de 2013
Cristiano
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Eu não fazia registro diário, mas focava atividades para poder detalhar mais e
não ficar repetitivo para quem fizer a leitura. O registro era feito no caderno de
semanário que eu já aboli.
Com relação a fala do aluno sobre a mãe não dar papel e caneta, costumo
conversar na reunião de pais sobre o que podem oferecer em casa para as crianças, a
atenção quando eles fazem perguntas como “mãe escreve seu nome” e a valorização
das produções deles.
Quando as crianças desenham procuro conversar sobre o que estão fazendo e
gosto de observar também a conversa entre eles. Como ainda não escrevem, o desenho
é a forma de registro de suas ideias, trocam entre si essas ideias enquanto desenham e
as transformam.
Os desenhos que estou propondo para as crianças agora é uma forma de
conhecê-las, não só como estão no traçado, mas as ideias, a oralidade. Assim, torna
possível pensar melhor no trabalho que farei com eles.
A partir do momento em que professora demonstra preocupação em responder em um
relato separado a devolutiva fornecida, percebemos o início de uma interlocução mais
específica. Se como apontou anteriormente, a docente deixou de atender às solicitações
por não ter clareza do que queríamos, esse convite indireto de diálogo foi a forma por
ela encontrada para solicitar: ajude-me a entender o que você deseja!

Seus relatos ainda estavam centrados mais na descrição das atividades do que nas suas
intervenções didáticas. Porém, iniciava-se um interessante percurso de junção das
intervenções nos HTPCs com o fazer da professora em sala de aula, como podemos
constatar no trecho a seguir, de sua resposta à devolutiva no dia 12/03:
“Achei ótima sua colocação acerca do trabalho com o nome no HTPC.”
Conforme a professora foi se abrindo e percebendo que as intervenções visavam a
ajudá-la a se apropriar do seu fazer, maiores foram as interligações que realizou entre o
que nós propúnhamos nos momentos coletivos (HTPC) e individuais com ela e sua
aplicação em sala de aula, assumindo as explicitações de suas dificuldades e de suas
conquistas:
18/03/2013
Cristiano
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Concordo muito com você sobre o excesso de atividades truncadas em um
mesmo dia. Isso também sempre me incomodou, mas já foi pior! A cobrança pela qual
passamos da própria rede nos levou a isso. Eu com muito esforço desde 2011, tenho
tentado me livrar da “alucinação”. Muitas vezes fui sozinha mesmo numa luta difícil,
pois a impressão que dá é que não estamos trabalhando.
Cadê o papel? A folhinha de xérox? Com a Bete vindo para escola consegui
evoluir e tentar sair do “limbo” da técnica e fazer as crianças mais felizes! Acredite
que muitas crianças choravam por causa das atividades, ficávamos enfiadas na sala
com mil atividades gráficas.
Que bom que você vai ajudar nossa evolução e aceito sugestões e críticas.
Ainda não trabalhei com “Beleléu e as formas”, só li a primeira história para
introduzir o personagem. Já gostei da sua sugestão com o corpo e movimento e
coloquei na escrita da permanente de matemática.
Espero que durante o ano possamos caminhar para uma rotina melhor para as
crianças.
Beatriz
Beatriz
Obrigado pelo voto de confiança e espero conseguir colaborar!
Cristiano
O grau de comprometimento da professora foi tamanho na sua devolutiva, que pela
primeira vez sentiu necessidade de assinar o que escrevia! Parece um detalhe, mas
confirma sua autoria e seu desejo de se expor. Era sua terceira devolutiva a nossos
apontamentos. Percebemos intuitivamente que o ato de assinar era importante, tanto que
isso nos motivou a assinarmos logo abaixo, após um agradecimento. Aqui percebemos
que iniciávamos o diálogo de uma maneira mais franca e aberta.

Contudo, o avanço não significava que os conflitos ou as dificuldades estariam
superados, viriam ainda algumas respostas sem assinatura da professora. Ao refletirmos
hoje sobre o porquê disso, percebemos que a ausência se deu provavelmente pelo fato
de a professora desejar preservar-se em outras ocasiões por não estar convicta de que
poderia se abrir tanto ao outro.

A colaboração só poderia ser efetiva se houvesse por parte da professora uma real
abertura para tal. Correspondendo aos nossos anseios iniciais, a professora começou a

137

fazer registros maiores de sua rotina diária, por exemplo: alterou o tamanho do registro
de uma página do caderno para no mínimo uma página e meia para relatos cotidianos e
chegou a usar duas páginas e meia para os dias em que ocorreu algo especial.

Não é o simples tamanho do relato que garante a qualidade do que é exposto, há
professoras que usam menos espaço e fazem excelentes reflexões, e professoras que
escrevem três páginas e não realizam nenhuma problematização. Cada profissional
encontra a medida certa para que seu relato flua a contento. Desdobramentos futuros
desta pesquisa com os DBs produzidos pelas profissionais que coordenamos poderão
indicar quais são os elementos prioritários que fazem os relatos variarem de tamanho.

Beatriz normalmente utiliza uma página e meia para que seu relato descreva o que fez e
reflita o porquê de determinadas atividades. Com um mês de prática de escrita diária,
seu relato evoluiu para esta configuração:
19 de março de 2013
21 alunos
Nossa! Sala lotada hoje!
Fiz uma roda de conversa antes da leitura da história “O ovo”. Conversei com
eles quais os bichos que nasciam do ovo. Falaram da galinha só. Resolvi ler o livro que
vai falando de outros bichos que nascem do ovo. Dinossauro, pinguim, cobra, pintinho.
Cada bicho fomos falando da mamãe que bota ovo e o filhote que nasce.
Quando mostrei o pintinho no livro perguntei: quem é a mãe dele? E K. respondeu bem
rápido: “A pintinha!” Então expliquei que o pintinho é filhote e como chama mãe
grande que botou o ovo? P. respondeu: “A galinha.”
Fui fazendo suspense sobre quem estava dentro do ovo e antes do final aparece
o ovo quebrado. Perguntei: que bicho nasceu? Falaram os mesmos que haviam
aparecido. Fui falando outros bichos que nascem do ovo e para eles só falei novidade.
E a gente nasce do ovo? Perguntei. Muitos falaram que “sim”, mas os mais
“antenados” já falaram que nascemos da barriga da mãe. Retomarei este tema
conforme trabalharmos os bichos do sitio e da cidade.
Não li o final do livro sobre qual bicho nasceu do ovo. Pedi que imaginassem que bicho
seria e propus o registro do filhote no caderno. Foram desenhando e falando sobre o
desenho. Fizeram o ovo (fácil né!) e o bicho. Fui perguntando para cada um e falaram
macaco (F. e V.), pintinho, cobra, passarinho. B., J., M. falaram “não sei.”
Depois juntei as crianças e com suspense li o final. Conversei sobre como as
tartarugas nascem. Já pensando em outras relações, usando esta história, colocarei na
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BEI (quinta-feira) o início do desenho “Samy” para verem o nascimento da
tartaruguinha na praia.
No relato, vemos que a professora começa a atender ao segundo critério que
desejávamos ver contemplado desde a primeira devolutiva: iniciar uma compreensão
sobre temas que poderiam ser abordados por ela de forma contextualizada, para gerar
um planejamento mais interligado. A docente aponta diversas ligações e apresenta até o
que pretende fazer em outros espaços da escola, com as colocações iniciais que fez a
partir da leitura do livro. Não poderíamos deixar de ressaltar que a professora
apresentou o nome da obra e sobre o que versava.

Outro ponto essencial é a preocupação da professora de que a leitura converse com o
projeto sobre o Sítio do Pica Pau Amarelo. O projeto foi decidido no coletivo do Infantil
III, mas a professora teve grande resistência inicial de tratar desse assunto, pois
argumentava que a temática havia surgido das professoras e não dos alunos. Fomos
tentando auxiliá-la a ver que poderia colocar as necessidades de seus alunos no projeto,
sem precisar trocar a temática escolhida.
Posto isso, retomamos mais um trecho do relato da experiência de Beatriz sobre a
escrita dos DBs:
Foquei de início com as crianças a zona rural e sua diferença com a urbana. E
conforme as aulas foram acontecendo, registrava no Diário de Bordo e aconteciam as
devolutivas do coordenador, ajudando no percurso do projeto com suas opiniões em
pontos que eu poderia ampliar. Essa foi uma questão que trouxe para mim uma clareza
das funções do Diário de Bordo, não para controle do meu trabalho, mas trocas com
experiências possíveis e que no dia a dia e sozinha eu não refletiria.
O coordenador trouxe a ideia da leitura diária também estar a favor do nosso
projeto, pensando nas escolhas dos livros, ou seja, ter um planejamento do que se vai
ler e não escolher livros ao acaso, qualificando desta forma a leitura na escolha do
tema, autor, etc.
Nesta ideia, li durante uma semana títulos de narrativas variadas que
acontecem no sítio ou fazenda, assim teria com as crianças, material e referências para
nossas discussões em roda de conversa. A cada leitura, intencionalmente, deixo e faço
comentários sobre a história e as imagens. Dentre essas histórias começaram a
aparecer animais que vivem no sítio e o primeiro que mais interessou foi a galinha.
Conforme o andamento do projeto com os novos rumos tomados, o Diário de Bordo
estava tornando-se um instrumento imprescindível para reflexão do meu fazer com as
devolutivas e sugestões do coordenador e da avaliação do meu próprio trabalho.
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Enquanto eu escrevia também surgiam ideias do que eu poderia ter feito e não fiz. Foi
uma surpresa quando percebi, por meio de um comentário do coordenador, que meu
diário estava sendo usado por mim mesma, como se a escrita reorganizasse meu
pensamento e meu fazer.
Nesse trecho há uma revelação de como podemos ser solitários em sala de aula! A
professora diz claramente que a explicitação, por parte da coordenação, do diálogo
significativo que estava mantendo com seu fazer estava ajudando-a a reorganizar o seu
fazer e a conscientizou disso.

Além disso, Beatriz apresenta o que advogamos como o ponto central da escrita do DB:
a oportunidade de refletirmos sobre o feito. Reorganizar os procedimentos e dessa
reorganização poder perceber os avanços, os percalços, as estratégias e as medidas
tomadas é a função mais nobre que o DB pode atingir.
Da galinha as crianças começaram a falar das aves, trazer penas que achavam
na rua. Neste contexto refleti que realmente eu tinha um projeto real, pois as crianças
começaram a ser ouvidas em suas necessidades de conhecimento e a flexibilização foi
imprescindível. A relação de uma atividade com a outra, ou seja, a história com a
pesquisa em ciências, com a música e a arte, começou a acontecer como mágica.
Parecia que tudo surgia naturalmente. Porém, ao ler no Diário de Bordo tal afirmação,
o coordenador mostrou que não existe naturalidade e nem mágica, mas sim um olhar
mais aprimorado e uma mente aberta possibilitando que eu enxergasse mais e
percebesse que tudo está ao nosso alcance e que sempre esteve, mas não tínhamos
como objetivo esse fazer mais significativo.
Foi então que admiti que relacionar uma atividade a outra, como eu estava
fazendo agora, não era realmente trabalhar com tema gerador. Este é truncado e
forçado e acaba sem sentido e o que estou fazendo tem todos os sentidos possíveis para
mim e para as crianças.
Interessante notar que as professoras são orientadas dentro de parâmetros que para nós
parecem bem próximos, contudo cada profissional segue por caminhos diferentes, o que
não é um problema. Acreditamos que as pessoas são singulares e que constroem seus
conhecimentos de maneiras particulares, logo, cada uma seguiria um percurso de escrita
próprio.

Beatriz tem uma preocupação com o seu fazer anterior à nossa chegada à escola, que
vale a pena contextualizar nas suas próprias palavras:
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Por volta de uns três anos atrás eu já sentia uma angústia com o trabalho que
eu realizava com as crianças na Educação Infantil. Costumava ter turmas de quatro a
cinco anos. Apesar de não saber como mudar, eu também não podia. Era refém de uma
rotina engessada e era cobrada a cumpri-la rigorosamente. Mesmo que as crianças não
se interessassem, não estivessem envolvidas em um projeto escrito pela professora, sem
qualquer participação delas, tinha que continuar a desenvolvê-lo. A frustração viria
com o desânimo das crianças e improdutividade. Faziam o que eu mandava e ponto.
Além disso, ainda tínhamos a cobrança com atividades de tematização do
sistema alfabético para cumprir metas de aprendizado, memorização de letras e
numerais de forma quantitativa. Em muitos momentos as atividades ficavam tão sem
sentido para as crianças que choravam para realizá-las ou faziam de qualquer jeito. Eu
já tinha tudo pronto e xerocado e as crianças executavam as tarefas.
Nesta história não havia culpados, mas um legado de cursos que eram
modernos e ensinavam a trabalhar na Educação Infantil com atividade de técnica para
alfabetizar, usando superficialmente a ideia do uso social como precedente sem tanta
importância para promover a tematização do sistema alfabético. Tínhamos que dar
conta de resultados quantitativos, sendo estes considerados de mais importância que
qualquer outro, não respeitando o processo de construção do aprendizado da criança
em sua singularidade.
Com o passar do tempo, exatamente em 2011, novos paradigmas para Educação
Infantil começaram a aparecer. Tudo iniciou por conta do ensino de nove anos,
passando o último ano da Educação Infantil para o 1º ano do Ensino Fundamental.
Assim, as crianças da Educação Infantil estavam mais novas e o trabalho precisaria ser
revisto. Mas, as mudanças não são tão fáceis de serem aceitas quando nos
posicionamos numa zona de conforto. Fazemos o que sabemos, porém as consequências
começam a aparecer na aprendizagem das crianças, que já não teem a mesma
maturidade que antes, pois estão mais novas na fase que antes eram mais velhas.
Mudou a idade, mas não mudamos o que fazíamos naquela fase da educação infantil.
A rede municipal começou a oferecer o curso de pós-graduação na USP para
muitos professores da rede. Nesta formação estudavam o trabalho italiano de Reggio
Emilia. Sabemos que o trabalho acontece de formas diferentes quando se tem contextos
históricos e culturais distintos, sendo improdutivo simplesmente transplantar como
método aqui, com o que se tem sucesso em outra realidade. O que considero certo é
analisar o que tem de positivo na prática e estudar a melhor forma de usarmos na
nossa realidade, discutindo e formando as professoras que começam a mudar seu
trabalho em sala de aula com as crianças. Propor assim, a reflexão sobre o próprio
fazer.
Diante deste quadro de mudanças e tendo clara a sua importância para minha
prática, investi em algo que traria o que eu ansiava há algum tempo. Infelizmente não
pude participar da formação na USP, mas, como gosto de uma novidade, conversava
com as amigas que faziam o curso e procurei por materiais para leitura. Li sobre o
trabalho realizado em Reggio Emilia nos livros “As cem linguagens das crianças” e
“Trabalho com projeto na educação infantil”. A partir deles houve a possibilidade de
construção de um repertório de conhecimentos que me permitiram a troca com outras
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pessoas, como a diretora, professoras e agora o coordenador pedagógico. Os HTPCs
vieram também contribuir significativamente para o meu entendimento da leitura.
Desta maneira, estava inserida em terreno propício para as mudanças e tinha muito
apoio nessa empreitada.
Com algumas dificuldades, mas com coragem e vontade, fui em frente e
consegui muitas conquistas e avanços. Aboli as folhinhas xerocadas com atividades
focadas na técnica para aprender a escrita, significando mais o que as crianças faziam
e sabiam fazer com sentido para elas.
Nas minhas leituras descobri a importância do registro pictográfico para as
crianças e comecei a explorá-los como forma de linguagem e expressão e também
reflexão. No início deste trabalho, hoje sei que faltava muito conhecimento para mim de
como lidar com estes registros, mas já percebia grandes mudanças. As crianças
estavam mais felizes, se expressavam mais verbalizando o que faziam. Consegui abolir
projetos que não fluíam e até então nem eu sabia que não eram bem um projeto como
conceitua a modalidade organizativa. Eram sim grandes sequenciadas bem elaboradas,
mas só por mim, sem ajuda nenhuma das crianças. Enfim, o ano foi bem cheio de
mudanças, mas faltava muito ainda para eu aprender coisas que nem eu sabia que
faltavam.
Nesse trecho, o relato de Beatriz explicita algo que hoje, ao olhar em perspectiva, ela
consegue verbalizar: a necessidade de aprender coisas que não via como importantes.
Nesse ponto reside outra grande função do DB: ao lermos atentamente o que os
professores relatam, percebemos quais são suas necessidades formativas. Atender a
essas demandas é essencial para um bom andamento do trabalho. Quanto mais rápido
for o atendimento às especificidades formativas dos professores, maiores serão as
motivações para escreverem cada vez mais.

Devemos proceder com cuidado nesse momento e ter clareza que o foco formativo é
possibilitar que a formação tenha como norte a aprendizagem dos alunos e dos
professores, como a aprendizagem pode acontecer de forma mais contextualizada e
significativa a ambos. Não há necessidade de focar nas lacunas formativas que
carregamos, e sim demonstrar como podemos preenchê-las de forma a auxiliar os
nossos fazeres.

A matéria básica dos DBs são as atividades do cotidiano, por isso sua primeira tarefa
básica é “jogar luzes” (ato compreendido como: refletir criticamente e conjuntamente
sobre os procedimentos tomados frente às necessidades procedimentais, atitudinais e
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comportamentais na execução dos conteúdos didáticos) na rotina dos professores e em
suas atitudes frente ao que parece normal e corriqueiro.

Muitas professoras, no início da escrita dos seus DBs, argumentavam que escreviam
pouco, ou quase nada, nos dias em que não ocorria nenhuma coisa especial, portanto
não viam nada digno de registro. Causamos estranhamento e por vezes indignação,
quando contra argumentamos que era nesses dias que o registro detalhado se fazia mais
necessário.

Explicamos: cremos que não haja muitos dias em que coisas excepcionais ocorram em
sala de aula, assim o que é visto como cotidiano e não digno de registro detalhado é a
matéria prima básica diária. Será nesses relatos que conseguiremos compreender os
pressupostos de condução do fazer diário do professor.

Somente o DB não poderia dar conta de tal empreitada, logo o HTPC, momento em que
todas as professoras da escola de todos os períodos e modalidades se encontram para
uma formação coletiva, assume as vezes de momento privilegiado de reflexão
sistematizada dos seus fazeres, como Beatriz descreve:
Começamos então a ter formação nos HTPCs e fui percebendo a cada reunião
que o coordenador realmente é detentor de uma grande cultura e conhece bem a teoria
necessária para qualificar meu trabalho com as crianças na Educação Infantil. É uma
oportunidade valiosa para eu ampliar meu conhecimento e cultura, na troca realmente
compartilhada e construtiva. A cada troca aprendo mais sobre todas as linguagens
como arte plástica, literatura, música, teatro, etc. Toda essa construção se deu com o
Diário de Bordo.
A modalidade organizativa preferencial para uma condução significativa dos conteúdos
e objetivos da Educação Infantil, na perspectiva de compartilhar e apresentar a Cultura
mais elaborada aos alunos, é o uso dos projetos didáticos. Advogamos que os projetos
didáticos, quando adequadamente construídos, permitem que contextualizemos junto às
crianças situações, conteúdos, procedimentos, atitudes, dispositivos e linguagens que
dificilmente poderiam ser tratados de forma interdisciplinar sem o uso do projeto.

No início do ano apresentamos às professoras, como descrevemos anteriormente, que
escreveriam três projetos: um coletivo da escola acerca do teatro, outro com docentes
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que atendiam crianças da mesma faixa etária e, por fim, um com uma professora que
tivesse crianças de faixa etária diferente de seus alunos. Movimento que foi pela Beatriz
assim percebido:

Quando começamos a escrita dos projetos de trabalho para o ano, meu primeiro
questionamento sobre as ideias propostas pelo coordenador, nas quais deveria cada
assunto ter relações com as diferentes áreas do conhecimento, me causou impressão
que estávamos voltando ao tema gerador, com empobrecimento de um estudo tendo que
forçosamente usá-lo nas diferentes áreas. Então o coordenador me garantiu que não se
tratava de tema gerador, que com o tempo, com as trocas, eu iria compreender.
Iniciei meu trabalho com o projeto “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, em conjunto
com as outras professoras da mesma faixa etária. O projeto caminharia de forma
flexível e com espaço para a escuta das crianças. Começamos então com as histórias de
Monteiro Lobato e agora cada uma, ainda dentro do mesmo contexto, seguiu as ideias
das crianças. Comecei com as histórias focando os personagens, suas características e
o ambiente do sítio. Não percebi muito interesse das crianças com as histórias, então
no mesmo contexto de sítio/fazenda tomei rumos diferentes. Ainda estou na dúvida,
colocada pelo próprio coordenador, se eu ou as crianças não estava interessada nas
obras de Monteiro Lobato, mas ficou como algo que será novamente retomado.
Beatriz termina esta parte do seu relato afirmando ter adquirido o que vemos como a
maior contribuição possível que o DB pode oferecer ao seu escritor: a atitude de
reflexão crítica e sistemática de seu procedimento junto às crianças. A professora relata
que ainda tem dúvida sobre o fato de as obras lobatianas não terem sido acolhidas pelas
crianças. Independentemente do motivo, o mais importante é sua indagação, assim já
rompemos com a fácil explicação a que muitos professores recorrem, de que as crianças
não estão preparadas para tal recepção, e começamos a pensar em outras variáveis, as
quais, por exemplo, podem ainda nem ter sido levadas em conta por nós.

O coordenador pedagógico tem um papel central na formação continuada, que não pode
ser menosprezado e nem minimizado. Cabe à coordenação pedagógica apresentar aos
professores materiais e possibilidades de reflexão dos seus fazeres que só um olhar
externo a quem executa a tarefa docente pode desenvolver.

Propiciar condições para que o professor colabore na empreitada de ser auxiliado é
condição primeira para ajudá-lo a ser o construtor de conhecimentos que embasam sua
prática diária enquanto profissional da educação. As afirmações anteriores de como a
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escrita do DB propicia a tomada de consciência do fazer docente são corroboradas de
forma contundente por este trecho do relato de Beatriz:
A escrita do Diário de Bordo, a forma como fui levada a refletir com as
devolutivas do coordenador, acabam por ser uma formação para mim e melhor ainda,
formação na prática embasada com teorias. Isso porque o coordenador percebe nossas
urgências e interesses e dispõe de textos acadêmicos para nos ajudar com o
conhecimento.
Com as trocas com o coordenador, usando como meio o Diário de Bordo, com
os novos conhecimentos pedagógicos sendo construídos, também vieram os outros
conhecimentos. Como na arte, o trabalho com cores foi ampliado a partir do momento
em que fui questionada se eu trabalharia a memorização de cores ou o conhecimento.
Deste questionamento refleti que não seria significativa a simples memorização, mas
sim conhecer o conceito na vida cotidiana.
Enfim, por mais que eu queira aprender, isso só vem se tornando possível de
forma significativa na interação com o outro, na construção do meu conhecimento.
Nestes quatro meses, apesar de pouco tempo, já tenho muita história para contar e
muito conhecimento que construí e estou construindo na troca com meu Diário de
Bordo e o coordenador, a reflexão sobre o meu fazer e no dia a dia com as crianças,
procurando ampliar muitos conhecimentos que eu ainda não possuía.
Beatriz termina seu relato apontando duas dimensões de diálogo, uma consigo e outra
com o coordenador. Advogamos junto às professoras e profissionais que seus escritos
são antes de qualquer coisa relatos produzidos para si próprias. Assim, ao produzirem
seus textos, entram em contato com seus pressupostos e a forma de condução de sala.
Apesar de a coordenação ler as suas produções, devem ter em mente que o diálogo
principal a ser estabelecido é consigo. Beatriz percebe esse movimento, tanto que
nomeia duas instâncias de diálogo.

Acreditando que a professora estava apta a intervenções mais claras e começava a ver o
que estava em jogo de forma mais explícita, demos a seguinte devolutiva a ela em
25/03:
Beatriz
Deixei a folha atrás em branco porque deduzi que seu relato do dia 23/03 não havia
acabado! Rs.
Parabéns por sua reflexão e condução do seu fazer “amarrado” e não preso a uma
grade.
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Sei que o caminho é difícil, por vezes haverá questionamentos (tanto seus, como dos
outros). Será este um caminho seguro de aprender?
Mais importante que a certeza de estarem aprendendo, Beatriz, a meu ver, é de estarem
significando!
Quando F e L dizem que a Terra é redonda, isto é pura ressignificação, usam do novo
conhecimento, o que é um círculo e juntam com a imagem que têm da Terra; este
fenômeno cognitivo é super complexo e elaborado!
É necessário frisar que só foi possível de ocorrer por causa da qualidade de sua
intervenção!
Creio que esteja indo pelo caminho correto! Não tema em ousar mais, tente fazer mais
dias como este, e o FUNDAMENTAL Beatriz, os projetos e sequências didáticas devem
potencializar este olhar e não engessá-los!
Cristiano Rogério Alcântara
Coordenador Pedagógico
Matrícula 35099-5
Tivemos a seguinte resposta da professora em 26/03/2013:
Cristiano
Vou trabalhar para conseguir sair das tarefas para cumprir grade e relacionar
mais as atividades. Por favor, faça muitas sugestões e o circuito relacionado com o
círculo, sua ideia, foi bem interessante mesmo!
Acredito que realmente temos que ousar para mudar e sem muita ansiedade.
Aprendi que com calma a gente se organiza, consegue pensar melhor e aproveitar o
que o outro tem para oferecer de bom. Estou aproveitando muito seus conhecimentos,
sua cultura invejável.
Agora o desafio vai ser trabalhar com teatro e já estou pensando em como fazer
isso de forma interessante para as crianças.
A professora não assina sua devolutiva, acreditamos que o fato de ter assumido que há
falhas em seu fazer e que poderia aprender com o CP tenha sido o máximo que
conseguiu ceder nesse momento, o que não foi pouca coisa, mas assinar seria, nesse
contexto, ceder muito.

Finalmente, a professora se abria de maneira franca a nós, assim possibilitou que
fossemos mais contundentes nas futuras considerações. Uma característica que
afirmamos ser essencial de estar presente em uma boa devolutiva é o de problematizar o
fazer do professor. Não há melhora do relato do professor se a devolutiva não o colocar
de frente com suas dificuldades.
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Só apontar as dificuldades não garantirá que o professor avance; apresentar estratégias e
atividades que possam auxiliar no seu fazer é tão necessário como apontar os equívocos.
Porém, o auxílio deve vir sempre precedido de diversas possibilidades e
contextualizações, para que o professor não veja a possibilidade como receita ou
mandamento religioso.

Ao retomarmos a primeira resposta da professora à nossa devolutiva, percebemos
claramente que a docente tenta se explicar, pois na resposta do dia 26/03 abre-se à
perspectiva de aprender e admite que não conhece diversas coisas.

Voltamos a apontar que Beatriz é uma professora vista por nós como “acima da média”,
e que admitir que não conhecia algumas coisas, antes de diminuí-la ou comprometê-la, a
nosso ver, significava o quanto era capaz de avançar para além dos chavões formativos
do tipo: podemos aprender juntos; é bom ter um parceiro mais experiente a nosso lado;
sinto-me bem aprendendo com você... e outros tantos que vemos serem proferidos por
diversos profissionais que no fundo não desejam implicar-se no processo de
transformação a partir do diálogo!

As escritas da professora, bem como nossas devolutivas, estavam colocando nosso nível
de diálogo para longe dos chavões formativos e aproximando-nos da dimensão ética que
Habermas advoga para a troca:
Os participantes, no momento mesmo em que encetam uma tal prática
argumentativa, têm de estar dispostos a atender à exigência de cooperar uns
com os outros na busca de razões aceitáveis para o outro; e mais ainda, têm
de estar dispostos a deixar-se afetar e motivar, em suas decisões afirmativas e
negativas, por essas razões e somente por elas. (HABERMAS, 2007, p. 15)

Deixar claro que as colocações que apresentávamos à professora diziam respeito ao
âmbito profissional e não ao pessoal, com certeza era o maior desafio ao escrevermos as
devolutivas; por vezes tivemos de explicar a outras professoras que não estávamos
criticando-a como pessoa, mas pontuando aspectos de seu fazer didático ou profissional
que mereciam ser melhor analisados e quiçá alterados.

As profissionais que perceberam mais rapidamente que as colocações da coordenação
visavam à ampliação e reflexão do seu fazer, avançaram significativamente na
qualificação do seu relato e modificaram sua prática docente mais rapidamente do que
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aquelas que insistiram em continuar a entender que os apontamentos que realizávamos
visavam apenas a criticá-las ou dificultar os seus fazeres diários.

Beatriz conscientiza-se do seu avanço quando relata:
01/04/2013
Cristiano,
Realmente as relações como você coloca, dependendo de como serão feitas,
pensadas, parecem tema gerador. Porém, entendi como não virar tema gerador quando
há um significado em estar fazendo as ligações e quando sabemos o que queremos. Dá
um pouco de dor de cabeça pensar nisso, tentar organizar as ligações acreditando que
serão importantes para o trabalho.
Vou continuar com o exercício de fazer desta forma e trucar menos as
atividades. Nesse momento penso que fizemos muitas escritas de projetos e
sequenciadas.
Por exemplo, Matemática poderia estar ligada a outra, assim como Arte. No
projeto do Sítio poderia ter áreas diferentes. Bom, com o tempo podemos analisar
melhor e ir vendo o que poderia estar onde.
Li suas observações e colocarei algumas em prática, como de Artes, nome e aos
poucos vamos desenvolvendo melhor estas ideias e acrescentando nas escritas dos
projetos, vai ficar mais fácil quando estivermos com as escritas nas mãos.
O trecho grifado por nós foi completado na sequência com a afirmação: “Beatriz isto é
MUITO IMPORTANTE”, pois aqui víamos o início do movimento de compreensão das
interligações que as áreas de conhecimento poderiam assumir.

Outra questão que vale nota é o fato de a professora selecionar aquilo que vê, entre tudo
que escrevemos, como uma contribuição possível ao seu fazer. Não sente (e em nenhum
momento desejamos isso) que todas as nossas indicações e proposições devam ser
assumidas como verdades prontas e acabadas.

A devolutiva do dia 01/04/2013 será a última que Beatriz não assinará, depois desta,
todas as suas respostas às nossas proposições virão assinadas. Acreditamos que o
processo de tomada de consciência do que desconhecia tornou-se mais tranquilo para
ela. Utilizamos a mesma citação de Habermas que usamos na análise do DB da Alice,
por acreditar que sintetiza à perfeição o que desejamos comunicar: o pressuposto de que
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os sujeitos partem inicialmente de visões de mundo distintas, pois carregam suas
perspectivas individuais ou grupais, porém, quando saímos de trocas monológicas e
partimos para atitudes de diálogo, rumamos para:
... uma espécie de pluralismo interpretativo [que] afeta a [nossa] visão de
mundo e a auto compreensão, bem como a percepção dos valores e dos
interesses de pessoas cuja história individual tem suas raízes em
determinadas tradições e formas de vida e é por elas moldada.
(HABERMAS, 2007, p.9).

Habermas pontua sempre, ao tratar da comunicação entre as pessoas, que as questões
éticas devem pautar as discussões, e as questões da verdade devem permear as trocas
simbólicas dos sujeitos participantes da comunicação. Verdade aqui compreendida
como desejo real de dialogar com o outro, vendo o outro como um ser da mesma
espécie, que possui desejos, receios, anseios e capacidades; sensações que são parecidas
ou distintas de nós, contudo tão humanas e merecedoras de respeito como as nossas.

Uma preocupação que sempre pautou as intervenções junto às professoras, foi fazê-las
perceberem que trabalhar em parceria, seja com a coordenação pedagógica ou com
outras colegas, poderia ser gratificante, uma vez que, em nossa visão, proceder dessa
forma auxilia muito no fazer pedagógico docente, que por vezes é muito solitário.

Procuramos sempre que possível e de forma contextualizada propor essa estratégia para
as professoras, mas nem sempre as interlocuções foram possíveis, seja pela dificuldade
de horários para a troca, pela indisposição com membros do grupo ou pela falta de
afinidades pessoais.

Duas profissionais que trocam informações a respeito de seus fazeres, estão trazendo
para esse diálogo muito mais do que seus conhecimentos, carregam as crianças, suas
leituras, seus anseios, suas descobertas e seus receios, por isso vemos que a interlocução
alcançada extrapola a simples soma de duas pessoas. Em nossos encontros, há diversas
vozes dentro de nós, e quando nos dispomos a dialogar, as diversas vozes que trazemos
entram em ação, transformando a interlocução que a priori é de duas pessoas concretas,
em um momento em que se ouvem múltiplas vozes. Beatriz apresenta a importância de
ouvir as crianças e como sua audição cuidadosa implica na mudança do seu fazer:
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Para poder escutar as crianças e perceber seus interesses com relação ao
projeto, uso como estratégia as rodas de conversa, explorando todo conhecimento que
as crianças possuem para então ampliá-los. Num desses momentos de roda, estávamos
conversando de onde vêm as frutas e entre tantas hipóteses e dúvidas das crianças, uma
delas falou que nasce do ovo.
Enquanto eu registrava tal situação, na minha reflexão sobre esta resposta que
parecia tão absurda, percebi que não era tanto assim. As crianças anseiam por
participarem destas rodas, querem falar e vendo que não achava uma resposta, esta
lançou mão de um conhecimento que já havia construído para responder o que não
sabia. A partir de então torna claro como é nosso papel ampliar o repertório de ideias
e conhecimento das crianças, pois a partir deles que por meio da problematização,
constroem ou iniciam a construção de novos conhecimentos que fazem parte da nossa
cultura.
A escrita da aula permitiu à professora perceber que o que viu inicialmente como um
absurdo estava na verdade contextualizado, como alega SALEH:
A escrita é um instrumento para o desenvolvimento do pensamento crítico, e,
consequentemente, da capacidade de o sujeito refletir sobre suas próprias
experiências e sobre o mundo que o cerca, o que pressupõe uma
subjetividade constituída na/pela escrita. Para isso, não só a escrita deve fazer
sentido para o sujeito como este deve ser capaz de produzir sentido por meio
da escrita. (SALEH, 2011, p. 121)

Beatriz acessa claramente a proposição da autora e demonstra que o ato de escrita é
capaz de fazê-la se questionar e transformar o seu fazer. As respostas positivas que as
crianças vão oferecendo à professora acrescentam muito a esse movimento, pois
conforme a professora reflete sobre os seus atos, modifica-os e vê as crianças
aprendendo mais e com prazer, isso a incentiva a continuar a valorizar esse movimento
reflexivo.
Relacionamos cores a roupas, penas das aves estudadas e li livros com histórias
que abordam o tema, qualificando a leitura. Por exemplo, “Bom dia todas as cores” de
Ruth Rocha e o CD “Mil pássaros” do grupo Palavra Cantada, fazendo relações entre
as linguagens da literatura e da música. Também, relacionei a arte com as misturas das
cores para verem qual resultava e tal trabalho se apoiou em apreciações de obras de
artes, contextualizando a linguagem. Ainda em sugestão feita no Diário de Bordo pelo
coordenador, ampliei para o trabalho do conceito colorido e monocromático, também
usando apreciações de obras de arte para estabelecer relações significando o
conhecimento.
Apreciamos a obra “O galo” de Aldemir Martins tornando possível o contato
com o conceito de colorido e o tema ave que também estamos pesquisando no projeto.
Apreciaram obras de arte monocromáticas para compreenderem o conceito e puderam
fazer suas próprias produções dentro do mesmo conceito. A linguagem da colagem foi
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apreciada nas obras da artista plástica Leda Catunda, com obras de Volpi com as
bandeirinhas de festa junina. As crianças realizaram uma produção com a colagem das
bandeirinhas. E este é apenas um exemplo que a relação entre as atividades é possível,
de forma criativa, permitindo às crianças significarem conceitos trabalhados com
diferentes linguagens.

Beatriz não apresenta a escuta atenta apenas para as crianças. Na sua devolutiva a nós,
em 18/06/2013, também demonstra isso.

Cristiano
Achei ótima sua ideia em mostrar os diferentes tamanhos de ovos de algumas
aves na realidade. Por fotos de livros fica muito abstrato e difícil de comparar.
Como você disse brilhantemente no HTPC de ontem, parece que os links, as
relações acontecem como mágica, mas não é verdade. Quando acreditamos nelas o
nosso olhar se torna claro, pois estavam sempre lá e nunca nos interessamos por elas.
As relações só precisam ser reconhecidas.
Realmente, agora estou ouvindo as crianças e valorizando suas falas. Em outros
tempos falaria para G. que desenharia sim com a canetinha, ignorando sua voz e sendo
autoritária.
Acho muito interessante explorar o pensar das crianças e ver como elas teem
capacidade de chegar a respostas, mesmo que não sejam as esperadas, quando
instigadas.
Quando pensei na visita à cozinha educacional e sem planejamento, percebi que
realmente as crianças influenciam muito na condução do projeto. Foi pela fala delas
que houve a oportunidade de apresentar a cozinha quando o interesse estava aflorando,
pulsando e assim tudo tornou-se mais significativo e contextualizado.
Realmente durante estes meses sou outra professora e pessoa. Adoro ouvir tudo
o que você coloca. É incrível como consegue ter coerência, clareza e iluminar o
conhecimento. Desculpe o elogio, mas o que você tem não é para qualquer um, mesmo
que tente muito.
Beatriz
O movimento que explicitamos da parte da professora Beatriz, de se animar mediante as
devolutivas das crianças, também diz respeito ao nosso fazer de coordenação
pedagógica. A cada sugestão acolhida pela professora, a cada agradecimento e pedido
de ajuda, ficávamos mais motivados a ampliar o cuidado em fornecer excelentes
devolutivas a ela e ao grupo.
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Na época, a leitura dos relatos da semana mais a escrita da devolutiva demandavam de
nossa parte o tempo de uma hora a duas por professora. O que demonstrava o
comprometimento para com os conteúdos que eram apresentados por elas a nós.

Além do investimento de tempo, outra grande preocupação que norteou nosso fazer foi
problematizar junto às professoras o uso das várias linguagens. Frisando que o uso das
múltiplas linguagens devia respeitar suas condições sociais de uso e produção, Beatriz
novamente confirma nossas intenções:
A linguagem do filme também entra neste contexto com o filme “O Mágico de
Oz” no uso do preto e branco no início do filme e após o tornado fica colorido. Desta
forma, a criança é colocada em contato com diferentes linguagens que se relacionam
dentro de um conceito. Assim também, aprende que há formas diferentes de expressão
possibilitando ampliação de repertório para que a partir de então possa ter base de
onde partir para fazer suas próprias produções. Todas essas ideias fluíram das idas e
vindas e trocas proporcionadas com o Diário de Bordo.
Podemos perceber, por tudo que foi exposto, que não tínhamos um roteiro básico a ser
cumprido frente às escritas da professora Beatriz, bem como de nenhuma outra
profissional da escola. Porém, a ausência de um roteiro não nos imobilizou frente ao
desafio de partilhar experiências e dúvidas com as professoras.

Contudo, tínhamos um pressuposto básico, este sim insistentemente partilhado com
elas: sabíamos que a escrita dos seus fazeres diários e as colocações da coordenação
pedagógica seriam mobilizadores de modificações dos seus fazeres. Logo, sabíamos
aonde desejávamos chegar, mas a forma como se daria a chegada era uma incógnita
que, longe de invalidar o percurso, por vezes, foi um grande estimulante. Vale ressaltar
que tínhamos dezoito professoras criando e vivenciando dezoitos caminhos diversos,
múltiplos e estimulando-nos a pesquisar e estudar diversos assuntos.

A escrita diária dos professores possibilita infinitas formas de tratamentos para várias
situações, tais como: procedimento didático do professor; reflexão do seu aprendizado;
reflexão da forma como as crianças aprendem; intervenções realizáveis a partir de
determinados conteúdos; possibilidade de diálogo de muitas linguagens; avanços na
modalidade organizativa de projeto e sequências didáticas; oferecimento de materiais
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escritos para a formação do professor; trocas significativas sobre o fazer docente entre
os pares e outras tantas.

Entretanto, mais importante do que fornecer uma exaustiva lista do que se é capaz de
retirar da escrita diária dos professores, frisamos a importância que há em assumirmos
claramente qual o nosso foco de observação e intervenção. Não aconselhamos, e os
exemplos que fornecemos ao longo do texto mostram isso, que se trate de muitos
assuntos em uma única devolutiva.

Escolher o que é prioritário trabalhar com o professor é fundamental, também por isso
aconselhamos que em grupo se tratem os procedimentos que abarquem o maior número
possível de profissionais; chamamos esse momento de socialização das leituras dos
DBs. Essas socializações podem ser semanais ou quinzenais; nesses momentos a
coordenação pedagógica fornece uma síntese dos pontos mais relevantes que levantou
pela leitura de todos os diários, dentro do período de tempo que escolheu.

O coordenador pedagógico é o único profissional que tem o panorama de leitura de
todos os diários, de todos os períodos da escola. Cabe a ele propor parcerias entre os
professores, socializar excelentes práticas, esclarecer dúvidas mais gerais, fornecer
materiais que auxiliem os professores a aprofundarem os conteúdos e objetivos
desenvolvidos junto aos alunos, disponibilizar materiais teóricos sólidos para o
professor construir um fazer pedagógico embasado e outras tantas medidas passíveis de
serem originadas a partir da leitura atenta dos registros dos professores.

Não poderíamos terminar este tópico sem apresentar que outro ponto central na
condução do coordenador pedagógico frente aos escritos dos professores deve ser
pautado na questão do quanto o coordenador aprende com o grupo e como se faz
necessário estudar para poder contribuir com a prática do professor.

Há uma grande insistência dos meios acadêmicos e sociais de que o professor seja um
estudioso do seu fazer, saiba justificar suas conduções didáticas, tenha clareza de suas
escolhas metodológicas e outras tantas demandas formativas. A coordenação
pedagógica pode e deve partilhar o percurso formativo do professor sob a perspectiva de
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demonstrar como o processo ocorre, deslocando o foco da falta do que o professor não
tem para a exemplificação do como nos instrumentalizamos.

Na sequência, vamos abordar mais detidamente os Horários de Trabalho Pedagógico
Coletivo, pois nos encontros de HTPCs que serão socializados os DBs e coletivamente
encaminhadas proposições diversas.

4. O Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo e o plano de formação
docente, um trabalho colaborativo

Não, não é fácil escrever. É duro
como quebrar rochas. Mas voam
faíscas e lascas como aços
espelhados.
Clarice Lispector

Uma das maiores reclamações que tínhamos enquanto exercíamos a função de professor
era o fato de sermos obrigados a participar de reuniões com nossos pares, as quais eram
coordenadas por pessoas que não nos auxiliavam a sair do senso comum.
Os temas de tais reuniões eram os mais variados, como, por exemplo, reclamações
quanto ao comportamento dos alunos, prioritariamente; ausência de materiais para
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ministrar as aulas; ausências de outros professores; desestruturação das famílias dos
alunos e outros tantos assuntos que não poderíamos dar conta de resolvê-los. O que nos
cabia, o pedagógico, nunca era citado.
Dessa forma, algo que aparentemente seria excelente, tempo para pensar a prática
coletivamente, tornava-se um martírio a ser cumprido semanalmente.
Sabemos que cada sistema de ensino tem sua organização quanto a um horário de
trabalho pedagógico coletivo. Nossa experiência resume-se a três desses sistemas:
•

Prefeitura onde se realizou a pesquisa: professores cumprem HTPC dentro da
jornada, de acordo com a carga horária semanal, conforme o quadro a seguir:

Jornada: 24 horas/semana

HTPC: 2 horas/semana
HTPC: 3 horas/semana

Jornada: 30 horas/semana
HTPC: 5 horas/semana
Jornada: 40 horas/semana

•

Prefeitura de São Paulo: professores com carga horária de quarenta horas
semanais devem cumprir oito horas semanais de HTPC 47 dentro de sua jornada.
Os professores com carga horária de vinte e trinta horas não possuem carga
horária de HTPC.

•

Governo do Estado de São Paulo: professores cumprem HTPC desta forma:
Jornada: 24 horas/semana

HTPC: 2 horas/semana
HTPC: 3 horas/semana

Jornada: 30 horas/semana
HTPC: 4 horas/semana
Jornada: 40 horas/semana

Em nossas experiências de HTPCs, houve poucos momentos em que trocamos
informações/conhecimentos efetivamente com os pares e em que a condução do horário

47

A nomenclatura da prefeitura é outra: seria PEA (Projeto Especial Ampliado) mais JEIF (Jornada
Especial Integrada de Formação), contudo a ideia básica é muito próxima à do HTPC: um tempo para
sentar com os pares e discutir o seu fazer pedagógico.
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tenha sido pautada pela preocupação de alcançarmos um consenso de procedimentos
metodológicos para alguma questão pedagógica.
Ao assumirmos o cargo de coordenador efetivo na prefeitura onde se realizou a
pesquisa, sabíamos, pelos dissabores vividos, o que não queríamos fazer dos HTPCs
que coordenaríamos. Contudo, não tínhamos muito claro o que faríamos para que estes
momentos fossem produtivos.
Como diversos professores com os quais temos contato apontam terem saído da
Universidade com várias lacunas formativas e, por vezes, sentirem-se desamparados e
com desejo de retomar temas e questões, não poderíamos deixar de apontar que,
inclusive, são poucas as Universidades ou Faculdades de Educação que possuem um
currículo adequado de preparação para a função de Coordenador Pedagógico ou de
Direção Escolar.
Diversas vezes, conversando com outros profissionais que desempenham a função de
Coordenador Pedagógico, ouvimos e compartilhamos que muitas das intervenções que
realizávamos se dava mais na dimensão ensaio e erro, do que em uma fundamentação
teórica que embasasse a prática de coordenação.
Há pouco tempo, as editoras nacionais lançaram livros específicos para a função de
coordenação pedagógica. Contudo, mesmo com essa literatura inicial, ainda sente-se
falta de interlocução entre os pares. Grande parte desse problema poderia ser resolvido
se as redes de ensino realizassem momentos de formação com os profissionais
responsáveis pela função de coordenação pedagógica.
O profissional responsável pela coordenação, que vivenciasse produtivos momentos de
formação e reflexão, teria maiores possibilidades de replicar o mesmo procedimento
com os professores que coordena. Nós fomos privilegiados em encontrar a interlocução
reflexiva no GELEP 48, uma vez que, se a Rede de Ensino desta prefeitura não nos
forneceu o espaço adequado de troca, as reuniões quinzenais do GELEP foram ricos
momentos de reflexão acerca do nosso fazer.

48

Grupo de Pesquisa de Estudos da Linguagem para o Ensino do Português. Coordenado pela professora
Doutora Anna Maria Marques Cintra, o grupo, no período de 2010 a 2012, reunía-se quinzenalmente,
para discutir leituras de diversos livros, por vezes até literários, e partilhar questões de suas pesquisas.
Naquela época não estávamos matriculados no curso de doutorado, porém éramos informalmente
orientados pela professora Anna, o que muito contribuiu com nossa prática inicial de coordenação
pedagógica.
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Como descrevemos no primeiro capítulo, os momentos iniciais dos HTPCs haviam se
tornado produtivos momentos de trocas simbólicas entre os participantes. Entretanto,
não poderíamos resumir esses encontros semanais a apenas tratarmos das questões
culturais, o que por si só não seria pouco, pois queríamos que as conquistas simbólicas
das professoras fossem mediadas aos alunos. Portanto, os DBs, descritos no segundo
capítulo desta tese, foram essenciais no avanço das questões que foram abordadas
nessas reuniões. Foram os DBs que nos forneceram materiais para avançarmos nas
questões específicas do fazer docente.
Uma premissa obsessivamente perseguida por nós, durante todas as intervenções, foi a
de que a reflexão deveria ser a mais coletiva possível. Quanto mais interlocutores
tivéssemos, maiores seriam as chances de encontrarmos uma solução ampla e passível
de ser aplicada a todos, diminuindo a dinâmica do ensaio acerto versus erro. Logo, os
HTPCs, além da dimensão da divulgação das experiências culturais, assumiram um
papel de discussão acerca do fazer pedagógico.
E, aqui, o fazer pedagógico deixa de ser visto apenas na perspectiva de uma profissional
que sabe o porquê de realizar determinadas escolhas procedimentais, e sim de uma
professora que adquire a dimensão da construção estética do seu ato profissional. Falar,
pensar, repensar, refletir, analisar, discutir, perguntar, duvidar, contra argumentar são
atividades desempenhadas para compreender o que eu faço e o que o outro faz.
As questões de alteridade novamente se fazem presentes. Por isso, a importância de se
constituir um grupo que saiba claramente o porquê das problemáticas de seus fazeres
estarem em cena e, o mais significativo, um grupo em que cada um possa refletir sobre
sua: constituição profissional, pois sua identidade de docente passa obrigatoriamente
pela confrontação do que faz com o que o outro faz.
Deixar de se ver como solitário no seu fazer pedagógico, ou seja, ver o outro como
capaz de nos auxiliar e nós de auxiliá-lo, é, com certeza, uma das maiores construções
que as discussões socializadas das leituras dos DBs docentes podem gerar ao grupo.
Não poderíamos deixar de mencionar que a socialização dos conteúdos dos DBs,
mesmo sem citar os autores, inicialmente gerou enorme incômodo e certa tensão. O que
computamos à tradição escolar de não sermos apresentados ao contraditório, à avaliação
do outro, à possibilidade do diferente.

157

Há um fato em nossa formação inicial, quando éramos alunos no antigo Magistério, que
ilustra bem o que desejamos situar. Os alunos do primeiro ano apresentaram uma peça
teatral embasada na obra de Monteiro Lobato. Ao término do espetáculo, o público foi
convidado a registrar sua opinião numa lousa que estava dividida ao meio. No primeiro
campo havia o título “Elogios” e, no segundo, “Críticas”. Grafamos nos dois campos
nossa opinião. Houve uma comoção na escola, fomos vistos como insensíveis, duros,
arrogantes, e recebemos a sugestão de diversos professores para retirarmos nossa
opinião que constava no campo da crítica e nos desculparmos com os alunos.
A “crítica” externada referia-se ao fato de que alguns alunos falaram muito baixo, o que
dificultava a compreensão da peça! Ora, se não podemos lidar com – ou externar – tal
proposição, imagine o que esperar de uma observação mais detalhada do fazer didático
do professor! Assim, sabíamos que, ao propormos o desenvolvimento de uma pesquisa
que tocasse em tais pontos, pisávamos em terreno amplamente minado, e tal certeza foi
vital para mantermos o foco e não esmorecermos nos primeiros embates.
Assim, procuraremos ao longo do texto resgatar alguns desses momentos, na tentativa
de recriarmos o quadro inicial das trocas, sem omitirmos os embates, as dificuldades e
os contratempos, e de mostrarmos como a evolução do grupo possibilitou que
chegássemos a uma construção efetiva de parcerias e como a nossa saída das escolas
não alterou a condução dos HTPCs por um determinado tempo.

4.1 Como geralmente são vistos os HTPCs?

Existem diversos estudos a respeito dos HTPCs, desenvolvidos ao longo dos anos, já
que sua execução está presente na rede estadual de São Paulo há mais de três décadas.
Um deles, que envolve mais especificamente o trabalho dos coordenadores, é uma
dissertação desenvolvida por PEREIRA (2010): “A autoanálise de coordenadores
pedagógicos sobre sua atuação como formadores de professores”.
Entretanto, é importante salientar que existem pouquíssimos coordenadores efetivos na
rede estadual na atualidade, já que quem coordena o HTPC na rede é um professor que
responde pela coordenação pedagógica e não alguém com o cargo de coordenação, o
que por si só implica uma dificuldade de tomar frente a certos conflitos.
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Não é o nosso objetivo realizar um minucioso relato das origens do HTPC em cada rede
em que trabalhamos. Até porque isso não é uma questão central para nós. O que
pudemos verificar nessas redes, e pelo que constatamos e lemos de outras redes, é que o
momento de HTPC não é plenamente aproveitado pelos participantes.
Como elencamos anteriormente, além de ser um espaço de reclamações, há casos em
que se torna um espaço para que cada membro faça o que lhe aprouver: planejamento de
sua rotina, trabalhos alheios à escola, resolução de conflitos com os pais dos alunos,
desenvolvimento de atividades de reforço, hora de alimentar-se, possibilidade de
compra e venda de diversos produtos, entre outras tantas variáveis de que a criatividade
humana é capaz.
E a razão de ser do horário, como o próprio nome anuncia, TRABALHO
PEDAGÓGICO, torna-se uma miragem. Por vezes, as secretarias municipais e estaduais
de Educação até apresentam proposições de temas a serem discutidos nos encontros de
HTPCs, contudo são assuntos que por diversas vezes não são reconhecidos pela escola
como uma necessidade formativa. Às vezes, o próprio responsável por conduzir a
discussão, no caso a coordenação pedagógica, não valida o tema proposto.
Por se tratar de uma Rede de Ensino, é nítido que há a necessidade de uma unificação de
proposições e de temas, mas caso haja especificidades que devam ser tratadas e
assumidas pelas escolas, não vemos solução viável que não passe necessariamente pela
readequação das proposições centrais. E readequar, para nós, não significa ignorar o que
é sugerido, mas, sim, mediante a nossa realidade, tomar ciência das sugestões propostas
e direcionar um trabalho que nos faça chegar o mais próximo possível do que é
sugerido.
Nesses quatro anos em que exercermos o cargo de CP, tivemos apenas uma formação
fornecida pela Prefeitura em parceria com a FE USP, em que foram abordadas algumas
questões que poderiam ser trabalhadas nos momentos de HTPC. Porém, nunca foram
objeto de estudo, ou formação, nos encontros, por exemplo, possibilidades de condução
de um HTPC, escritas de uma pauta, temáticas a serem desenvolvidas ao longo dos
encontros, maneiras de perceber e assumir uma proposta pedagógica, modos de escrever
e aplicar um PPP.
Em suma, os professores que assumem a função ou o cargo de coordenador pedagógico,
por vezes, se encontram desamparados em relação a como realizarem as tarefas do seu
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cotidiano e, por isso, acabam recorrendo aos exemplos que tiveram ao longo da carreira
docente para escolherem como agir. Vale ressaltar que estamos nos atentando até o
presente momento apenas à dimensão do HTPC, que não representa nem 20% da carga
horária semanal de um coordenador pedagógico.

4.2 A dicotomia entre ser um “fazedor” ou um “sonhador”

São diversas as esferas de atuação da coordenação pedagógica, mas advogamos que as
duas principais são: a da prática de ensino abordando o fazer pedagógico dos
professores; e a de planejar o fazer, que compreende a possibilidade de avanço nas
hipóteses de trabalho desenvolvido junto aos alunos.
Contudo, se nos limitarmos a pensar na prática docente apenas como a capacidade de
fazer bem uma tarefa, daremos a ela uma dimensão de pura e simples execução a que
qualquer receituário atenderia, o que, a nosso ver, é um engodo quer estejamos nos
referindo ao professor, ao coordenador ou ao pesquisador.
Nomearíamos um professor que tem por hábito fazer tudo como é exatamente orientado
como um “fazedor”, pois com esse termo procuramos resumir as atitudes daqueles
profissionais que não se preocupam em compreender as motivações que os levam a
tomar determinadas opções didáticas; não sabem o porquê desenvolvem certos
procedimentos diários e nem quais os critérios que os fizeram entrar nos projetos
coletivos da escola.
Por diversas vezes ouvimos e continuamos a ouvir, defesas ou agressões apaixonadas
em relação a determinadas atitudes e determinados procedimentos adotados em sala
pelo professor, ou pela escola, que não resistem à mais simples das questões. Mas por
que é assim? Não precisamos nem questionar quem embasa teoricamente tal
comportamento, muito menos indagar que outro comportamento alcançaria mais êxito.
A simples impossibilidade de o professor responder o porquê de seu ato ser de
determinada maneira denota a questão do “fazedor”. Algumas vezes, uns “corajosos”
até verbalizavam: é que sempre se fez assim, achei que só podia ser assim.
Vale a ressalva que não estamos culpabilizando os professores por não apresentarem a
capacidade de refletir sobre os seus procedimentos didáticos, e nem creditando tal
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fenômeno à preguiça intelectual dos sujeitos. Por muito tempo, diversas pesquisas ou
encaminhamentos oficiais das secretarias de educação (tanto do âmbito municipal,
como estadual ou federal) trataram os professores como indivíduos preguiçosos e que,
por vezes, eram movidos pela má fé no desenvolvimento das suas atividades diárias.
Nós, por diversas vezes, primeiramente como professor e mais tarde como coordenador,
também chegamos a acreditar que diversos profissionais que conhecemos ao longo do
nosso percurso profissional agiam deliberadamente de má fé. Hoje, compreendemos que
isso é um absurdo. Não podemos crer que alguém deliberadamente opte em exercer sua
profissão sem o desejo de querer refletir sobre ela e, o mais importante, sem o
compromisso de desempenhá-la da melhor forma possível. O que vemos acontecer, e as
duas escolas em que exercemos a função de coordenação nos comprovaram esta
hipótese, é que a maioria dos professores não sabe como acessar e desenvolver a
reflexão do seu fazer.
Logo, gostaríamos que o fazer docente fosse visto e defendido como a capacidade de
refletir sobre aspectos técnicos da profissão e o domínio de diversos procedimentos que
dessem segurança ao docente do que realiza, do como o faz e, principalmente, do
porquê o faz.
Parecem coisas simples e que deveriam ser conhecidas e dominadas por todos os
professores, mas não o são. Diversas pesquisas confirmam o que qualquer observação in
loco, ou conversa mais aprofundada com os professores explicita: há uma defasagem
dos professores em relação aos componentes do fazer docente.
Existem pesquisas que justificam ou tentam compreender o fenômeno da defasagem
profissional dos professores por diversos ângulos, desde as questões de gênero à
formação inadequada do docente. Reconhecemos que existam entradas explicativas para
a questão em todas as abordagens e diversas formas plausíveis de vê-la e estudá-la. Não
estamos, com tal comentário, nos furtando de assumir um posicionamento frente aos
aspectos que a nosso ver são determinantes para o quadro de defasagem profissional dos
docentes, mas tentando explicitar o reconhecimento da complexidade da questão.
Como nós, coordenadores, recebemos os professores em nossas unidades escolares
“habilitados” a lecionarem suas disciplinas, infelizmente, termos o conhecimento das
causas das lacunas dos profissionais não alteraria o quadro atual. Reconhecemos que os
planejadores das políticas públicas necessitam e devam ir a fundo nessa questão. Porém,
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em nossas escolas, ter a informação da defasagem docente não modificaria o quadro de
contratação e nem de classificação dos docentes.
Ao desempenharmos a função de coordenador pedagógico, temos de lidar com os
sujeitos em toda sua complexidade e tentar agir dentro de um campo que os auxilie a
repensarem suas conduções metodológicas e, quiçá, pessoais. Para muitas das
profissionais que coordenamos, assumimos o papel do enunciador dessas lacunas:
A instalação desse vazio gera dois lugares diferentes: aquele de onde um fala
e aquele de onde o outro escuta. Em francês corrente, escutar também pode
ser sinônimo de obedecer. E tomar a palavra, implica comandar. É, portanto,
por meio da fratura, da dissimetria irredutível entre esses dois lugares, que
esse vazio constitutivo continua a ser aprendido no cotidiano. Eis porque
ontem, na maior parte do tempo, tomar conhecimento do vazio que
habita a palavra se fazia pelo viés do encontro com aquele que ocupava o
lugar de mestre. [Grifo nosso] (LEBRUN, 2008, p.43).

Ser o agente responsável pela conscientização do vazio do outro é uma grande
responsabilidade, o mal estar inicial causado em algumas pessoas pode gerar enormes
conflitos. Em nossa prática, por vezes, foi preciso pedir auxílio de outras pessoas para
amenizar o quadro de desconforto da profissional incomodada. Contudo, compreender
esses instantes de incômodo nos auxiliou a perseverar nas indicações dos vazios e, para
ficarmos na metáfora de Lebrun, ocupar a figura do mestre, auxiliando na transformação
do indivíduo.
Como já escrevemos anteriormente, tal transformação seria de grande complexidade,
logo exigia uma proposta complexa. Não seria possível pensar na alteração de um
quadro complexo com uma proposta simples ou apenas a adoção de um único
procedimento. As diversas frentes de trabalho que abrimos nos possibilitavam responder
por diversas linguagens a essa complexidade.
Como vimos no primeiro capítulo, criamos uma rede de trocas simbólicas que se
fortalecia a cada dia. Nessas interlocuções, utilizamos a literatura, a música e o filme
como forma de expressão e diálogo. Diversas profissionais tiveram a oportunidade de
trocar entre si e com o grupo análises e sentimentos, despertados por esses objetos
culturais, que foram muito além de um simples desabafo e auxiliaram a emersão do
vazio preconizado por LEBRUN (2008).
Já no segundo capítulo, detalhamos o desenvolvimento de um instrumento de registro
do fazer pedagógico de cada profissional, que nos fornecia um rico material de
intervenção e nos dava condição ímpar de análise do profissional que o escrevia.
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Faltava, a nosso ver, unir as diversas formas de expressão cultural e o registro do fazer
pedagógico, e assim proporcionar um momento em que os envolvidos se percebessem
participantes de um processo de reflexão que, apesar de iniciar-se individualmente,
poderia e deveria ser coletivo também, assim poderíamos partilhar dúvidas e conquistas.
Realizadas as ligações, acreditamos que a dimensão do “sonhador” que nomeia o
presente subtítulo concretiza-se no reconhecimento e desejo da partilha. Abandonar a
perspectiva individualizante do fazer docente e acolher a possibilidade de que em
conjunto podemos avançar mais, é seguramente uma mudança paradigmática que
envolve muitas desconstruções e novas considerações. E como a apropriação e
divulgação de diversos objetos culturais caminhavam em paralelo, não poderíamos
prescindir das observações de BAUMAN acerca da Cultura:
O conceito francês de culture apareceu como um nome coletivo para os
esforços do governo no sentido de promover o aprendizado, suavizar e
melhorar as maneiras, refinar o gosto artístico e despertar necessidades
espirituais que o público até então não possuía, ou não tinha consciência de
possuir. ‘Cultura’ era algo que algumas pessoas (a elite instruída e poderosa)
fazia, ou pretendia fazer, por outras (o ‘povo’ ou as ‘pessoas comuns’, em
ambos os casos privados de educação e poder). A ‘cultura’ francesa, na fase
inicial, era uma noção um tanto messiânica – sinalizava intenções
proselitistas: esclarecer, abrir os olhos, converter, refinar, aperfeiçoar.
(BAUMAN, 2013, p.91)

Cientes como estávamos da mediação dos objetos culturais numa perspectiva
humanizadora e capacitada a criar trocas simbólicas, tínhamos que abandonar a
culpabilização das profissionais por seus procedimentos não reflexivos. Mas, não
podíamos deixar de apontar os seus vazios constitutivos de sua profissionalização. Por
isso, precisávamos sinalizar que as suas lacunas formativas eram os maiores empecilhos
para que seus comportamentos reflexivos aflorassem. Logo, tivemos que assumir a
responsabilidade de auxiliar as profissionais que coordenávamos a caminharem por
percursos que desenvolvessem a reflexão e, desde muito cedo, deixar claro que o grupo
seria a maior instância possível de reflexão.

As escritas diárias dos DBs; o contato com as devolutivas semanais da coordenação, em
conjunto com as leituras literárias individuais e coletivas; a fruição dos filmes de arte
compartilhados; as audições de músicas de diversos estilos; as idas aos museus e as
discussões socializadas sobre os procedimentos didáticos em sala de aula, foram
somando elementos importantes na construção de uma efetiva modificação dos fazeres
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das profissionais e de comprometimento de nossa responsabilidade junto a elas. A
Cultura permeava a constituição de profissionais reflexivas dos seus fazeres.
Porém, a Cultura a que nos referimos não poderia ser apresentada de qualquer forma,
deveria haver um planejamento, uma percepção das potencialidades do grupo e quais
componentes poderiam ser fruídos de forma mais adequada pelo grupo. O que nos
remete ao plano de ação.

4.3 A necessidade de um plano de ação

Antes de descrevermos o nosso primeiro plano de ação, acreditamos que se fazem
necessários dois reparos iniciais.
O primeiro consiste no fato de que não fomos orientados sobre, e muito menos
vivenciamos em nossa formação universitária, a escrita de um plano de ação enquanto
coordenador pedagógico. O máximo que vimos foram orientações de como fazer um
plano de aula e, muito mais raramente, como fazer um planejamento semanal, mensal,
bimestral, semestral ou anual de objetivos e conteúdos a serem ministrados ao longo
desses períodos aos alunos.
O segundo, imaginamos que, se como pedagogo não tivemos acesso a atividades como
escrever e desenvolver um plano de ação para quando fôssemos atuar como
coordenador, como será que lidam com esta problemática os diversos profissionais que
não são habilitados em Pedagogia e exercem a função de coordenadores pedagógicos?
No Estado de São Paulo não é pré-requisito para exercer a função de coordenação ser
habilitado em Pedagogia. Sem contar que muitos professores se graduam em uma
disciplina e depois fazem complementação pedagógica (via de regra, em um ano, com
encontros quinzenais ou mensais).
Com tal panorama inicial, o que já parece complexo (a formação inicial dos professores)
fica ainda mais insolúvel, pois os profissionais que por excelência poderiam auxiliar os
professores a perceberem suas lacunas formativas e ajudá-los a superarem os problemas
de suas formações iniciais são, por vezes, portadores de outras tantas lacunas que
tornam o quadro mais complexo ainda.
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Todas as considerações anteriores visaram esclarecer que compreendemos melhor os
motivos que levavam os profissionais, que citamos inicialmente, a promover momentos
de HTPCs dos quais não gostávamos de participar. Hoje, deixamos de culpá-los, e
vemos que a questão é muito mais profunda e sua melhora exige uma grande ruptura
que abarca diversas dimensões.
Voltando ao plano de ação, dizemos que ele surgiu para clarear nossa intervenção junto
ao grupo, tanto para a direção, como para o próprio grupo, porém quem mais ganhou
com esse detalhamento da intervenção fomos nós da coordenação. Ter uma delimitação
minuciosa de quais seriam nossas intervenções nos permitiu preparar diversas situações
com antecedência, reprogramar dinâmicas, textos e vídeos, partindo de critérios claros e
que melhor auxiliariam ao grupo.
É importante ressaltar que usamos a palavra reprogramar e não programar de
antevéspera, o que muitas vezes inválida o fazer, tanto de sala de aula, como o da
coordenação. Além disso, todas as vezes em que modificamos as proposições dos
vídeos, filmes, textos ou visitações que iríamos fazer, explicitamos a razão ao grupo,
elencamos os motivos e quais seriam nossos ganhos com tais procedimentos. Assim
estávamos exemplificando como esperávamos que agissem com seus planejamentos.
O plano de ação nos permitiu também recusar, ou melhor, postergar, por vezes,
diretrizes que chegavam repentinamente da Secretaria de Educação Municipal (SME) e
não encontravam ressonância com o que desenvolvíamos na escola naquele momento.
Nunca nos furtamos a desenvolver nenhuma das diretrizes da SME, contudo, como
advogamos com as profissionais que os objetivos e conteúdos que desenvolvessem com
seus alunos deveriam seguir um claro eixo significativo e contextualizado, víamos a
necessidade inerente de que nossas proposições formativas fizessem o mesmo com elas.
Neste item, reside outro grande complicador do fazer da coordenação pedagógica:
diretrizes, metas, expectativas, esperanças e outro universo de coisas são esperadas da
escola. As demandas oficiais das secretarias de educação por vezes exigem que o
coordenador pedagógico acabe assumindo um papel de articulador dessa gama enorme
de expectativas sem muitas vezes contemplarem o espaço para a realidade que o
coordenador encontra em sua unidade de atuação. Quanto mais elaborados e
acompanhados forem os planos de ações das unidades escolares, menores serão os
desencontros entre o proposto pelos órgãos centrais e o que se efetiva nas unidades

165

escolares. Dessa forma, cada unidade escolar estabelece o diálogo entre o que se propõe
via Secretaria e sua realidade escolar.
Quanto mais público for o plano de ação, maiores serão as chances dos planos serem
aceitos e defendidos pelo grupo escolar. Ao apresentarmos as proposições da SME e
esclarecermos por que aguardaríamos, ou modificaríamos, ou adiantaríamos objetivos e
conteúdos previstos para outros períodos, conseguimos uma cumplicidade com o grupo,
que se via como instância decisória para as proposições formativas.
O aspecto de o grupo ser uma instância decisória já foi abordado. Retomamos a questão,
a seguir, pelo fato de exemplificarmos e termos a convicção da importância desta
característica para o êxito de qualquer trabalho que se desenvolva na perspectiva da
pesquisa colaborativa. O grupo deve ser a instância primeira e final das proposições que
serão desenvolvidas. Parafraseando o ditado bíblico que diz que “será cobrado mais de
quem conhece a palavra de Jesus”, diríamos que “será cobrado mais de quem conhece o
plano de ação”.
O primeiro critério que empregamos na elaboração do plano de ação foi o de ser
esclarecedor de quais proposições estávamos dispostos a desenvolver frente ao grupo.
Como a escrita da tese deixa transparecer pelos diversos referenciais teóricos que
utilizamos, nosso fazer pedagógico também primava por diversas frentes, logo, se não
tivéssemos bem claro quais seriam nossas metas, mais complexo seria nos fazermos
compreender.
O segundo critério era o da viabilidade do plano de ser trabalhado dentro do prazo de
um ano. A meta poderia ser retomada e aprofundada ao longo dos anos em que
permanecemos na escola, mas sempre primamos por terminar o que iniciamos dentro do
ano letivo. Nossa preocupação se justifica pelo fato de que não contávamos com um
grupo estável de professores na unidade escolar. As instrutoras permaneceram
praticamente as mesmas ao longo dos três anos; já as professoras, todos os anos,
chegaram e saíram.
Acreditávamos que um grupo permanente auxilia em muito o trabalho da coordenação
pedagógica para o aprofundamento do fazer didático docente, porém as trocas de
unidades escolares são um fato consumado. Assim, cremos que, quanto mais profunda
for nossa intervenção na condução das metas estabelecidas, maiores as possibilidades de
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que o profissional incorpore as reflexões acerca de seu fazer, independente de continuar
ou não em nossa unidade escolar.
Outro importante critério que nos acompanhou na determinação do plano foi a
possibilidade de a meta ser flexibilizada para diversos objetivos e dezenas de conteúdos.
Explicamos o porquê de tal decisão: sabíamos que chegariam demandas variadas da
SME e que algumas iriam impedir que o grupo alcançasse algumas metas para então
realizar a intervenção sugerida.
Dessa forma, sempre que foi possível, primamos por metas amplas que poderiam ser
tratadas de forma mais especificada a partir de objetivos e conteúdos sugeridos por
SME, ou por nós mesmos. Às vezes, houve necessidade de interrompermos o que
estávamos desenvolvendo junto ao grupo para darmos conta de demandas externas.
Registramos algo que ouvimos de duas orientadoras pedagógicas responsáveis por
“orientarem nossa escola pedagogicamente”, quando explicávamos que no momento
não poderíamos atender às solicitações, pois estávamos tratando de outras necessidades:
“Vocês teem que entender que nem todas as escolas teem um plano de formação como
encontramos aqui! E não podemos permitir que aqui, por terem um plano, funcione
diferente das outras escolas.”
Sentimos que não havia um contra-argumento capaz de modificar a visão da SME;
assim, quando se fazia necessária a entrega de algum material escrito do grupo, ou a
necessidade de encontros presenciais em outros locais (prática muito adotada por esta
rede de ensino), tínhamos que cancelar o HTPC na unidade escolar e reunir o grupo de
profissionais em auditórios ou em salas de formação para assistirem a palestras ou
pequenos cursos. Por essa razão, precisávamos postergar nossos objetivos.
Acreditamos que se faz necessário explicitar essa dificuldade, pois diversos trabalhos se
perdem nas unidades escolares por falta de continuidade entre o que é proposto pelas
instâncias superiores e o que é efetivamente esperado de quem está na unidade escolar.
Não pregamos e nem acreditamos que as unidades escolares devam fazer só aquilo que
lhes apetece, porém, uma vez decidido pela Secretaria de Educação quais serão as metas
a serem cumpridas, cada unidade escolar deveria poder realizar um trabalho de
adequação da meta a sua realidade.
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O que presenciamos neste município ao longo dos três anos e meio em que
coordenamos duas unidades escolares, foi a ausência total de claras metas a serem
alcançadas. Descrevemos tal quadro a partir da modalidade de EJA e Educação Infantil,
que foram as etapas de ensino em que trabalhamos. Parece-nos que nas séries iniciais da
Educação Fundamental, do 1º ao 5º ano, as metas eram mais claras, mais fruto da
necessidade de alcançar um bom IDEB 49 e atender às avaliações externas, do que
propriamente da clareza interna do que propor à rede.
Como já apresentamos por diversas vezes, e reforçaremos mais uma vez agora, o grupo
novamente era a instância primeira de decisão do que seria postergado e o que não
poderia esperar. Cremos que foi importante fornecer um esquema do plano de ação para
cada integrante do HTPC, pois, dessa forma, tinham como controlar a execução dos
trabalhos e sugerir modificações.
A configuração final desse material não foi uma tarefa fácil. Ficamos o ano de 2010
tentando encontrar uma organização que nos auxiliasse na escrita das pautas dos
encontros de HTPC e ao mesmo tempo sinalizasse a nós e às profissionais o que
faríamos em nossos encontros semanais. Depois de alguns ensaios de entrega de
cronogramas mensais, conseguimos ampliar o período de tempo para o semestral.
Vale a ressalva de que sempre insistimos junto às professoras que planejar os projetos e
sequências didáticas com um detalhado cronograma era uma boa estratégia para evitar
problemas futuros de organização. Ao demonstrarmos um cronograma detalhado de
nossas intervenções nos HTPCs, estávamos exemplificando algo que víamos como
essencial a elas. O primeiro cronograma ficou com este formato:
Cronograma de atividades dos HTPCs do grupo da tarde

Dia/mês Madalena Avaliação Apresentação
Freire
ao grupo

26/04

X

03/05

X

10/05

X

49

Andréa
X

Português
para fins
específicos

Dica
cultural

X

Alexsandra

Cristiano
Arlete

Assessoria
Imagem
pessoal

Arlete
X

Alexsandra

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. As escolas deste município possuem média de 5,8.
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17/05

X

24/05

X

31/05

X

07/06

X

14/06

X

21/06

X

28/06

X

05/07

X

Andriele
Alexsandra

X

Avaliação Avaliação

X

Aurora
Cristiano

X

Arlete
Avaliação

Cristiano
Andriele

Andréa
Cristiano

X

X

Aurora
Américo

X

Américo

Andréa
Alexsandra

Avaliação

Avaliação

Avaliação

Procurando evitar futuros equívocos e para que as leituras sejam efetuadas dentro do
prazo de quinze dias, preparei um cronograma de nossa parte formativa dos HTPCs.
O campo da assessoria está em branco, pois o convênio ainda não fechou quem fará a
mesma.
Vamos trabalhar com um prazo para o término dos projetos que serão colocados no
PPP? Estou aberto a sugestões de datas.
A Telessala precisa definir quando me entregará um instrumento avaliativo dentro da
sugestão do texto de Ana Maria Saul. Creio que a turma de EJA também possa rever a
questão das fichas avaliativas. As instrutoras do específico necessitam entregar a
avaliação do primeiro ciclo e pensar em como reveremos a ficha. Que tal no dia do
conselho de ciclo?
Faremos uma lista para o lanche?
Dia

Responsáveis

03/05
10/05
17/05
24/05
31/05
07/06
14/06

Na primeira linha do quadro encontramos informações que necessitam ser explicadas:
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A coluna dia/mês refere-se ao dia programado para a intervenção. Naquele momento,
conseguimos entregar um quadro do primeiro semestre inteiro.
A coluna Madalena Freire indica o dia em que efetuaríamos a leitura do capítulo do
livro “A paixão de conhecer o mundo”. Ao longo do ano lemos toda a primeira parte
dessa obra. A recepção à leitura do livro foi excelente e conseguimos alcançar com o
grupo o nosso propósito, que era o de exemplificar a possibilidade de haver relatos de
grande qualidade analítica do fazer pedagógico.
A coluna Avaliação denomina o espaço que reservamos para discutir textos a respeito
de como efetivar uma boa avaliação e construir um instrumento avaliativo que abarcasse
todas as dimensões que estávamos estudando na escola. O texto abaixo do quadro
permite antever o que estávamos falando, quando solicitamos que a Telessala nos
entregasse um instrumento avaliativo dentro da perspectiva avaliativa da professora Ana
Maria Saul.
Sobre a coluna português para fins específicos: mediante as dificuldades que diversas
profissionais relataram para realizar os registros de seus DBs e as sínteses dos HTPCs,
procuramos desenvolver um trabalho que as auxiliasse nas dificuldades específicas em
relação ao que precisavam desenvolver a esse respeito. Novamente, o GELEP assumiu
um papel muito importante em nosso trabalho, pois foi nos encontros do grupo que
entramos em contato com a abordagem de ensino da Língua Portuguesa para fins
específicos. Nossa orientadora foi de extrema importância, auxiliando-nos a criar um
documento 50 que nos permitiu, primeiramente, verificar as necessidades do grupo, para
depois traçarmos as metas a serem alcançadas e os objetivos a serem desenvolvidos.
A coluna Apresentação ao grupo refere-se às apresentações que sugerimos que as
integrantes do grupo efetuassem umas das outras. É uma unanimidade em todas as
escolas em que fomos coordenador, igualmente ao reportado por outros colegas que
coordenam escolas (independentemente da etapa de ensino), os professores solicitarem
trocas entre si. Contudo, víamos que, se essas trocas entre os pares não estivessem bem
estruturadas, perderíamos um precioso tempo de HTPC que não refletiria na melhora
dos fazeres didáticos de quem ouvisse as trocas.

50

A Análise de Necessidades aplicada, encontra-se no anexo II.
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Construímos junto com o grupo um material de sugestão de formatação dessas trocas,
partindo da seguinte proposição:

Instrutoras e professoras da E.M. Vereadora Aracy de Ângelo

Ao término do ano letivo de 2010, fizemos uma proposta de que todas as profissionais
desta unidade escolar tentariam transitar entre todas as áreas do conhecimento.
Acreditamos que é chegado o momento de iniciarmos a efetivação deste compromisso.
Sei de algumas profissionais que estão realizando cursos em áreas diferentes das suas e
fico muito feliz em saber que outras tantas pretendem em breve iniciar outros cursos.
Contudo, este grupo sempre encontra dificuldade de encontrar bons formadores, afinal
é um grupo altamente capacitado e experiente. Então, lanço o seguinte desafio: nós
prepararemos oficinas para nós mesmos, dentro de nossa área de atuação.
Para tal, sugiro que tenhamos claro o seguinte roteiro:
O que você considera primordial saber em sua área de atuação?
Quanto tempo seria necessário usarmos para aprender essas noções básicas?
Quais materiais seriam necessários disponibilizarmos?
Gostaria de efetuar sua oficina sozinha ou em grupo?
Há como oferecer um material de apoio escrito aos participantes da oficina?
Qual o tempo de preparo mínimo que precisa dispor para isso?
Possuindo as respostas para as questões acima, acreditamos que será muito mais fácil
sentar e avaliar a pertinência do que trabalharemos e como trabalharemos.
Reconhecemos que será impossível em apenas um ano letivo capacitarmos todos a
serem especialistas nas áreas com que entrarão em contato, contudo cremos que
noções básicas poderão e deverão ser adquiridas nessas oficinas.
Lembrem-se da importância de termos bem claramente definido para nós quais são
nossos objetivos e como iremos alcançá-los.
As professoras participarão das oficinas tratando sempre de interligarem os conteúdos
apreendidos (técnica) com os conteúdos do programa curricular (planejamento). Dessa
forma, podem treinar possibilidades de interligação entre os conteúdos formativos e
técnicos, e possibilitamos às instrutoras verem um tratamento didático diferente do até
então aplicado.
Recomendo que as professoras entrem em contato com a parte da FORMAÇÃO
INTEGRAL DO SER, que está disponível nos planos de curso livre desta unidade
escolar, e escolham dois objetivos e seus respectivos conteúdos para serem
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desenvolvidos com o grupo. (Lembrem-se de que, além de adequarem esses objetivos ao
grupo, deverão sugerir possibilidade de tratamento com os alunos).
Mediante a entrega do roteiro e dos objetivos que serão tratados, efetivaremos um
cronograma de apresentação, que desejamos se inicie no máximo na semana de 21 a 25
de março. Isso implica que a entrega dos cronogramas deve ocorrer até dia
16/03/2011.
Com apresentações como essa anteriormente mencionada, diminuíamos a dicotomia
entre o que as professoras ofereciam aos alunos nas aulas regulares e o que as
instrutoras faziam em suas aulas práticas. Além disso, ganhávamos a chance de entrar
em contato com conhecimentos diversos e muito além do que tínhamos como base de
nossa formação. E nisso consistia o maior dos nossos objetivos: que as profissionais se
relacionassem com o conhecimento dentro de uma dimensão de desejo.
Essa ausência de si mesmo/presença em si fora de si mesmo é a própria
condição do homem. Constitui-o como sujeito e mantém a dinâmica do
desejo, que não pode ser reduzido a pulsão orgânica em busca de objeto. Mas
nem por isso esse sujeito se reduz ao desejo e à relação com o outro enquanto
pessoa. É também um corpo “engajado” em um mundo onde deve sobreviver,
agir, produzir, mesmo que, em um primeiro tempo, essa necessidade seja
assumida por outros. O mundo não se sobrepõe a um universo onde estariam
apenas o sujeito e o outro, unidos e divididos em relações de desejo. O
mundo está aqui, imediatamente; nele, o outro e a alteridade assumem formas
“concretas”, sociais. Mesmo sendo a estrutura fundamental do sujeito, o
desejo ainda é “desejo de” e esse “de” remete a uma alteridade que tem uma
forma social, quer se trate do outro como pessoa, quer como objeto de desejo.
(CHARLOT, 2000, p.53).

Deixarmos de representar, para ficar na definição de Lacan, o papel de mestre das
profissionais, e não sermos os únicos a remeter à alteridade, era outro objetivo nestes
encontros formativos. Nos encontros entraríamos em contato com técnicas de
procedimentos específicos da profissionalização de uma forma eficaz, uma vez que as
professoras teriam de se relacionar com as instrutoras. Quando o inverso acontecesse, as
professoras ensinando ligações entre os procedimentos profissionais e os conteúdos de
sua área disciplinar, seria a vez das professoras se relacionarem com as instrutoras em
outras bases, tais como CHARLOT (2000, p.53) define: “Entrar em um conjunto de
relações e interações com outros homens. Entrar em um mundo onde se ocupa um lugar
(inclusive, social) e onde será necessário exercer uma atividade”.
Todas as informações anteriores são necessárias para contextualizar aquilo em que
verdadeiramente acreditamos, ao proporcionarmos aos grupos que coordenamos a troca
de experiências entre si, procedimento este bem sintetizado por CHARLOT:
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Por isso mesmo, nascer significa ver-se submetido à obrigação de aprender.
Aprender para constituir-se, em um triplo processo de “hominização” (tornarse homem), de singularização (tornar-se um exemplar único de homem), de
socialização (tornar-se membro de uma comunidade, partilhando valores e
ocupando um lugar nela). Aprender para viver com outros homens com quem
o mundo é partilhado. Aprender para apropriar-se do mundo, de uma parte
desse mundo, e para participar da construção de um mundo pré-existente.
Aprender em uma história que é, ao mesmo tempo, profundamente minha, no
que tem de única, mas que me escapa por toda a parte. Nascer, aprender, é
entrar em um conjunto de relações e processos que constituem um sistema de
sentido, onde se diz eu sou, quem é o mundo, quem são os outros.
(CHARLOT, 2000, p. 53).

A coluna Dica Cultural citava o responsável por fazer uma indicação cultural naquela
semana. Essa indicação poderia abranger obras literárias que a profissional tivesse lido,
filmes que houvesse assistido, peças teatrais, exposições em museus, passeios, shows, e
o que mais lhe aprouvesse.
A única exigência era que a profissional tivesse fruído da indicação e trouxesse a maior
quantidade de dados possíveis para quem desejasse fruir da experiência, como, por
exemplo, valor, endereço, tempo de duração, período de realização, meios de
locomoção para acessar o local e outros dados que julgasse relevantes.
E, por fim, a coluna Assessoria Imagem Pessoal funcionava mais como um alerta para
as instrutoras, pois o grupo não contava com uma assessora, já que tínhamos demitido
duas pessoas que tentaram nos assessorar. Foi a primeira vez que tivemos claramente a
noção da dificuldade que era para as pessoas de fora conseguirem propor ao grupo
estratégias de formação. As outras unidades educacionais de profissionalização da SME
já contavam com assessores. Nós fomos o último grupo a ganhar esta profissional e o
primeiro a abrir mão dela.
Creditamos muito dessa autonomia à qualidade profissional que as instrutoras possuíam,
dado que suas dificuldades não se referiam aos conteúdos técnicos de suas profissões.
Ao contrário, suas demandas eram de como melhor integrar os aspectos técnicos de suas
aulas a uma formação mais humanizadora e integradora de percepção do educando
como um cidadão capaz e de direito. Poucos profissionais que lidam com a dimensão da
profissionalização, principalmente da profissionalização inicial, estão aptos a fazerem
tal formação. E os poucos que estão, cobram por suas horas-aula bem mais do que a
Prefeitura estava disposta a pagar.
Seria uma grande ingenuidade não prevermos que o plano de ação necessitaria de
revisão e quiçá modificação ao longo de sua aplicação. Contudo, não estamos
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acostumados, nem como professores nem como coordenadores, a termos explicações de
eventuais modificações e, mais ainda, a podermos enquanto docente, partilhar dessas
modificações e decidir quais itens queremos suprimir ou aprofundar.
Buscando fugir da regra até então vivenciada por nós enquanto fomos professores,
optamos em prever em nosso plano de ação os momentos de revisão. Assim
esperávamos estar fornecendo aos profissionais por nós coordenados a estratégia de
planejarem as possíveis alterações que seus planos de ações docentes sofreriam ao longo
dos cursos.
Um equívoco que demoramos a superar foi o de prevermos uma grande carga de
objetivos e conteúdos a serem tratados nos encontros formativos do HTPC. O excesso
se deu por causa da ansiedade de tentar minimizar o quadro de ausência reflexiva do
fazer docente por parte da maioria das profissionais com as quais trabalhamos. Quadro
agravado pelo desejo de querer agir na mediação do que cremos como o mínimo
necessário para a recepção dos dispositivos e objetos culturais. Estes dois motivadores
nos fizeram, por diversas vezes, abrir mais de uma frente de trabalho, o que nos
obrigava a desenvolver um cronograma bem apertado, o qual se tornava inviável na
ocorrência de uma simples suspensão de um dos encontros de HTPC.
Demoramos a descobrir que não seria a quantidade de objetivos e conteúdos que
determinaria um bom trabalho junto às profissionais que coordenávamos, mas sim o
adequado aprofundamento e a explicitação dos objetivos que elencássemos e
percebêssemos como essenciais para reflexão de seus fazeres.
Para exemplificar, vale a pena resgatar a dificuldade de definirmos iniciar os HTPCs
com a leitura de um livro literário. Quando estávamos em sala de aula também
“sofríamos” com a decisão de ler um livro grande para a classe e, mesmo as crianças
pedindo para lermos mais um capítulo, sentíamos que “deixávamos” de dar matérias e
“enrolávamos”. Optar em “gastar” de quinze a vinte minutos das duas horas semanais
de HTPC que tínhamos com as profissionais, para ler literatura, foi uma das mais
difíceis decisões.
Quando nos convencemos da importância de iniciar os encontros com a leitura literária,
sabíamos que não poderia ser qualquer livro. Queríamos que fossem livros que
atuassem na perspectiva de GREIMAS (2002), ou seja, que causassem a “fratura”, e
víamos os clássicos como obras que poderiam atender a esta dimensão, como nos
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justifica CALVINO (2001, p.10): “Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem
uma riqueza para quem os tenha lido e amado; mas constituem uma riqueza não menor
para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para
apreciá-los”.
Acreditávamos, e cada grupo novo que coordenamos nos provou o acerto dessa decisão,
que vivenciar coletivamente a experiência de ler obras literárias de relevância seria uma
eficaz

estratégia

de

mediação

da

leitura.

Sem

contar

que

ampliávamos

consideravelmente o leque de interlocutores dos sujeitos, ao ter mais pessoas lendo o
mesmo livro.
Nossa seleção de obras, aos grupos que coordenamos, se inicia com “Casa de Bonecas”
(Henrik Ibsen) e segue para “A hora da Estrela” (Clarice Lispector), por serem duas
obras que muito nos marcaram e pelo fato de terem mulheres como protagonistas,
comunicando-se com as profissionais da educação que são protagonistas de seus fazeres
em sala de aula.
Mesmo cientes da importância e de diferentes vantagens e ganhos para as profissionais
a partir da leitura de obras literárias efetuadas nos HTPCs, de forma coletiva, ainda nos
foi dolorosa a decisão de “abrir mão” de determinadas estratégias e de alguns objetivos
e conteúdos, para então podermos desenvolver o aspecto da recepção literária.
Impossível não nos lembrarmos, quando memoramos esse sofrimento, do alerta de
PENNAC (1998, p.49): “Só que nós, ‘pedagogos’, somos credores apressados.
Detentores do Saber, emprestamos com juros. E é preciso que isto renda. Depressa!
Sem o que, é de nós mesmos que duvidamos”.
Determinar o que é essencial e o que pode esperar não é uma escolha fácil, por isso,
algumas vezes durante nossa trajetória, realizamos escolhas equivocadas, mas na
maioria das vezes acertamos. Constatamos que esses acertos se devem ao fato de
estarmos acompanhando o fazer docente das profissionais que coordenávamos através
da leitura sistemática dos DBs.

4.4 O grupo como instância de formação
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A construção de um grupo de formação implica mais do que ouvir o grupo acerca dos
objetivos e conteúdos que serão tratados coletivamente, traz o enorme desafio de nos
despirmos de certezas e podermos perguntar, errar, duvidar e compartilhar com todos os
envolvidos na formação.
Lemos muito estudos que se debruçam sobre a importância de formar um grupo coeso e
participativo de professores para que conjuntamente revejam práticas, analisem
situações, ponderem procedimentos. Entre esses estudos estão ALARCÃO (2001),
WARSCHAUER (2002), PLACCO e SOUZA (2006), MARTIN-KNIEP (2007),
PERRENOUD (2008) e IMBERNÓN (2010).
Cientes das considerações desses estudos e imbuídos do desejo de auxiliar na reflexão
do grupo, procuramos nos pautar no alerta de Imbernón, que a nosso ver sintetiza bem
as proposições dos estudiosos citados:
A formação permanente do professorado requer um clima de colaboração e
sem grandes reticências ou resistências entre o professorado (não muda quem
não quiser mudar, ou não se questiona o que faz aquele que pensa que está
muito bem), uma organização minimamente estável nos centros (respeito,
liderança democrática, participação de todos os membros, etc) que dê apoio à
formação e uma aceitação que existe uma contextualização e diversidade
entre o professorado e que isso leva a maneiras de pensar e agir diferentes.
Tudo isso contribui para conseguir uma melhoria na aceitação de mudanças e
de inovação das práticas. (IMBERNÓN, 2009, p.26)

São afirmações que, provavelmente, ninguém diria não serem interessantes de
desenvolver em qualquer unidade escolar, porém fica-nos o enorme questionamento:
como realizar tais proposições? PLACCO e SOUZA nos sinalizam possibilidades:
A partir de nossa própria experiência de aprender – adultos que somos -, foi
apresentada em nosso grupo de estudos uma série de temas como
movimentos ou processos que fazem parte de nosso aprender.
Aprendemos quando e como?
_ no confronto de ideias e ações;
_ experimentando, acertando e errando;
_ ouvindo experiências de outros;
_ recorrendo à memória do que conhecemos e vivemos;
_ estudando teorias, questionando, clareando posições;
_ escrevendo sobre dado assunto;
_ dissecando o novo, subdividindo-o e juntando-o de outra forma (análise e
síntese);
_ exercitando e refletindo sobre a prática;
_ acumulando ideias e testando-as;
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_ refletindo sobre nosso próprio modo de aprender. (PLACCO e SOUZA,
2006, p.18)

Como desejamos por meio da escrita desta tese também explicitar nosso processo de
aprendizagem, cremos ser importante afirmar que iniciamos nossas intervenções nos
HTPCs sem conhecermos muitos dos autores que citamos. Os questionamentos do
grupo, o desejo de se dividirem em grupos menores (instrutoras versus professoras) nos
motivaram a buscar pesquisadores das questões de formação. Assim, descobrimos o
livro “Aprendizagem do adulto professor”, da professora Vera Placco e outros autores,
e foi com enorme alegria que partilhamos com o grupo que não estávamos sozinhos nas
proposições que efetuávamos. Depois, tivemos o privilégio de frequentar a disciplina da
professora Vera Placco e solucionar diversas questões, além de aprender novos aspectos
acerca da aprendizagem do professor.
E o fato de não estarmos sós funcionou, e ainda funciona, como uma via de mão dupla,
primeiro dando-nos mais segurança na perseverança do caminho escolhido para ser
trilhado e na outra, alimentando nossas intervenções. Ressaltamos que a palavra
perseverança não foi escolhida aleatoriamente, pois por diversas vezes os grupos que
coordenamos tiveram grandes momentos de resistência para com as nossas proposições,
causando grandes momentos de tensões e conflitos. Por causa disso, só a certeza de que
o caminho proposto seria exitoso nos permitiu não recuarmos.
Motivados por estas situações-limite, produzimos um artigo que versa sobre o conflito
como estratégia de mediação de leitura da obra de Clarice Lispector. Uma professora se
mostrou muito resistente a efetuar a leitura do livro de Lispector, alegando falta de
tempo; então, solicitamos que em parte de seus horários de planejamento individual
sentasse em nossa sala e lesse determinado número de páginas da obra!
Uma atitude extremada, reconhecemos, porém que se mostrou necessária para que a
professora e para que o grupo percebessem quais seriam os nossos limites. Em tempo, a
referida professora, além de ler a obra de Lispector, no ano seguinte efetuou um
interessante trabalho de mediação com a sua turma a partir das obras de Graciliano
Ramos, lendo para seus alunos “Vidas Secas” e “São Bernardo” e, em 2013, procurounos para ajudá-la a prestar concurso de ingresso em um programa de Pós-Graduação
stricto sensu, para analisar a importância da literatura na constituição de adultos
estudantes. Não poderíamos almejar maior retorno da adequação de nossas proposições.
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Um ponto positivo que as leituras teóricas trouxeram foi a sensação ao grupo de que
sabíamos do que estávamos falando. Diversas vezes, as profissionais que coordenamos,
mesmo as mais resistentes e críticas, eram unânimes em afirmar que nos viam como
uma pessoa que havia lido muito e que sabíamos teoricamente muito. Víamos
claramente uma crítica velada ao fato de restringirem o saber ao teórico, porém tinham
que concordar que tínhamos um saber. Sabíamos que cabia a nós demonstrar que o
saber teórico pode iluminar a prática e que não devia ser visto ou tratado como algo à
parte do saber prático.
Com muitas conversas, situações-limite sendo testadas, recuos estratégicos, avanços e o
máximo possível de exemplificações dos objetivos que estavam em jogo a cada nova
proposição, fomos construindo um grupo que se percebia como instância de formação
coletiva. E o eixo condutor do grupo foi o fazer docente.
As leituras dos DBs permitiam que tratássemos do fazer docente individual de cada
profissional que se dispôs a escrever o diário, contudo desejávamos que determinadas
proposições e alguns questionamentos fizessem parte da rotina de reflexão de mais
profissionais. A forma que encontramos para efetivar essa instância reflexiva foi a
socialização das leituras que nós efetuávamos semanalmente.
Como explicamos no segundo capítulo, líamos os relatos referentes a uma semana de
aulas ministradas e produzíamos uma devolutiva em média de uma folha acerca do que
líamos, sempre propondo novas possibilidades organizativas e reflexões acerca do
narrado, também elogiando avanços, quando apresentados.
Contudo, essa gama enorme de leitura – houve semanas em que lemos mais de cem
páginas de relatos e produzimos mais de vinte e cinco páginas de devolutivas – davanos uma sensação de vazio, pois as produções ficavam circunscritas a nós da
coordenação e à profissional que recebia a devolutiva. Por diversas vezes, lemos
situações que acreditávamos poderiam ser socializadas e conjuntamente serem
ressignificadas.
Expusemos ao grupo a nossa visão de como seria oportuna a troca entre todos os
envolvidos e que priorizaríamos esse comportamento; inicialmente nos comprometemos
a não citar nominalmente a profissional à qual nos referíamos em nossos comentários.
Nomeamos o texto que seria produzido de “síntese da semana”. A seguir, um exemplo
desse material:
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1ª Quinzena de Abril
Amélia: Precisa de orientações para a escrita de uma sequência didática, solicita ajuda
sobre como introduzir a escrita aos seus alunos.
Ana: Sinaliza que começa a transpor a dinâmica das aulas para o registro. Faz
relevante observação de que o grupo de instrutoras gostaria de ouvir/falar mais sobre
o especifico.
Aline: Relata dificuldades com a turma de manicure (comportamentos inadequados),
sua turma de estética possui um número elevado de ausências.
Alba: Seu relato é excelente, creio que para ficar melhor só ajudando-a a escrever um
projeto que mobilize a sala.
Ananda: Comprometi-me a sentar com ela e a informante 10 para escrevermos o
projeto Mercado, escreve que conversou com a informante 10 sobre primeiro explicar o
sistema monetário (acho válido e importante eu tê-la auxiliado a encontrar uma
interlocutora).
Agnes: Começa a fazer relatos maiores, às vezes, coloca informações não relevantes,
mas faz parte do processo de aquisição da prática de escrever relatos. Sexta-feira irei
orientá-la (projeto Mercado e Jornal).
Antônia: Aponta em seus relatos que os alunos registram em cadernos dúvidas, alegrias
e acertos na realização dos procedimentos...
Américo: Relatos objetivos, marquei sexta-feira uma conversa entre mim, ele, Ananda e
Agnes.
Aurora: Aponta que com uma fala individual com cada aluno consegue atender às
demandas particulares deles.
Alba: Preciso definir um dia para iniciar a escrita de um projeto com ela (Andressa,
Andriele e Américo) 13/04/11 às 9:30.
Andriele: Desabafa que se sente perdida.
Amanda: Muito perspicaz em suas observações, apresenta muitas dúvidas ortográficas
e de concordância.
Arlete: Seus registros não avançam para além de meros relatos sem cores.
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Vale observar que Alba aparece duas vezes, pois ela atrasou uma das entregas de seu
diário. Os nomes não eram socializados na hora que líamos os comentários.
Com o tempo, as pessoas foram se identificando livremente acerca das colocações que
nós efetuávamos e chegou uma hora em que se tornou muito natural serem nomeadas,
sem causar mal-estar nem melindres em ninguém. Essa construção só foi possível por
perceberem que nunca esteve em jogo nesses apontamentos a dúvida da capacidade
profissional de ninguém, e sim a busca de uma melhor possibilidade de efetuarem os
seus fazeres didáticos. Como corrobora PLACCO e SOUZA:
Assim, o que se quer afirmar é que a aprendizagem do adulto se dá
primordialmente, no grupo, no confronto e no aprofundamento de ideias, pela
escolha individual e comprometida com o evento a ser conhecido. Esse
evento, que se apresenta em sua multiplicidade, se ancora na experiência do
aprendiz, significada pela linguagem. (PLACCO e SOUZA, 2006, p.24).

O relato da Alice, no caderno “O que eu mudei...”, não nos deixa dúvidas acerca dessa
construção:
21/12/2011

Fiquei pensando e refletindo sobre o ano, tudo o que passamos e o quanto cresci e
aprendi com todos, e o que mais me tocou foi perceber que não aprendi somente sobre
o pedagógico, mas sobre cultura, vida, culinária, leitura, relações e muito mais... Amei
estar com pessoas que não foram simplesmente colegas de trabalho, mas parceiros e
professores. Amei ter alguém que se preocupou com as minhas falhas e dificuldades e
apontou caminhos e soluções e não as enfatizou ou fortaleceu. A minha história de vida
cresceu e as minhas expectativas e os meus desejos também, dei meu primeiro passo
aos estudos com a minha pós e fiquei muito feliz em estudar sobre o que gosto e tenho
interesse, mas não quero parar por aqui, pois agora um mestrado já faz parte dos meus
sonhos e no meu tempo farei deste sonho minha realidade. Quero estudar muito ainda,
pois sei das minhas limitações e dificuldades, mas não me conformo com elas e quero ir
além. Que venha 2012 e que o cansaço e desânimo não prevaleçam, somente a força de
vontade e a saúde para concretizar ou pelo menos começar a realizar todos os anseios!
Alice

Antes de analisarmos o relato da Alice, acreditamos ser importante explicar o caderno
“O que eu mudei...”. Com a finalidade de monitorar as mudanças que as profissionais
da escola percebiam em seus fazeres didáticos, sugerimos que escrevessem
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mensalmente ou no mínimo bimestralmente, aspectos que haviam percebido terem
mudado em suas conduções didáticas.
Não ocorreram as escritas dentro dos prazos que esperávamos, uma vez que as
profissionais precisaram de mais tempo para perceberem suas mudanças, mas, como já
citamos PENNAC (1998), somos credores apressados. Ao diminuirmos nossa
ansiedade, pudemos apresentar os conteúdos que foram tratados prioritariamente nas
socializações com o grupo.
A efetivação da socialização só ocorre eficazmente quando conseguimos o
envolvimento de todos (ou da maioria) do grupo.
IMBERNÓN (2011, p.85) faz uma síntese primorosa do que desejamos - e em grande
medida conseguimos: alcançar com as profissionais que coordenamos “a formação
centrada na escola pretende desenvolver um paradigma colaborativo entre os
professores. Esse paradigma colaborativo baseia-se em uma série de pressupostos:”
Antes de darmos sequência aos pressupostos elencados pelo pesquisador, que serão sete
ao todo, vemos como fundamental retomarmos o acerto da escolha da pesquisa
colaborativa para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Como pensar em desenvolver
um paradigma colaborativo sem a colaboração se fazer presente? Não podíamos
compactuar com o ditado popular “faça o que eu mando, mas não faça o que faço”.
Colaboração só se ensina vivenciando-a.
A seguir, apresentamos os pressupostos de IMBERNÓN (2011), entremeados por
nossos comentários.
1) A escola como foco do processo “ação-reflexão-ação” como unidade básica de
mudança, desenvolvimento e melhoria. Implantar uma inovação na escola não é o
mesmo que fazer dela o sujeito e o objeto de mudança. Portanto, é preciso promover a
autonomia das escolas nesse sentido e as condições necessárias para que tal autonomia
ocorra: capacidade de mudança e de promover sua própria mudança; desenvolvimento
progressivo; melhoria.

Em alguns momentos, tivemos de nos conter ao querer acelerar o processo de mudança.
Muitas vezes, ao socializar com as profissionais que desejávamos que as mudanças se
efetuassem com maior agilidade, recebemos como resposta que estavam mudando
muito rapidamente. Ao observarmos em perspectiva o trabalho, devemos admitir que
aconteceram diversas mudanças em um prazo de tempo que poderia ser considerado
pequeno para diversos grupos.
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No segundo grupo na ESCOLA B, fomos obrigados a, quando estávamos na
coordenação dessa escola, reconhecer que acelerávamos e muito o percurso! Entretanto,
nossa “pressa” era justificada por dois claros motivos: (i) sabíamos que sairíamos da
escola no mesmo ano de nossa chegada, pois estávamos esperando a chamada do
concurso de coordenador pedagógico na prefeitura paulistana; (ii) o grupo já tinha um
rico repertório de textos teóricos mediados pela direção escolar, assim, já possuíam
sementes que só precisavam ser germinadas.
2) Para uma reconstrução da cultura escolar como objetivo não apenas final, mas
também de processo, pois a escola deve aprender a modificar sua própria realidade
cultural.
Sempre pautamos nossas intervenções enquanto professor e depois como coordenador
pedagógico na defesa intransigente de que o primeiro e maior papel da escola deva ser o
da mediação do patrimônio cultural da humanidade. E como mediar algo que não
conhecemos e de que nem nos apropriamos?
Buscamos sempre, como narramos no primeiro capítulo, tornar a escola um espaço
privilegiado de lidar com os objetos da Cultura, para então tratarmos de seus
dispositivos e, quando possível, vivenciá-los.
3) Aposta em novos valores. Em vez da independência, propor a interdependência; em
vez do corporativismo profissional, a abertura profissional; em vez do isolamento, a
comunicação; em vez da privacidade do ato educativo, propor que ele seja público; em
vez do individualismo, a colaboração; em vez da dependência, a autonomia; em vez da
direção externa, a autorregulação e a crítica colaborativa.
Neste item em especifico, vemos o resumo do que efetuávamos com os grupos por nós
coordenados, quando socializávamos a nossa leitura de seus diários. Vale uma
importante ressalva, a construção da socialização é difícil e implica um grande
desprendimento de valores muito arraigados em nossas formações iniciais, que não
abrem espaço para as dúvidas, a colaboração e a crítica construtiva.
Fomos formados na perspectiva de sermos senhores de um saber, de estarmos em
constante competição com o outro, reiterando a noção de que toda crítica sempre tem
um cunho pessoal e de destruição.
Um fato nos marcou decisivamente nessa construção, e serve-nos de alerta até hoje.
Quando terminamos o primeiro ano de coordenação na ESCOLA A, já tínhamos
construído o hábito junto ao grupo de terem seus nomes citados no momento de
socialização das nossas leituras. Entretanto, como novas professoras chegaram à escola
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em 2011, na primeira leitura da síntese, fomos socializar dizendo os nomes das
profissionais envolvidas e houve um ligeiro mal-estar
As instrutoras e a única professora que tinham permanecido na unidade escolar acharam
estranho o mal-estar que as novas professoras foram externando pela leitura da síntese
com a citação dos seus nomes. Quando percebemos o clima que estava se formando,
paramos a leitura e esclarecemos às professoras que chegavam que aquele era um
procedimento adotado na escola após uma decisão coletiva.
Duas professoras chegaram ao ponto de dizerem que não permitiam serem expostas
daquela forma por nós da coordenação, que iriam à Secretaria de Educação e que
exigiam serem respeitadas. Por isso, solicitamos a presença da orientadora pedagógica
no HTPC seguinte e lemos um texto que reafirmava o nosso compromisso em auxiliar o
fazer didático das profissionais e no texto nos desculpávamos por não terem sido
alertadas que socializaríamos as dúvidas, que até poderíamos deixar de citar os nomes
das profissionais que assim o desejassem.
Naquele momento, os membros antigos do grupo disseram que inicialmente se
assustaram também, contudo, com o tempo, a situação foi ficando tão natural que só se
lembraram de seus espantos iniciais por causa da reação exacerbada que algumas
professoras estavam demonstrando.
Acreditamos que nossa posição firme ao escrever o texto em que abríamos ao grupo a
necessidade de revermos nossas condutas, a admissão do equívoco de não termos
partilhado a decisão do grupo e o chamamento da orientadora pedagógica, que
representava a Secretaria de Educação, foram movimentos essenciais para que os novos
elementos do grupo percebessem que tínhamos um percurso formativo, que não
abriríamos mão dele e, o mais importante, que deveriam tentar se adequar a ele o mais
rapidamente possível. O que nos leva à quarta postulação de Imbernón.
4) A colaboração, mais que uma estratégia de gestão, é uma filosofia de trabalho.
Muito das resistências inicias foram se quebrando quando as novas integrantes do grupo
perceberam que os apontamentos sempre visavam ao desenvolvimento do grupo. Não
havia decisão tomada por parte da coordenação que não passasse pelo crivo do grupo, e,
o mais importante, por vezes, sendo voto vencido, acatávamos as sugestões e
proposições do grupo.
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Com três meses na unidade escolar, uma professora pediu para falar com o grupo num
dos encontros de HTPC. Disse que estava feliz por participar do grupo, que seu espanto
inicial com a condução dos HTPCs como momento formativo era tomado por ela como
uma situação de pânico, principalmente por ser apontada como alguém que fazia algo de
errado. No momento do relato, ela afirmou que compreendia que o grupo não era um
“bando de ovelhas” com medo da coordenação, mas sim a instância que
verdadeiramente decidia o que a escola faria.
Por vezes, essa mesma professora trabalhou em escolas que se diziam democráticas,
onde os conflitos eram mascarados, os problemas colocados de lado e nada
efetivamente se modificava. Agora ela compreendia que, sem uma condução coletiva na
procura de soluções, era impossível encontrar uma forma que contemplasse a todos.
5) Não é uma tecnologia que se pode aprender, e sim um processo de participação,
envolvimento, apropriação e pertença.
Um dos nossos maiores desejos, senão o maior, inicialmente, quando pensamos em
pesquisar o nosso fazer de coordenação pedagógica, era o de encontrar um rol de
procedimentos a serem seguidos, ou ao menos considerados, que auxiliassem aos
colegas que desejassem construir procedimentos de reflexão, nos momentos de HTPC,
do fazer didático do professor.
Contudo, conforme fomos estudando as nossas intervenções, analisando nossos
procedimentos, ampliando as leituras e os interlocutores, fomos percebendo que não há
um único proceder, que o que pode muito bem funcionar para um grupo pode ser
ineficaz para outro, ou, pior ainda, o que funciona como conduta para nós pode ser um
desastre para outro profissional.
Diríamos hoje que é possível partilhar procedimentos e tentar contextualizá-los, para
que então as pessoas que os desejem replicar possam eleger quais são as proposições
que melhor se adéquam as suas situações, mas nunca se esquecendo que sua realidade
só será atendida se considerar as especificidades que ela demanda.
6) Respeito e reconhecimento do poder e capacidade dos professores.
Esse é um item que num primeiro momento parece uma obviedade sem limite, mas que
é difícil de se pôr em prática no momento da intervenção junto ao grupo. Enquanto
professor, devemos sempre nos policiar para não tratarmos os alunos como receptáculos
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de informações. O mesmo alerta nos serve no papel de coordenador para com os
professores.
Tivemos por diversas vezes de ser lembrados, por parceiros de pesquisa, orientadora ou
amigos, que não estávamos lidando com profissionais que nada sabiam; elas traziam um
conhecimento, um saber fazer que poderia e deveria ser considerado. Como trazer à
tona esse conhecimento e colocá-lo em relação com as proposições que trazíamos, era o
grande desafio.
Porém, uma vez estabelecida a relação, a participação do professor tornava-se mais
efetiva e gratificante. E novamente, os DBs cumpriram um grande papel: foi nos
registros diários das profissionais que conseguimos entrar em contato com suas maiores
potencialidades, seus acertos, suas conduções exitosas, tornando assim mais fácil o
respeito e uso dessas características positivas.
Questionamo-nos: como um coordenador pode acessar as potencialidades dos
professores em grandes escolas, onde não há um registro diário - por parte dos
professores - dos seus fazeres cotidianos? Sabemos que seria inviável esperar que o CP
conseguisse assistir a todas as aulas dos professores, mesmo que fosse uma aula por dia
de cada professor, e que apenas o narrar nos momentos coletivos não garantiria que
estivéssemos em contato com o que há de mais verdadeiro na condução didática do
professor. O que nos encaminha ao último item de Imbernón:
7) Redefinição e ampliação da gestão escolar.
No item anterior, compartilhamos que nos questionávamos acerca de como o CP
consegue acompanhar o fazer diário dos professores, se não for por meio dos registros
produzidos por eles. Outros coordenadores nos questionaram como dávamos conta de
ler tantos diários.
Não restringimos o sucesso ou insucesso alcançado nas proposições apenas ao
coordenador, como já salientamos no primeiro capítulo. Há que se reconhecer o papel
fundamental que as diretoras com as quais compartilhamos a gestão das escolas tiveram
na execução das proposições que sugerimos ao grupo.
Quanto mais afinado for o trabalho da gestão e quanto mais compartilharem dos valores
e proposições que estão em jogo, maiores serão as possibilidades de lograrem êxito nas
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proposições lançadas ao grupo. Como bem define Imbernón, após elencar os sete itens
que comentamos:
A instituição educacional é vista como “nicho ecológico para o
desenvolvimento e a formação”. O professor é sujeito e não objeto de
formação. Parte da premissa de que o profissional de educação também
possui uma epistemologia prática, possui um conhecimento e um quadro
teórico construído a partir de sua prática. Por isso é necessário um modelo de
aprendizagem cujas metas sejam dirigir-se a si mesmo e orientar-se para a
capacitação para a autonomia e cujas características principais sejam: criação
de atitudes de valorização e respeito; presença de um currículo de formação
articulado em torno das necessidades e aspirações dos participantes;
estabelecimento de relações de estimulo e questionamento mútuo.
(IMBERNÓN, 2011, p. 87)

São proposições que alcançamos junto ao grupo, algumas em maior profundidade,
outras de forma mais superficial, porém todas as intervenções sugeridas para os grupos
que coordenamos, tinham como base uma Filosofia de prática do nosso fazer.
Há uma especificidade de nosso fazer enquanto professor e, mais acentuadamente
enquanto coordenador pedagógico, que vemos como central e digno de nota: a
preocupação de manter um diálogo aberto e franco com nossos interlocutores, em
especial com os professores.
Advogamos que um comportamento pautado na ética, embasado em Habermas, nos
impõe a sinceridade e a compreensão de que lugar o outro nos fala. Por vezes,
desempenhamos o papel analítico que Lacan chama de “em nome do pai”. Lemos muito
acerca desta peculiaridade em LEBRUN:
A segunda observação, é que, para que ela (consistência) tenha o seu lugar no
social, é necessário que a terceiridade possa ser instaurada em cada sujeito. E
é lá que reencontraremos como preliminar necessária o encontro pelo sujeito
de uma barreira – de um começo – que não seja de sua exclusiva
incumbência, que se imponha a ele perguntar sua opinião, mas que, ao
contrário, exija dele o consentimento, na medida em que é esse último que
vai precisamente fazê-lo tornar-se sujeito integralmente, devido ao seu
consentimento. É precisamente essa aceitação de uma dissimetria inaugural
que vai lhe tornar acessível a alteridade, seja o que escapa à exclusiva
reciprocidade, e que, portanto, lhe permitirá elaborar a norma a partir dos
próprios intervenientes mas sem, no entanto, conservar sua possível recusa,
quando essa norma não lhe for mais favorável, ou, simplesmente, quando ela
não tiver mais sentido esperado. (LEBRUN, 2008, p. 80)

Porém, apenas ser assertivo com os membros do grupo não garantiria que percebessem
que o diálogo poderia ser aberto. Todas as vezes em que se fez necessário, pedimos
desculpas públicas por nossos equívocos, fossem conceituais, procedimentais ou
atitudinais. Tal procedimento gerou nos grupos por nós coordenados a certeza de que
todos poderiam errar e analisar coletivamente novas formas de procedimentos. O grupo
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chegou a escrever um abaixo assinado solicitando que as professoras e as instrutoras
realizassem HTPCs em horários distintos, o que nos motivou a escrever o texto a seguir:
Cuidado com o que desejamos...

Olha o coordenador precisando explicar o que faz e o porquê o faz de novo... São ossos
do oficio. Como em sala de aula fazemos isso cotidianamente, na coordenação também
temos que fazê-lo! Abro o texto desta forma, não para que tenham dó de mim, ou
mesmo que achem que estou fazendo lamúrias sem sentido, mas visando ser o mais
transparente possível com vocês e exemplificando que o ato de coordenar se faz
coletivamente e em pressupostos muitas vezes sedimentados por nós.
Antes de entrar na especificidade do que desejo abordar neste texto, faz-se urgente
refletirmos sobre a importância do que desejamos, e quais são os motivadores deste
desejo. Amo as explicações freudianas para desejo (sub inconsciente, sublimações, e
outras mil), mas, para iniciarmos, o mito de Midas já é o suficiente. Para quem
desconhece, é a história de um rei que fez um pedido para que tudo em que ele tocasse
se transformasse em ouro. Como ele amava o ouro e queria ser muito rico, achou que
nada pudesse ser mais apropriado do que tudo em que tocasse se transformasse em
ouro! E teve seu desejo atendido, o que de início era só alegria, afinal coisas banais e
sem valor, em suas mãos, viravam riquezas, foi se tornando desesperador, afinal o pão
tão sem valor, na hora da fome, não há ouro que pague...
Como aqui, neste espaço educativo, infelizmente, não estamos falando de ouro
literalmente, vamos ficar apenas com a alegoria do desejado e do realizado!
Ao separar o grupo de professores e instrutores, estarei criando duas classes distintas
de profissionais, para o bem e para a mal, e verdadeiramente não sei se os frutos ditos
positivos seriam tão maiores assim...
Posso estar equivocado, como sempre alguém pode estar, mas tomo muito cuidado em
nossos HTPCs de tratar de assuntos que possam ser verdadeiramente compreendidos e
partilhados por todos. Isso demanda de minha pessoa um desdobramento e um olhar
para coisas distintas que poderiam se resolver, promovendo dois momentos distintos de
formação. O que seria mais fácil para mim?
Quando promoveríamos trocas verdadeiras entre os grupos? Quando interessasse
apenas à escola juntar os grupos? Como a Amélia sentiria liberdade de ler na aula da
Aline, que por sua vez compreenderia os motivos disso? Quando a Alba e a Ana
poderiam tratar abertamente de alunos e procedimentos de trocas de aulas entre elas?
Há uma clara resistência de alguns elementos do grupo de instrutoras de mudarem,
isso é natural e saudável, contudo essa resistência deve ser problematizada; apenas
transferir à coordenação e à direção um descontentamento de mudança e de
perspectiva não é saudável a ninguém.
As professoras inicialmente sentiram uma enorme diferença no procedimento da
coordenação, ainda há elementos no grupo tentando elaborar essas mudanças... seja
pela escrita de suas atividades diárias (e efetiva leitura e intervenção nelas), seja por
estarmos presentes na elaboração dos projetos (problematizando-os e auxiliando na
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escrita), seja no questionamento de práticas tão do cotidiano (e às vezes tão
mecanizadas).
Volto novamente a fazer menção a Amélia. No último HTPC, ela me questionou quais
eram meus pressupostos teóricos para minha condução de coordenação! Pois nunca
havia encontrado um coordenador que efetuasse o trabalho que estou conduzindo com
ela! Expliquei que meu pressuposto é a colaboratividade! Já fiz uso desta palavra
algumas vezes, grupo, e hei de usá-la muitas vezes ainda!
Instrutoras, não posso ajudá-las a refletirem significativamente sobre como ensinam e
o porquê ensinam certos conteúdos se não estiverem verdadeiramente a fim de
problematizarem o que sabem!
Acham que vão fazer isso com tranquilidade e partindo de uma alegada experiência de
dez anos de prática? Não estou dizendo aqui de colocarmos perfumaria no seu
proceder, estou convidando-as a compreenderem o porquê de determinados
procedimentos!
Não consigo, desculpem-me a limitação, entender como posso advogar algo para meu
aluno, como, por exemplo, que transite por todas as áreas da imagem pessoal, afinal
assim conhecerá melhor a área, e me recusar a fazê-lo! Ou é bom para meu aluno e
para mim também, ou não é bom para ninguém!
Ouço de diversas instrutoras que são educadoras (e acredito piamente nisso). Mas ao
serem convidadas a refletirem sobre suas práticas utilizando uma linguagem mais
pedagógica, se recusam? Já ouviram falar que conhecimento é poder? Ao fazer uso e
compreender certos termos pedagógicos, estou me apropriando de uma linguagem que
me capacita a circular em meios e espaços que não são ainda reconhecidos como
meus!
Acho, e olha que não gosto de fazer uso dessa palavra, que nunca dei um texto que não
tenha sido explicado coletivamente, lido e debatido. Então, se tiveram dificuldades
iniciais com determinados textos, no grupo (olha a importância do grupo aparecendo
aqui de novo), elas foram diminuídas.
Infelizmente, na aventura do conhecimento, não posso obrigar ninguém a embarcar,
afinal a apropriação (olha que coisa mágica!!!) só ocorre quando o indivíduo deseja.
Mas resistir a aprender não deixa de ser uma forma de manifestação. Não é simples
escrever e lidar com isso!
Como muito da resistência das professoras diminuiu ao entrarem em contato comigo
nos planejamentos dos projetos didáticos, creio que a de algumas instrutoras também
diminuirá consideravelmente se planejarmos juntos... programem-se para tal.
Não tenho dúvida nenhuma das excelentes profissionais que tenho na escola, desejo
apenas auxiliá-las a serem mais do que excelentes instrutoras, e sim profissionais
capacitadas a compreenderem o processo educativo envolvido em suas práticas e
escolhas e, acima de tudo, a serem problematizadoras de suas escolhas! Bem como as
professoras, tento auxiliá-las a irem mais longe do que darem boas aulas!
É um convite ousado e que pode ser recusado, como tudo na vida. Só espero que na
esperança de estarem em um local confortável e num primeiro momento cômodo, não
estejam sendo imediatistas como Midas, que até conseguiu o que desejava, tudo que
tocou virou ouro, mas com o tempo...
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Acho que o texto recomendado para ser lido pelo grupo para a reunião de sexta-feira
colabora com minha linha de raciocínio, ou não?
Cristiano
A opção por entregar o texto escrito não é aleatória. No momento em que fizemos a
entrega, não tínhamos construído o pressuposto teórico de tal escolha. Agora
conseguimos explicitá-lo, pois sempre incentivamos os professores a escreverem os
DBs e fazerem registros que fossem os mais fidedignos possíveis. A palavra escrita
assume um caráter mais formal. Assinamos o texto e fornecemos uma cópia para cada
integrante do grupo e, assim, implicitamente, estamos esclarecendo ao grupo que
assumimos o que escrevemos. Se apenas falássemos, poderíamos depois alegar que não
foi bem isso que desejávamos falar.
Mais de uma profissional nos afirmou o seguinte, obviamente com pequenas variantes:
posso não gostar do que você escreve, posso discordar do que escreve, porém devo
admitir que fico admirada com sua coragem de pôr no papel coisas que as pessoas
teriam dificuldade de assumir que falaram.
Não defendemos a atitude de sermos francos com o grupo como um comportamento
quixotesco, de uma luta inglória por si mesma. Desejamos e pautamos nosso fazer no
diálogo incisivo por defendermos a necessidade de que as relações se concretizem num
tratamento ético para com os elementos do grupo e deles para conosco.
Mas de uma vez, fomos voto vencido em procedimentos - fizemos questão de deixar
registrado - não concordávamos, mas que acataríamos a decisão da maioria em proceder
daquela forma. Quando a situação dava em logro, retomávamos nossas ponderações,
mas, se exitosa, admitíamos o equívoco de nossa postura inicial, o que foi gerando no
grupo a percepção de que não precisavam ser do contra só porque a ideia vinha da
coordenação e que com bons argumentos mudaríamos tranquilamente nosso ponto de
vista.
Houve vezes em que escrevemos textos duros para marcarmos um território para o qual
até hoje temos dificuldade de encontrar referencial teórico a respeito, ou mesmo
pesquisas que cheguem a ponto de responder: quais os procedimentos que um CP deve
ter frente ao grupo que coordena de modo a ser respeitado e visto como um parceiro?
As relações interpessoais são complexas, intrincadas e suscetíveis de serem rompidas ou
dificultadas por múltiplas questões que nem sempre controlamos. Sempre ao tratarmos
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do outro, geramos expectativas de como gostaríamos que nos tratasse, e por vezes
esquecemos de fazer o movimento contrário.
Outra dificuldade com a qual aprendemos a lidar, foi a questão hierárquica. Por mais
que pautemos o nosso fazer dentro de uma relação horizontal, o cargo de coordenação
pedagógica implica estarmos hierarquicamente acima dos professores. Para algumas
pessoas, a questão de hierarquia suscita mal-estar, opressão e outros tantos sentimentos
negativos. Por isso, com o tempo, fomos percebendo que o mal-estar não estava
relacionado a nossa pessoa, mas ao cargo que ocupávamos.
São questões que a priori podem parecer não estarem relacionadas ao fazer do CP, mas
que (in)felizmente estão. Logo, optar por um diálogo franco, preferencialmente coletivo,
estabelecendo parâmetros comportamentais e procedimentais de igualdade, foi, a nosso
ver, uma eficaz medida para minimizar rusgas, que não deixaram de acontecer, contudo
cremos que ocorreram em menor grau e com maior espaço de tempo entre si.

5. A Pedagogia Cultural, uma construção colaborativa
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A forma envolvente pela qual a Pedagogia
Cultural está presente nas vidas de crianças e
jovens não pode ser simplesmente ignorada por
qualquer teoria contemporânea do currículo.
Tomaz Tadeu da Silva

Acreditamos que depois de termos explicado e narrado muito do percurso que
construímos junto aos grupos que coordenamos, possamos avançar naquilo que
acreditamos ser uma Pedagogia Cultural. Antes, desejamos fazer uma explicitação: o
fenômeno da intervenção pedagógica com o viés cultural foi complexo, multifacetado e
implicou o uso de diversas estratégias. E o mais significativo, todas as frentes
aconteceram ao mesmo tempo, pois o sujeito pode ser tocado por algo que outro nem
perceba e vice-versa.
No primeiro capítulo descrevemos como introduzimos alguns objetos culturais na
ESCOLA A, e com a experiência da consolidação das caixas nesta unidade escolar, nos
sentimos mais confiantes em introduzir mais rapidamente esta estratégia na ESCOLA
B. Se na primeira escola a consolidação das caixas e as trocas de experiências vão
demandar quase seis meses, na segunda escola chegamos com a proposição no segundo
HTPC, consolidamos a caixa em três semanas e exemplificamos as trocas por um mês
antes de passarmos a responsabilidade para o grupo.
O mesmo se deu na questão dos DBs, se demoramos quase um ano para chegarmos a
configuração que desejávamos e esperávamos fosse útil de se realizar na escrita deste
instrumento, como um potente canal de reflexão do fazer docente na ESCOLA A,
quando chegamos à ESCOLA B, em dois meses tínhamos o grupo escrevendo bem
perto do que acreditávamos ser a configuração ideal.
Claro que tal prazo só foi viável de ser alcançado porque o grupo já possuía o hábito de
escrever semanalmente sobre os seus fazeres. A “novidade” foi realizarem a escrita
diária e receberem uma devolutiva semanal acerca desta escrita!
Por fim, os planos de formação desenvolvidos junto ao grupo, nos horários de HTPC,
consolidaram-se significativamente a partir do nosso segundo ano na ESCOLA A.
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Quando assumimos o cargo na ESCOLA B, encontramos a interlocução da diretora e da
orientadora pedagógica, que nos auxiliaram a avançar consideravelmente neste material.
Portanto, no primeiro HTPC junto ao grupo, entregamos a eles o nosso plano de
formação do mês, deixando claro que ao final deste entregaríamos o plano de formação
semestral. Assim, com estas três instâncias consolidadas e possíveis de serem resumidas
da seguinte forma:
1- Vivências e trocas de objetos e dispositivos culturais (nas caixas e nas
indicações ao grupo);
2- Reflexão do fazer docente (através da escrita sistemática dos DBs);
3- Socialização das construções simbólicas e profissionais (acontecendo nos
HTPCs).
tínhamos as bases da Pedagogia Cultural. Hoje percebemos que as proposições iniciadas
e consolidadas na ESCOLA A, mostraram-se primordiais para nossa chegada à
ESCOLA B de forma tão assertiva e, em tão pouco tempo, consolidarmos estratégias e
procedimentos que na outra escola demoramos às vezes anos para alcançar.
Nestes três anos e meio vendo as profissionais que coordenávamos utilizarem os novos
conhecimentos e procedimentos culturais com seus alunos, permite-nos detalhar em
linhas gerais quais são os principais eixos estruturantes de uma postura que tenha a
Pedagogia Cultural como base.
Como o percurso descrito até o momento deixa claro, não há uma fórmula exata de
como proceder, não existe um manual que possa ser aplicado, há diretrizes e
perspectivas de análise que podem ser comungados. Ao explicitarmos as diretrizes e
perspectivas esperamos auxiliar os profissionais que desejem iniciar um trabalho em
suas unidades escolares, a terem parâmetros mínimos de como podem introduzir o
trabalho em suas unidades.
Nossas escolhas fundamentaram-se em objetos culturais que nos eram caros,
manifestações que fruíamos e gostávamos, para depois incorporarmos as contribuições
do grupo. O mediador deve ter segurança e conhecimento dos objetos e dispositivos
culturais que deseja mediar ao grupo.
Centramos nossa mediação inicialmente na leitura. Por diversos motivos, que vão desde
o fato de termos realizado o mestrado na questão da mediação da leitura, ao nosso

192

comportamento de leitor, em média lemos de quinze a vinte livros literários por ano,
sem contar os livros para as questões profissionais e acadêmicas. Constituímos em
quinze anos um acervo pessoal que demanda a catalogação para nos localizarmos.
Por esta importância que a leitura assume para nós, e que será reconhecida por todos os
profissionais com os quais trabalhamos, adotamos a leitura como mola propulsora de
diversas estratégias junto ao grupo. Reconhecemos que um mediador que tiver mais
afinidade com outro tipo de manifestação cultural deverá adotar para o início do
trabalho a manifestação em que sentir-se mais seguro de mediar.
Não vemos problema em qual manifestação cultural será o objeto inicial do trabalho
com a Pedagogia Cultural, pois com o passar do tempo as ligações entre as diversas
manifestações deverão se constituir. Um grupo, ao optar iniciar o trabalho a partir das
Artes Plásticas terá, com o tempo, que estabelecer conexões com os dispositivos de
armazenamento das obras (museus); divulgação das obras (catálogos, jornais, galerias);
abordará a contextualização da produção (história da Arte); as outras formas de
abordagem da temática retratada nos quadros (a Literatura, a Música e o Teatro); entre
outras tantas conexões possíveis.
O que deve ser central como característica principal do mediador que resolva adotar a
Pedagogia Cultural, é a sua capacidade de circular por diferentes manifestações
culturais e o seu preparo para efetuar as diversas conexões possíveis de serem realizadas
entres as diferentes manifestações. Por diversas vezes, ouvimos por parte das
profissionais que coordenamos “nossa, eu nunca pensei que isto se ligava com aquilo”.
Como já apresentamos ao longo da tese, vemos muito desta dificuldade de interligação
a nossa formação escolar, que não prima por estas conexões; cremos que é possível
amenizarmos e por vezes superarmos a dificuldade de interligar os fenômenos culturais,
se exemplificarmos e compartilharmos os procedimentos de como fazê-lo. O que fará
emergir a questão do repertório.
É inegável que não há possibilidade de se fazer conexões sem ter o que conectar. Só
estabelece relações quem possui com o que se relacionar, e aqui o papel do mediador é
essencial para o êxito de uma proposta ancorada na Pedagogia Cultural. Caberá ao
mediador apresentar novos conteúdos, objetos, manifestações e dispositivos culturais
aos sujeitos, sem segregá-los. E só evitamos o segregacionismo se estabelecermos um
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claro e inequívoco diálogo entre o que os sujeitos conhecem e o que nos propormos a
lhes apresentar.
As proposições até aqui realizadas servem de contextualização para a descrição que
faremos a seguir, onde elencamos os três componentes culturais iniciais de nossa
mediação: a leitura literária, os filmes e alguns dispositivos culturais (museus, teatros e
casas de espetáculos).
Antes de apresentar os depoimentos das profissionais sobre suas experiências de
vivenciarem a Pedagogia Cultural, faz- se necessário explicitar outro fundamento desta
forma de mediação da Cultura: é imprescindível o registro do caminho percorrido.
Preferencialmente por escrito, e de forma a ser socializado por todo o grupo que
vivencia o tratamento das questões da Cultura. Muito do que tentaremos reconstituir a
seguir, bem como o que já descrevemos até aqui, só foi possível por termos o registro
efetuado pelas profissionais de seus fazeres e descobertas.
A Pedagogia Cultural prima, como apresenta Imbernón, que existam:
Os intercâmbios entre os pares, ouvir de outros as boas práticas, a elaboração
de projetos, o aproveitamento das tecnologias da informação e da
comunicação, os processos de pesquisa-ação, a elaboração de diários, de
pastas de aprendizagem etc. Comporta uma nova maneira de organizar a
formação nas diversas regiões. (IMBERNÓN, 2009, p.108)

Os relatos a seguir são em sua maioria retirados no caderno “O que eu mudei...”, outra
estratégia que adotamos inicialmente, sem termos muita clareza de como se realizaria,
porém imbuídos de que seria importante termos a percepção e se possível o registro das
mudanças nos fazeres didáticos das profissionais, registrado por elas.
Como apresentamos na sequência, na ânsia de coletar os registros das profissionais,
chegamos a pedir que escrevessem no caderno, em pequenos espaços de tempo; depois
superamos este equívoco, como alerta IMBERNÓN:
Para mudar uma cultura tão arraigada na profissionalização docente,
aprendemos que se requer tempo (nas mudanças culturais, não vale o curto
prazo nem a pressa), uma base sólida (a incerteza, embora seja melhor que a
certeza, pode ser uma má conselheira), que apresenta altos e baixos (não é
um processo linear nem uniforme, mas complexo e sinuoso), que deve se
adaptar à realidade do professorado (à forma de ser e aos contextos, etapas,
níveis, disciplinas etc), além da necessidade de um período de experiência no
qual se leve a cabo (experimentá-lo na prática diária) e se integre (ou
interiorize) nas próprias vivências profissionais. (IMBERNÓN, 2009, p.90)
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Podemos afirmar que nos dois grupos em que efetuamos o trabalho embasado na
Pedagogia Cultural, o caderno “O que eu mudei...”, serviu para consolidar
transformações e socializar boas práticas.
Terminamos o primeiro capítulo apontando algumas construções que o grupo iniciava a
respeito das caixas constituídas ao longo de 2010. As observações que se seguem foram
efetuadas em 2011 e 2012 pelas profissionais da ESCOLA A e as de 2013, pelas
professoras da ESCOLA B.

5.1 A leitura literária

A base de mediação inicial adotada por nós junto às profissionais, foi a da leitura
literária; lançamos mão de diversas estratégias, desde a criação do círculo de leitura,
passando pelo ato de presenteá-las com livros nos dias dos professores e chegando a
disponibilizar em cada sala de aula uma caixa com acervo literário variado para leitura
dos alunos (procedimentos detalhadamente explicados no primeiro capítulo).
O que nos conduz a outra base do trabalho que se assente na Pedagogia Cultural,
disponibilidade e acesso a acervos literários. Contudo, não pode ser qualquer acervo,
como alerta PETTIT:
Quando se aborda essa questão da diversidade dos textos, também é preciso
lembrar que as coisas não são equivalentes, que ler literatura – quer se trate
de ficção, de poesia ou ensaios com estilo elaborado – não pertence à mesma
ordem que ler uma revista de motocicletas ou um manual de informática,
ainda que, com certeza, seja preciso apropriar-se da maior variedade possível
de suportes de leitura. E que ler Kafka ou García Lorca não é a mesma
experiência que ler romances de espionagem de baixa qualidade. (PETTIT,
2009, p.178)

A pesquisadora aborda uma questão que nos foi muito cara inicialmente, acreditávamos
que a entrada no mundo da literatura deveria obrigatoriamente passar pelos Best Sellers.
A experiência de ver o grupo da ESCOLA A apreciar leituras mais densas e complexas,
nos dará a segurança de chegarmos na segunda escola já propondo leituras que tenham
como pano de fundo maior a significação e não a facilitação.
Implicar-se com a mediação Cultural, inevitavelmente traz consigo a necessidade de ter
os objetos culturais a serem acessados. Não podemos imaginar que os objetos serão
acessados virtualmente, ou quando for possível. Muitas práticas nas escolas não
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alcançam êxito por falta de materiais, de recursos humanos ou financeiros. Logo,
dispor-se a empregar a Pedagogia Cultural exigirá da escola um cuidadoso plano de
disponibilização de objetos e acesso a locais que não podem ser mediados de qualquer
forma.
Assim, ao propormos as leituras mais qualificadas, tínhamos um exemplar para cada
profissional, não poderíamos esperar que se aventurassem nestas leituras sem um
suporte adequado. O “medo” de determinadas leituras diminuía consideravelmente ao
conseguirem acompanhar e, porque não, “controlarem” as mesmas com o livro em
mãos. Porém como fazê-lo com os alunos?
Como exemplificação, apresentamos a questão do acervo de livros aos alunos. Enquanto
mediadores, tínhamos disponibilizado aos professores um acervo atualizado e diverso.
Quando solicitamos auxílio a nossa chefia para formar uma biblioteca escolar, ou ao
menos cantos de leitura nas salas de aulas, nos foram oferecidas centenas de kits de
livros impressos em papel jornal de clássicos da Literatura Brasileira: Casa de Pensão
(Aluísio Azevedo), Dom Casmurro (Machado de Assis) e A Moreninha (Joaquim
Manuel de Macedo). E havia uma seleção de poemas do escritor português Fernando
Pessoa: Fernando Pessoa Antologia Poética (Douglas Tufano).
Livros que infelizmente não conseguiriam cumprir o papel de incentivarem quem estava
se iniciando no mundo da leitura, a se aventurar. Tentamos contra argumentar, porém
nossas colocações foram vistas como descabidas, afinal não eram livros que
precisávamos? Não percebiam que, ao oferecemos qualquer tipo de livros aos alunos
que estavam se iniciando na prática leitora, estávamos na verdade reforçando uma visão
elitista que PAULINO nos descreve:
Acreditar na validade da opção literária hoje significa lutar contra a
conservação da literatura para poucos. O acesso aos textos constitui uma
questão social que não é estranha aos literatos e estudiosos da literatura,
assim como não é estranha a qualquer indivíduo, embora muitos não tenham
consciência da expropriação cultural. (PAULINO, 2010, p.76)

O material que a Secretaria Municipal de Educação nos forneceu não poderia ser
compreendido como estar propiciando acesso aos textos, pois a qualidade do material
onde está impresso o texto é essencial na recepção por parte dos leitores, e o material da
Secretaria não atendia a este critério. Felizmente, conseguimos nos fazer compreender
pela chefia da Midiateca, que além de disponibilizar um acervo atualizado e atrativo

196

para formarmos nossos cantos de leitura em cada sala de aula, também nos doou
diversos livros para iniciarmos nossa Biblioteca Escolar.
Se na primeira escola reinava a precariedade na questão do acervo, na ESCOLA B
contávamos com uma REBI (Rede de Bibliotecas Interativas) com um acervo de mais
de quatro mil obras. Na ESCOLA A tínhamos pouco e precisávamos otimizar o acervo,
na ESCOLA B tínhamos muito e precisávamos nos localizar no acervo.
O pouco ou o muito podem ser face da mesma moeda se não houver clareza do
mediador de quais estratégias ele pretende lançar mão! Se algumas mediações não
aconteceram na primeira escola por haver poucos livros, diversas não ocorreram na
segunda, por termos muitos livros...
Resolvida a questão do objeto (livro), resta-nos a preocupação com a mediação que
estes objetos receberiam; assim, iniciar os encontros de HTPC lendo com as
profissionais foi muito importante para consolidarmos os seus procedimentos leitores e
perceberem o uso de diversas estratégias, como apresentamos nos capítulos anteriores.
Transcreveremos e analisaremos as avaliações destes procedimentos. Iniciaremos com o
relato da profissional Antônia, lembrando que todos os relatos que se seguem originamse no caderno “O que eu mudei...”:
14/06/2011
Aprendi a registrar o que vou fazer em sala de aula com meus alunos, a ouvir sugestões
do Coordenador Pedagógico Cristiano, que além de sugerir, apresenta, empresta
livros, revistas, vídeos em DVD para enriquecer a minha parte intelectual e com isto
trabalhar melhor.
Atualmente, estamos lendo (meus alunos e eu) A hora da estrela, de Clarice Lispector
por sugestão dele, veja mais uma coisa que aprendi com ele, ler primeiro, para depois
ler para os alunos, (para não se surpreender /emocionar com o texto se surpresa na
frente dos alunos) exemplo: ele nos apresentou o conto Negrinha, de Monteiro Lobato,
chorei ao ler sozinha e quando meus alunos leram choraram e eu também, um texto
ótimo para trabalhar o preconceito, como tratar as pessoas.
Ouvir os colegas, muitas vezes, aprendemos nas rodas de conversa, nas reuniões das
horas de trabalho pedagógico coletivo, (troca de experiências em sala de aula) a
maneira como o Cristiano lê para nós (instrutoras, diretora e professores) em voz alta,
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caminha pela sala, é um artista da sala de aula, aprimorei essa maneira de ler para
meus alunos (com ele) também.
Grata
Antônia Alvares Alencar
O relato da instrutora deixa claro que foi uma atitude acertada de nossa parte, em
primeiro lugar, desenvolver com elas a leitura do livro de Clarice Lispector (A hora da
Estrela), bem como dos autores: Vitor Hugo Mãe (A máquina de fazer espanhóis);
Henrik Ibsen (Casa de bonecas) e August Flaubert (Madame Bovary).
A exemplificação da mediação do livro, bem como de todos os componentes culturais
que desejamos ver as profissionais apresentarem aos seus alunos, é fundamental!
Afirmamos que ninguém medeia o que não possui, logo para ser um eficaz mediador de
leitura é fundamental que se seja leitor; para apresentar novos filmes, tê-los assistido;
promover o contato com novas expressões musicais, conhecê-las, e assim por diante.
No relato, a instrutora Antônia aborda outra dimensão muito importante para a
sistematização da Pedagogia Cultural, que percebeu no ato de “ouvir os colegas”. A
Pedagogia Cultural se estrutura nesta afirmação: as trocas e a constituição da Cultura se
assentam no grupo de pessoas que partilham e vivenciam as experiências culturais. A
Cultura só faz sentindo quando compreendida de forma a nos identificar como grupo
que a comunga ou que a conhece.
O relato da instrutora Aline reforça o que apresentamos até aqui sobre a questão do
tempo, sobre a qualidade do material a ser lido e a importância do mediador:
27/05/2011
Hoje faz 2 meses que escrevi neste caderno! Rs rs.
Mudei um pouquinho só!
Estou lendo um pouco mais, consegui arrumar tempo para minhas leituras.
Li “Salomé”, “Meu pai não mora mais aqui” – um livro para adolescentes mas que eu
adorei – confesso.
Ainda não consigo me ligar em literaturas e contos. Minhas forças ainda não foram tão
longe, mas continuo lutando para mudar isso.
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Tenho 2 livros para começar a ler e na verdade quero ler um terceiro mas não sei por
qual começo: “A cabana”, “Código Da Vinci” e “Vencendo o passado”.
Consegui distinguir o que é ler peças de teatro – coisa que eu desconhecia – com as
reuniões com o nosso coordenador tenho aprendido muitas coisas. Ele com “jeitinho”
tem feito a maioria de nós mudarmos de ideia com relação a algumas resistências e
creio que isso tem sido uma mega evolução.
Aline Aparecida
A instrutora descreve seu percurso de leitora iniciante, sabe que ainda terá um bom
caminho a percorrer, que os momentos de HTPC são encontros em que entra em contato
com outras possibilidades, cita a peça de Ibsen como uma delas. É interessante
observarmos o grande ecletismo de suas escolhas iniciais, desde um livro infantojuvenil “Meu pai não mora mais aqui” de Caio Riter a “Salomé” de August Flaubert,
sem contar os Best Sellers que rodaram toda a escola, com destaque para a obra “A
cabana” de Willian Young.
Aline ao mostrar seu percurso eclético parece estar chegando perto da definição de
LAJOLO:
É à literatura, como linguagem e como instituição, que se confiam os
diferentes imaginários, as diferentes sensibilidades, valores e
comportamentos através dos quais uma sociedade expressa e discute,
simbolicamente, seus impasses, seus desejos, suas utopias. Por isso a
literatura é importante no currículo escolar: o cidadão para exercer
plenamente sua cidadania, precisa apossar-se da linguagem literária,
alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário competente, mesmo que nunca vá
escrever um livro: mas porque precisa ler muitos. (LAJOLO, 2001, p.106)

O trajeto que Aline nos apresenta aborda a questão da leitura de muitos livros, mesmo
que sem um claro critério de seleção. A percepção dos textos que serão mais ou menos
adequados a seu estilo de leitura irá se configurar aos poucos.
Outro ponto válido de nota do seu relato é o de que escrever uma mudança significativa
num espaço de dois meses é exigir demais de quem escreve; como já afirmamos
anteriormente, queríamos mudanças rápidas e que as pessoas se conscientizassem delas
mais rapidamente ainda.
Como este movimento de mudança é dialético e traz muito do antigo a princípio, e só
depois se consolida em efetiva mudança, o espaço de tempo ideal para a escrita do
caderno “O que eu mudei...” é de no mínimo seis meses, em alguns casos; quando a
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profissional percebe que teve uma grande mudança, pode escrever antes deste prazo. O
relato de 13/12/2011 de Aline nos atesta que o tempo pode ser um excelente depurador
de percepções, a que ela mesma fará menção:
Hoje consigo verificar as mudanças que ocorreram em minha vida neste ano!
Antes eu não gostava de HTPC (confesso), mas hoje faço questão de participar e não
gosto de perder. Consegui analisar o quanto é importante para minha vida profissional
e principalmente para as partes formativas do meu curso.
Os relatórios servem para restringir as divergências, desacordos, e conhecimentos
entre educadores e corpo pedagógico/gestor.
O contato com os professores também melhora muito a qualidade das aulas
profissionalizantes.
Eu aproveito esse momento para colocar a melhora da minha leitura, eu consegui ler 6
livros este ano, é uma evolução (catatônica... rs), mas era uma coisa que não
aconteceria num ano normal. E o melhor não me senti obrigada fiz por prazer.
Aprendi a aceitar melhor as ideias e parar de resistir quando algo fosse mudado, e sou
obrigada pela enésima vez, a concordar que as coisas caminharam e fluíram melhor.
Eu faço a promessa de que eu farei o curso de cabelo no ano que vem!!!
Vou mudar rs!!!
E agradeço todas as dicas que me deu!!! Obrigada Cris muitos beijos e prometo
melhorar e mudar mais no ano que vem!!!
Aline Aparecida Azevedo
13/12/2011
O tempo de um relato para o outro é de praticamente 6 meses, sua frase inicial “Hoje
consigo verificar as mudanças que ocorreram em minha vida neste ano!” não nos deixa
nenhuma dúvida a este respeito. PLACCO e SOUZA (2006), PERRENOUND (2008),
IMBERNÓN (2009), BENACHIO (2012) e outros autores, tocam na questão do tempo
que os professores precisam para se apropriarem das transformações de seus fazeres
didáticos.
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Os relatos da instrutora nos comprovam que o tratamento coletivo das questões da
escola foi acertado, seu desejo de melhorar e a percepção de que sua resistência às
mudanças diminuiu são outros indicativos de que o caminho trilhado foi adequado. E
como para coroar o trabalho faz menção à leitura de seis livros, chegando a nomear tal
feito como “catatônica”; vale lembrar que no início do ano ela argumentava não ter
tempo para efetuar as leituras.
Esta construção de Aline exemplifica o que PAULINO citando Habermas sintetiza
assim:
Para Habermas, a especificidade desse funcionamento da literatura depende
da permanência das formas individualizadas de recepção. Reduzindo-se a
forma privada de apropriação do texto pelo leitor, para cair nas formas
estandardizadas, restringe-se o espaço literário como tal. Isso se dá no
capitalismo avançado, quando o Estado, aliado aos meios de comunicação de
massa, reduz o espaço pessoal a uma reprodução de sedutores modelos
prontos. Nesse contexto, o lugar da leitura diminui e é considerado menos
interessante, já que exige um aceite pessoal intransferível e, por outro lado,
projeta a discussão sobre o modo de apropriação do texto. (PAULINO, 2010,
p.73)

No relato de 27/05/11 a profissional desfila diversos títulos que poderiam ser imputados
aos meios de comunicação: Tenho 2 livros para começar a ler e na verdade quero ler
um terceiro mas não sei por qual começo: “A cabana”, “Código Da Vinci”, e
“Vencendo o passado”; contudo, mostra sua resistência ao discurso da mídia quando lê
obras sugeridas por nós, e mesmo a que a escola indicou ao seu filho. E aqui não
estamos querendo estabelecer um juízo de valor acerca do que seja melhor ou pior, e
sim explicitar que houve no percurso de Aline a possibilidade de conhecer outros textos
que não fossem apenas aqueles que a mídia qualificou como bons.
Ao iniciar seu percurso de leitora, Aline individualiza sua recepção, e ao mesmo tempo
coloca a Teoria da Ação Comunicativa de HABERMAS (1994) em prática, pois por
várias vezes deixa claro que o diálogo estabelecido com o grupo e com a coordenação
são essenciais em suas conquistas leitoras e profissionais.
As conquistas que Aline logrou concretizar não são exclusividade dela. Outras
profissionais farão menção de suas construções no caderno “O que eu mudei...”. Na
sequência transcrevemos trechos destes relatos, que apresentam as conquistas dos
sujeitos em relação à leitura. Vale ressaltar que apesar de termos realizado
coletivamente as proposições de auxílio à leitura das profissionais que orientamos, o
caminho escolhido e conquistado por elas foi individual:
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23/08/2011
Quantas coisas mudaram... creio que esse ano tem sido de muitos aprendizados, na pós,
na EJA e por consequência no infantil. Sou uma educadora muito mais reflexiva, mais
leitora e por que não mais comprometida! Há tempos na minha vida sonhava em ler
com o gosto que leio hoje, mas ainda tenho muito para melhorar, principalmente
porque o tempo dificulta essa leitura.
Arrisco relatar que acrescentei alguns sonhos a minha vida profissional que jamais
havia pensado antes e que desejo que mais pessoas críticas e reflexivas passem pela
minha vida ou até que permaneçam nela, pois com essa interação tenho trocado e
crescido significativamente!
Alice A.
Merece menção no relato da professora a sua percepção de que o grupo, e o
coordenador pedagógico em específico, são instâncias que a auxiliam a ter uma
percepção crítica do seu fazer e ser mais reflexiva. Ter alcançado o sonho de ser leitora
irá proporcionar a esta professora grande segurança em mediar diversos livros aos seus
alunos.
As conquistas de Alice são bem sintetizadas por LAJOLO:
Para entrar nessa discussão (literatura), é preciso ter ingresso. Para dizer a
verdade, é preciso comprar ingresso. E os ingressos – livros, cursos, escolas –
nem estão sempre por aí, nem são oferta grátis. Além de dinheiro, custam
também o que custa ter acesso – e de preferência, aderir – a formulações
culturais das classes dominantes. Geralmente brancas, quase sempre
originadas no primeiro mundo, muitas vezes com barba e bigode... não é à
toa que estas vozes se chamam dominantes. Faz parte do cardápio de
dominação que elas exercem o estabelecimento do que é literatura, a fixação
dos padrões do “bom gosto”, a caracterização da “sensibilidade estética” e
alguns outros etcéteras. (LAJOLO, 2001b, p.22)

É a conquista de Alice, do seu comportamento leitor, sua experiência estética, a
compreensão do seu papel social junto aos seus alunos e o fato de ver a literatura como
uma possibilidade de fratura nos moldes preconizados por GREIMAS (2002), que lhe
possibilitará realizar duas mediações que muito nos sensibilizaram. A primeira foi
quando leu para seus alunos “A hora da estrela”; muitos dos seus alunos eram
provenientes do Nordeste e tinham as dificuldades de significações descritas por
Macabéa nas suas rotinas diárias.
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A cada trecho lido aos seus alunos, a professora depois socializava conosco as
descobertas do grupo, os gracejos que utilizavam entre si fazendo menção aos
personagens do livro. Além das descobertas dos discentes, narrou que sua leitura do
texto de Lispector foi se modificando, percebeu traços nos quais não havia prestado
atenção inicialmente, atendo-se a colocações e à escrita da autora, que a surpreenderam.
Observação que Calvino valida quando fala sobre o clássico literário: “4. Toda releitura
de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira.” (CALVINO, 2001, p.11)
Outra atividade de leitura que foi um sucesso na sala da professora Alice e que
repercutiu por muito tempo na turma, foi a leitura do livro “A montanha e o rio” de Da
Chen, uma novela de 493 páginas. A professora, bem como seus alunos, no início,
achou que não dariam conta de um livro tão grande, porém como os capítulos são
pequenos e escritos numa sequência de sempre terminá-los com um suspense, a turma
foi continuamente demandando mais tempo para a escuta da obra.
A sala chegou a tal ponto de envolvimento com a leitura, que precisaram demandar
quase que uma hora diária de audição da leitura para dar conta de terminar a obra no
ano letivo. Movimento visto, antes do trabalho começar, como impossível de acontecer
para o público da EJA Oportunidade. E em grande medida, a própria professora se via
incapaz de realizar a leitura para si, quem diria então para uma turma.
Alice consegue comprar “os ingressos”, para ficarmos com a metáfora de LAJOLO
(2001, b), porém além de comprá-los, consegue repassá-los aos seus alunos. Provandonos que uma vez que adquiriu o gosto pela leitura, o desejo de partilhar este novo gosto
se fez presente. Vamos mais longe, e cremos que Alice alcançou o que PERRONEMÓISES diz:
...porque ensinar literatura é ensinar a ler, e sem leitura, nas sociedades
letradas, não há cultura; porque os textos literários são aqueles em que a
linguagem atinge seu mais alto grau de precisão e sua maior potência de
significação; porque a significação, no texto literário, não se reduz ao
significado (como acontece nos textos científicos, jornalísticos, técnicos),
mas opera a integração de vários níveis semânticos e resulta numa
possibilidade teoricamente infinita de interpretações; porque a literatura é um
instrumento de conhecimento do outro e de autoconhecimento; porque a
ficção, ao mesmo tempo que ilumina a realidade, mostra que outras
realidades são possíveis, liberando o leitor de seu contexto estreito e
desenvolvendo nele a capacidade de imaginar, que é uma necessidade
humana e pode gerar transformações históricas; (PERRONE-MOISÉS, 2008,
p.18)

Os movimentos de ressignificação da leitura continuaram por outras profissionais:
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25/03/2011
Ler e ver filmes isto é uma dinâmica que deixei de incorporar no meu cotidiano por
conta do tempo, mas como esta atividade é parte da formação da escola e do
profissional tenho que admitir que está me envolvendo e proporcionando conhecimento
e condições para meu crescimento com bases nas reflexões.
Amélia Abrantes
A professora Amélia, por sua vez, toca em um aspecto que foi por diversas vezes, nos
grupos com que trabalhamos, apresentado: a falta de tempo! A leitura é vista como uma
atividade que “rouba” e “demanda” tempo. Apresentando uma perspectiva de quem vê a
leitura quase como uma entrega ao ócio. Ou como bem sintetiza PAULINO:
A leitura de textos de boa qualidade não precisa ser uma prática sectária e
aristocrática, da qual se acham excluídos milhões e milhões de pessoas. Mas
se isso veio ocorrendo, não foi também por acaso: as relações de dominação e
a instituição de privilégios são extensivas a todos os campos, inclusive o da
arte. Uns dizem que o povo é incompetente para votar; outros, que é
incompetente para entender arte. Assim se mantêm sistemas políticos ou
estéticos que não interessam à maioria. (PAULINO, 2010, p.50)

Diversas profissionais citam que a leitura é importante, que desejariam ler mais, que
admiram as pessoas que são leitoras, mas que não efetuam tal atividade por falta de
tempo, cansaço, por necessidade de cumprir outras tarefas. Argumentos que por vezes,
reforçam a visão aristocrática da leitura.
Um dos pontos fundamentais da Pedagogia Cultural é combater a visão excludente e
exclusivista do acesso à Cultura. Não limitar determinadas fruições estéticas a
determinados grupos, sejam eles econômicos, sociais, de gênero ou qualquer outra
classificação.
E Amélia faz uma ponderação que nos comprova: o grupo percebia na escola as
questões culturais como centrais “esta atividade é parte da formação da escola”. É
uma comprovação para nós, de que percebiam os objetos culturais e sua mediação
presentes no dia a dia da escola. E reconhecemos que no início, alguns sujeitos serão
resistentes, entrarão em conflito, porém quando encontrarem alternativas, deve-se
acolher todas as manifestações que apresentem:
07/04/2011
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Acredito que meu interesse pela leitura aumentou, leio mais e principalmente para
dormir.
Ágata
Respondendo às inquietações de muitas profissionais, no que se refere ao tempo
dedicado à realização da leitura, a professora Ágata aponta que o momento de ir dormir
é por ela empregado para realizar a atividade de ler. Socializar as estratégias que cada
profissional foi encontrando foi um eficaz componente de vivência e acompanhamento
da leitura de cada um. A mesma profissional apresenta um avanço significativo de suas
experiências leitoras e como se deram coletivamente:
05/07/2011
Acho perfeitas as nossas trocas culturais. Pude conhecer diversos autores e obras.
Estou tentando fazer a leitura de textos que me incomodaram anteriormente, que nem
mesmo conseguia começar.
Ágata Almeida
Neste curto relato, Ágata traz dois importantes dados. No primeiro, que as trocas
culturais propostas ao grupo reverberaram em suas escolhas pessoais. O que não é uma
mudança qualquer, tiramos a profissional de um isolamento cultural e demonstramos a
possibilidade de haver uma construção coletiva para suas práticas leitoras. A
diversidade de obras e autores irá proporcionar a ela o desejo de ir além.
O que nos leva para a sua segunda construção: ir em busca de textos que abandonou ao
longo de sua vida escolar. Textos que provavelmente não se comunicavam com seus
desejos e anseios no momento que lhe foram apresentados. CALVINO assim se
expressa: “2. Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem
os tenha lido e amado; mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a
sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los.” (CALVINO,
2001, p. 10)
A profissional viu-se apta a retomar leitura que diz “nem mesmo conseguia começar”, o
que já é um considerável avanço. Se realizará as leituras deixadas pelo caminho não
sabemos, porém podemos afirmar que o contato iniciou-se. Critérios de seleção irão
emergir, obras que não se comunicarem com Ágata serão deixadas de lado, outras que
estabelecerem uma significação serão lidas. O importante é que a professora se vê agora
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capaz de iniciar o diálogo, não é mais expropriada do direito de ser leitora, agora pode
se dar ao luxo de ir do clássico ao Best Seller.
Felizmente, por sermos o mediador e o pesquisador, conseguimos mensurar esta
transformação de Ágata que PETTIT reconhece nem sempre ser possível de se ver:
Para democratizar a leitura, não existem receitas mágicas. Apenas uma
atenção especial às crianças, aos adolescentes, às mulheres e aos homens.
Um questionamento diário sobre o exercício de sua profissão. Uma
determinação. Uma exigência. Um pouco de imaginação. É um trabalho de
longo prazo, paciente, muitas vezes ingrato, na medida em que é pouco
mensurável, pouco “visível” na mídia, e do qual os profissionais quase
nunca têm retorno, a menos que algum pesquisador passe por ali e estude
precisamente esse impacto. (PETTIT, 2009, p. 183)

Ágata iniciou seus trabalhos em nossa unidade escolar no ano de 2011, logo não havia
passado pela construção do círculo de leitura das profissionais, nem dos cantos de
leitura nas salas de aulas. Quando chegou à escola, como muitas das professoras que
iniciaram naquele ano, foi inserida nas atividades de leitura que se efetivava na escola.
O curto período de tempo de que precisou para se aventurar em obras “esquecidas”,
demonstra que já tinha um repertório guardado, só precisava encontrar um grupo para
suas experiências emergirem.
Creditamos às trocas efetivadas em grupo um papel central na segurança que muitas
profissionais vão, com o tempo, demonstrar. Claro que não podemos minimizar a
estratégia empregada pela nossa mediação de fazer estes momentos coletivos existirem,
mas sem um grupo onde as conquistas fossem socializadas, as dificuldades
apresentadas, os percalços superados, muitas de nossas proposições não obteriam êxito
ou demandariam um tempo maior para se realizarem.

23/08/2011
Foi realmente um semestre muito significativo, percebi que paro mais para refletir
sobre as coisas, minha vida profissional, familiar, tudo interligado. Já gostava de ler,
mas este ano, parece que caiu uma parede em minha vida como leitora, e sinto mais
entusiasmo nesta prática. Percebi isto, pois muitas vezes, para pegar no sono, comecei
a trocar a televisão por uma leitura, e nos horários individuais em outro cargo, prefiro
ler a ficar no laissez-faire; tanto que uma colega de trabalho certo dia me disse
“percebi que você gosta muito de ler, Alba”. Sei que esse empurrão deve-se a um ótimo
trabalho do coordenador, que realmente trouxe mudança em nossas atitudes.
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Alba
O relato da professora Alba aborda uma questão central, a nosso ver, para que os
hábitos de leitura se tornem permanentes e não sejam apenas reflexo, para utilizar os
termos da profissional, fruto do nosso “empurrão”, e a centralidade do relato está no ato
de nos esclarecer que a docente vê que tudo está interligado!
Encontra o tempo para a leitura, como Ágata, inicialmente no momento de ir para cama
dormir; abandona o hábito de assistir televisão e coloca a leitura em seu lugar,
reforçando uma importante dimensão da leitura, que é o hábito. Seu envolvimento
amplia-se de tal forma que, no outro cargo, que exerce na prefeitura paulistana, é vista
por suas colegas como uma leitora proficiente.
Logo, as suas práticas leitoras estão inseridas num contexto de significação e
ressignificação que se complementam, tanto na sua vida pessoal, como profissional.
Utiliza-se de uma metáfora impactante para relatar como vê seu percurso constituído,
“caiu uma parede em minha vida como leitora”. Na sua colocação ainda percebemos
que dá mais crédito ao agente externo (no caso a intervenção do coordenador), pois
relata que algo caiu sobre ela; contudo, com o tempo esta percepção deixa de ser
centralizada no agente externo e começa a fazer parte do sujeito.
No final de seu relato, socializa que vê a mudança em relação à leitura acontecendo com
outras profissionais da escola, pois o termina narrando que nossas intervenções
trouxeram a ela e ao grupo “mudança em nossas atitudes”.
No seu último relato no caderno, Alba nos deixa entrever que a mudança em seu
comportamento leitor deixou de ser vista como algo externo a ela e que agora está
incorporado a sua personalidade:
21/12/2011
Cristiano, obrigada pela contribuição em minha vida profissional, e até pessoal, pois as
suas formações me possibilitaram uma bagagem que certamente se estenderá aos
outros ambientes profissionais. Agradeço “seus puxões de orelhas” e as leituras que
tanto despertaram em mim este lado meu para a leitura.
Alba
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Deixamos de ser uma parede que cai em sua cabeça, e assumimos a figura daquele que a
desperta para seu lado leitor. Neste último relato deixa de ver a leitura como algo
externo e começa a reconhecer que a mesma está dentro de si, ainda que adormecida,
para ficarmos na metáfora elaborada por Alba.
O relato completo de Alba é uma boa síntese de tudo que esteve em jogo para as
professoras que chegaram a nossa escola em 2011:
21/12/2011
No início do ano, estava em um ritmo diferente com relação à telessala. Como no ano
anterior não tinha coordenador no período noturno, não tive muitos subsídios para o
trabalho em sala, e os HTPCs regionais eram mais informativos.
Foi um desafio para mim os diários de bordo, as leituras em sala, enfim a proposta
pedagógica da escola.
Confesso que foi também desconfortável, incômodo, pois toda mudança “dói”, estava
engessada em minha prática “confortável” de seguir as teleaulas e os respectivos
exercícios.
Com o tempo, fui apreciando a prática de projetos, confesso que era um pouco
resistente a introduções de diferentes propostas na telessala com receio de não dar
conta da quantidade de aulas.
Percebi como as leituras diárias ampliam o repertório dos alunos, estabelecem
conexões com o conteúdo, bem como os filmes que me foram apresentados, que
enriqueceram as aulas.
A escrita do diário de bordo no início me incomodava, aos poucos fui percebendo como
ele me auxiliava nas reflexões sobre minha conduta em sala, e como ajudava a me
organizar melhor.
Certamente o que aprendi aqui em 1 ano, não aprendi em 9 anos que estava na
prefeitura de São Paulo.
Cristiano, obrigada pela contribuição em minha vida profissional, e até pessoal, pois as
suas formações me possibilitaram uma bagagem que certamente se estenderá a meus
outros âmbitos profissionais. Agradeço seus “puxões de orelha” e as leituras que tanto
despertaram em mim este lado meu para a leitura.
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Sei que ainda nos encontraremos nessa trajetória profissional, e ainda trocaremos
experiências!
Desejo um ano letivo de 2012 muito desafiador e enriquecedor para vocês.

(Alba)

5.2 Os filmes

Como já explicitamos anteriormente, não foram quaisquer filmes que foram mediados
às profissionais da escola. Fizemos questão de realizar um recorte de produções que não
fizessem parte da experiência das instrutoras e professoras. Depois introduzimos obras
cinematográficas que tiveram como origem produções literárias. Esperávamos alcançar
um diálogo entre as linguagens e motivar que algumas profissionais, que ainda não
tivessem aderido à leitura, o fizessem. O relato a seguir corrobora com nossas
colocações:
18/03/2011
O meu hábito de ler, ver filmes com a intenção de questionamento, compreender a
mensagem que o filme mostra.
Ler o livro e depois assistir ao filme embasado nele e compará-los. Agora vejo os filmes
com outro olhar.
Amanda
Quando a profissional aponta que vê “os filmes com outro olhar”, sinaliza que sua
recepção e percepção dos filmes mudou. Amanda foi uma das profissionais que mais
desejou alcançar as proposições que fazíamos. Percebia que suas lacunas educacionais
dificultavam sua compreensão de muitas coisas de seu cotidiano, bem como não lhe
permitiam expressar com clareza todos os seus pensamentos. Há um relato que explicita
este fato, que acreditamos ser útil reproduzi-lo para demonstrar o quanto estava em jogo
para esta profissional, ao se dedicar a entrar em contato com nossas proposições:
04/07/2011
Cristiano, não sei se vou conseguir explicar a minha mudança nas últimas semanas,
mas vou tentar.
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A minha vivência na faculdade está refletindo na minha prática de aula. Porque estou
com dificuldade nos estudos, o professor explica, eu entendo, mas na hora da prova não
lembro! Por isso, faço a comparação entre as alunas que frequentam as aulas do
profissionalizante uma vez por semana, quando aparecem na aula, depois de uma
semana, não lembram de nada.
Na fala da professora Melissa, na última formação, veio ao encontro dos meus
pensamentos, sobre as avaliações das aulas. “Quando estamos juntos, agindo com
outros, sempre ganhamos melhor entendimento das coisas. Reconheço no outro as
minhas dificuldades. Estudar deve nos ajudar a dar sentido e significados às coisas.”
Eu avalio que tenho que planejar as aulas para que as alunas vejam um significado nas
aulas do profissionalizante e não encarem estas aulas como uma ida semanal ao salão
de beleza.
Amanda
As interligações que a Pedagogia Cultural permite realizar extrapolam a dimensão da
unidade escolar que a assume. Todas as profissionais, além de nós, tivemos reflexos do
que realizamos e analisamos na escola em nossas vidas pessoais, seja no âmbito
acadêmico, (muitas como a Amanda voltaram a estudar) seja nas relações com seus
familiares mais próximos, diversas profissionais narraram que começaram a ler mais
para seus filhos e incentivarem seus companheiros a lerem, quando não aos seus pais.
Amanda estabelece uma ligação entre suas dificuldades com as trocas diárias de
professores na faculdade que frequenta, com o seu papel de instrutora de diversas salas
que só a veem semanalmente. Na busca de uma resposta que a auxilie a compreender o
ponto de vista destes alunos, consegue fazer uso das colocações da palestra da
professora Melissa.
A instrutora, por diversas vezes, disse que se nós tivéssemos aparecido em sua vida há
vinte anos atrás, ela sabe que teria ido muito mais longe em muitas conquistas.
Reconhece que lhe faltou um mediador com paciência e clareza de como provocá-la,
auxiliá-la e acima de tudo conduzi-la com firmeza por este emaranhado que é a Cultura.
Narrou coletivamente a dolorosa situação de ter um ex-marido que era leitor e que
nunca soube ajudá-la a se tornar uma leitora. Como era complicado para ela ver os
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filhos realizando a atividade de leitura e não compreender muito bem o que estavam
fazendo.
Compartilhou conosco que agora, como avó sabia o que estava em jogo no ato de ler,
que já havia dado mais livros de presente aos seus netos do que a seus filhos e o mais
importante, seus netos a viam lendo! Entendia que a maior contribuição que podia dar
aos seus netos não eram os livros e sim a exemplificação! Uma construção elaborada e
complexa que demandou quase um ano e meio para se realizar.
As construções coletivas não foram só percebidas por Amanda, outras profissionais
realizaram esta conquista e narraram que o grupo assumiu papel central em suas
modificações frente aos conteúdos culturais, como demonstra o depoimento a seguir:

25/04/2011
Estou lendo, tanto para meu conhecimento intelectual, quanto para com as alunas,
vendo filmes com mais frequência, antes só assistia TV e seriados, aprendi a levar em
conta a conversa de roda, é uma prática memorável; estou adorando fazer parte desta
equipe, para mim é um prêmio, pois enriqueceu muito meus conhecimentos.
Andréa
A “conversa de roda” a que a profissional faz menção, são as indicações culturais que
cada profissional realizava no início dos HTPCs. No começo da intervenção ficávamos
restritos aos objetos que tínhamos na caixa, com o tempo fomos ampliando as
indicações para preferencialmente versarem sobre dispositivos que tivessem
frequentado, ou para objetos que não estavam nas caixas, o que foi bem acolhido pelo
grupo.
O relato de Andréa explicita um dado central para nós, pois ela estava utilizando o que
vivenciava nos HTPCs com seus alunos! Isto nos fortalecia e confirmava que as
proposições culturais quando adequadamente significadas aos membros do grupo, se
desdobravam em suas salas de aula.

Um novo desafio....
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No último ano em que coordenamos o grupo da ESCOLA A nos desafiamos a ler um
livro de Valter Hugo Mãe “A máquina de fazer espanhóis” 51, que foi um desafio, tanto
para o grupo, quanto para nós! A indicação da obra tinha surgido no GELEP, e como
desejávamos ler um autor contemporâneo para o grupo, aceitamos o desafio de mediar a
obra ao grupo.
Sabíamos que o estilo de escrita do autor traria dificuldades para o grupo, porém depois
de três anos de mediação de diversas obras, acreditávamos que estava na hora de
introduzirmos um desafio considerável ao grupo.
Desafio que foi acolhido e gerou os comentários que se seguem, onde analisaremos
alguns aspectos destas respostas. No final do primeiro semestre de 2012, fornecemos
uma avaliação do HTPC e a primeira questão era: Como foi a sensação de acompanhar
a leitura do livro “A máquina de fazer espanhóis”? Como nas avaliações semestrais as
profissionais não precisam se identificar, as respostas não estarão nomeadas:
“Sensação boa, além da leitura e de conhecer a história que o livro conta, melhorei
(acho) a maneira como leio/escuto meus alunos quando dou o momento de leitura em
sala.”
A profissional estabelece um claro link entre o momento de leitura que vivenciamos
juntos no HTPC e sua prática docente, o que nos deixou muito satisfeitos, pois uma de
nossas maiores intenções era que estabelecessem este paralelo. E consegue fazer um
paralelo entre as duas atividades: a de ser leitora e a de escutar.
Muitas vezes, como vimos no relato de Amanda, as profissionais precisaram vivenciar
situações que seus alunos passavam, para então compreenderem adequadamente quais
seriam as melhores estratégias de mediação para com eles. Um caminho adotado muitas
vezes para que compreendessem as dificuldades e possibilidades que determinadas
proposições poderiam alcançar.
51

Este livro narra a história de António Jorge da Silva, um barbeiro que acaba de completar 84 anos, e
depois de perder a mulher, é entregue a um asilo. Sozinho, mas sem sucumbir ao pessimismo, num
mundo cuja metafísica parece ter sido subtraída, Silva se vê obrigado a investigar novas formas de
conduzir sua vida. Ele que viveu sob o peso de Salazar, nos tempos em que as ditaduras regiam tudo,
coloca o passado e suas ações em perspectiva, não sem notar que o pessimismo sobre o papel do país no
mundo exacerbou-se ainda mais. Portugal se transformou numa máquina geradora de sentimento de
inferioridade, uma máquina especializada em produzir entre os nascidos no país a vontade de deixá-lo.
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“Achei bem interessante por ser um livro ‘diferente’ na escrita e perceber como o autor
faz isto.”
O apontamento da profissional deixa claro que via o livro como “diferente”, o que foi
um dos nossos critérios de seleção da obra. MÃE nesta obra abre mão de quase todas as
pontuações, usando poucos pontos finais e raras vírgulas, desafiando seus leitores a
entrarem em sua narrativa e irem construindo um sentido ao texto.
E mais gratificante na resposta da profissional, a nosso ver, foi sua disposição para
tentar compreender o estilo de MÃE, e longe de imobilizá-la, aguçou sua curiosidade e
ficou feliz de perceber o mecanismo utilizado na narrativa do autor.
“Maravilhosa. Aprendi outra forma de leitura; no início, achei que não conseguiria,
mas com a leitura coletiva percebi que mesmo a falta de pontuação trouxe algo de novo
e interessante e fácil de entender.”
Esta profissional, por sua vez, delimita claramente a importância da leitura coletiva,
mudando a obra de patamar. Se inicialmente a obra foi classificada como difícil, ao
término da leitura já era adjetivada como fácil de entender, uma significante mudança
de opinião e que só foi possível pelas construções coletivas que o grupo realizou no
momento da leitura!
Não utiliza o termo gênero, porém ao pontuar que aprendeu “outra forma de leitura”
está nomeando a questão da narrativa de MÃE, que foge ao padrão até então conhecido
da profissional.
“No início, muita dificuldade! Aquele texto sem pontuação, me confundia, com vários
personagens, mesmo com alguém lendo, para mim foi difícil. Agora chegando mais
para o final estou entendendo melhor.”
O primeiro aspecto que nos chama a atenção em comparação com a resposta anterior é a
questão da pontuação. Enquanto para a profissional anterior, a forma da escrita do autor
foi algo que lhe instigou o desejo de ler, de se apropriar da sua forma narrativa, a esta
profissional quase que a imobilizou.
Nesta resposta, temos o papel do mediador mais claramente definido como aquele que
possibilita que o texto inicialmente visto como ininteligível, assuma com o passar do
tempo uma dimensão mais próxima da inteligibilidade.
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Provavelmente, se não tivesse um mediador, não teria iniciado a leitura da obra, e se
houvesse, não teria terminado, pois mesmo com alguém lendo para ela, demorou para se
apropriar do estilo narrativo do autor.
“Para ser bem sincera a história é boa, mas a leitura ainda é muito difícil para que eu
pudesse ler sozinha. Entendo, porque há uma pessoa lendo com entonação, assim dá
sentido às frases para mim.”
Aqui vemos a profissional deixar claro que a entonação empregada por nós na leitura foi
a responsável por sua compreensão da obra. Por não haver marcação clara das falas dos
personagens e por haver momentos em que o narrador está rememorando ou pensando
acerca dos acontecimentos que o cercam ou vivencie/ tenha vivenciado, a
impossibilidade de perceber estas mudanças de foco narrativo pela pontuação, trouxe
muitas dificuldades iniciais e, em alguns casos, permanentes para algumas pessoas do
grupo.
“No começo confusa, não entendia o que falava o autor, agora tenho um pouco mais de
clareza e comecei a entender que são diálogos de várias pessoas.”
Temos neste relato mais uma profissional demarcando que a leitura coletiva auxiliou-a a
compreender melhor o que o texto procurava comunicar. Tinha dificuldade de
compreender que o texto era constituído por diálogos de várias pessoas.
“De verdade não entendo muita coisa, procuro me apegar às explicações do
coordenador.”
Esta profissional nos demonstrou de forma explícita que, retirando nossas explicações
sobre algumas passagens do livro, não conseguiu fruir muito da obra.
“Achei o livro muito confuso e muitas vezes não me prendi na história, viajei mesmo.”
Esta profissional, por sua vez, além de não ter conseguido fruir da obra, ainda vivenciou
momentos de fuga da leitura, usando para tal o verbo viajar para denotar suas ausências.
O que ao mesmo tempo nos trouxe certo desconforto por não termos conseguido atingila e nos deixa maravilhados como lidou com a possibilidade de não estar presente com
algo que não se comunicou com ela.
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“Comentei durante o semestre minha dificuldade com a memória e que estou com
vontade de ler o livro sozinha, acho mais tranquilo para mim.”
E para comprovar-nos que a mesma mediação, empregada no mesmo grupo e ao mesmo
tempo, pode trazer uma multiplicidade de interpretação, tivemos uma profissional
apontando que se tivesse lido sozinha poderia ter fruído melhor do texto. Aqui se
comprova a singularidade do ato de ler, que não podemos prever ou recomendar um
receituário fechado de práticas a serem empregadas de maneira mecânica e acreditando
que alcançaremos a todos.
Logo, o mais adequado é a proposição de lançar mão de diversas formas de mediação,
para que nestas construções, os sujeitos possam identificar-se com as proposições que
melhor se comuniquem com eles.
Porém, um traço evidente de todas as respostas foi a disposição, a sinceridade da
construção de cada profissional envolvida; não hesitaram um momento sequer em serem
francas em suas proposições, em suas dificuldades iniciais e quando possível em suas
conquistas. Haviam percebido nestes três anos de trabalho, que o diálogo franco e
aberto era a melhor forma de construção de uma rede de significação.
Contudo, não foram só flores o que colhemos no caminho, e ficamos em dúvida se
ponderávamos alguns percalços por que passamos; mas como dar conta da
multiplicidade de experiências que vivenciamos se não compartilharmos de alguns dos
dissabores.
Narraremos uma questão envolvendo a mediação do livro de Valter Hugo Mãe, para que
também fique clara a questão da singularidade de cada profissional envolvida na
mediação e como o apoio da chefia imediata e nas instâncias decisórias da Secretaria
Municipal de Educação podem refletir positivamente ou negativamente no trabalho
desenvolvido na escola e por que não nas salas de aula.
Uma profissional, que por questões éticas não nomearemos, sentiu-se “invadida” com as
proposições da proposta pedagógica que encontrou em nossa unidade escolar, desde o
fato de ter que escrever diários de bordo, que inicialmente compreendeu como diário
pessoal, narrando coisas de sua casa, ao fato de ler coletivamente no início dos HTPCs.
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O crescente descontentamento da profissional a levará a efetuar uma reclamação por
escrito à chefia da EJA da SME. De tudo que foi exposto, o que nos causou mais
estranhamento, foi relatar que obrigamos o grupo a ler uma obra de baixo teor literário,
repleta de palavras de baixo calão!
Coincidentemente, isto se deu na época que MÃE recebia o 10º Prêmio Portugal
Telecom de Literatura, justamente pelo livro tão duramente criticado pela profissional e
que, vale a ressalva, foi o segundo livro de ficção mais vendido em Portugal em 2010. O
que nos causou mais dificuldade não foi lidar com as críticas da profissional, mas sim
termos que nos explicar para a chefia da SME, que chegou ao ponto de nos questionar
se a proposição da leitura realizada junto ao grupo era adequada mesmo.
Tínhamos um histórico de mediação de três anos frente a este grupo, por vezes
precisamos ser contrários às recomendações da SME, que poderiam pôr o trabalho a
perder, ou mesmo quando tentaram nos auxiliar, como no caso do envio de obras
literárias em suporte inadequado, tiveram dificuldade de entender nossos pressupostos.
Tivemos ao longo destes três anos nossa orientadora pedagógica trocada, por terem
compreendido que a mesma não desempenhava seu papel de nos “colocar” nas
proposições da EJA adequadamente, porém quando chegou a nova orientadora
pedagógica, depois de um tempo de acompanhamento sistemático do nosso trabalho,
além de validar a nossa condução, propunha-se a participar ativamente de nossas
mediações, o que causava um mal estar maior ainda na chefia da SME.
Longe de pretendermos parecer senhores de uma verdade imutável, por vezes erramos
na dosagem das proposições, por vezes solicitamos o auxílio de agentes externos à
intervenção. O que desejamos externar com estes apontamentos era que a SME poderia
ter sido uma interlocutora privilegiada de nossas proposições, poderíamos ter avançado
consideravelmente em nossas propostas e ter auxiliado a outros coordenadores do
serviço da EJA a construírem proposições parecidas ou mais avançadas que as nossas,
se tivéssemos encontrado interlocução.
Mediante tais desgastes, no final do ano de 2012, pedíamos remoção para a ESCOLA B,
por indicação de uma professora que trabalhava conosco no período da manhã e
acreditava que nós teríamos uma grande afinidade de trabalho com a diretora.
Suposições que se mostraram verdadeiras.
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Novos rumos, “antigas” proposições

Assumir a coordenação pedagógica de uma Escola de Educação Infantil era um enorme
desafio para nós, pois nunca lecionamos para esta faixa etária (dois a cinco anos) e nem
conhecíamos de forma detalhada as proposições para as crianças e profissionais desta
realidade.
Antes de nos removermos para a escola fomos à mesma conhecê-la e conversar com a
direção, onde lhe apresentamos um rápido panorama da Pedagogia Cultural que
estávamos delineando em nosso projeto de doutorado e que desejávamos implementar
nesta escola, caso nos removêssemos para ela.
Fomos muito bem acolhidos, e ao sair o resultado da remoção fomos à escola buscar o
Projeto Político Pedagógico (PPP), os projetos que foram desenvolvidos ao longo dos
últimos dois anos e pedimos para a diretora escrever um panorama da escola. A diretora
escreveu um texto que muito nos auxiliou; como ele é extenso, optamos por intercalá-lo
com nossos comentários:
Cristiano
Em primeiro lugar quero lhe dar boas-vindas. Acredito que poderemos fazer
uma boa parceria na gestão da escola. Para você ir se familiarizando com o novo, vou
tentar lhe apresentar um pouquinho da nossa escola.

Sobre a gestão
Cheguei nesta escola em 2011 para compor com uma coordenadora pedagógica
(CP) e uma Professora de Apoio à Direção (PAD) que já estavam na escola há
muitos anos. A CP já era Professora de Apoio Pedagógico (PAP) quando
continuou como CP. A PAD está na escola há pelo menos 20 anos. A equipe já
realizava um trabalho pedagógico bem sistematizado com vários instrumentos
pensados para a documentação pedagógica. Eu era “o novo” numa equipe bem
estável.
Logo quando cheguei no início de 2011 a CP se exonerou. No final de setembro
a professora Bernarda passou a responder pela função de CP. Na ocasião fiz
pouquíssimos ajustes em relação à documentação por acreditar que era
prudente já que eu havia acabado de chegar e estava conhecendo o grupo. Em
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2012 a Mirian foi designada para a vaga de CP após passar uns três meses no
fundamental.
Como pode ver ainda estamos construindo uma equipe de gestão na escola.
Nestes dois anos fui desenhando um modelo de gestão e de concepção de escola
para a infância provocando algumas reflexões no grupo e algumas mudanças
na ação pedagógica. A minha percepção diz que, de maneira geral, a equipe de
professoras “aderiu” a esses desafios.

A diretora já nos mostrava dois desafios aos quais teríamos que rapidamente nos
adequar: o primeiro, de coordenar um grupo estável, com professoras que chegam a
estar vinte anos na mesma unidade escolar e o segundo, que não tinham, desde sua
chegada, contado com um coordenador estável.
Este segundo item na verdade nos trazia duplo desafio, pois estávamos esperando a
chamada de coordenador pedagógico na prefeitura paulistana; portanto, se fôssemos
chamados, deixaríamos a coordenação da escola. Então, desejávamos fazer proposições
que fossem assimiladas o mais rapidamente pelo grupo e que permanecessem.
Saímos da escola em Agosto de 2013, porém continuamos conduzindo os HTPCs até o
final do ano, afinal havíamos iniciado proposições e não poderíamos deixar o grupo sem
consolidá-las.
Documentação pedagógica.
Temos sistematizado alguns instrumentos:
 PPP: apesar de ter uma característica mais de regimento do que de
projeto, busquei na medida do possível aproximá-lo ao máximo da
realidade da escola alterando alguns aspectos. Neste instrumento há
uma construção antiga da equipe no estabelecimento de metas de
aprendizagem para cada área do conhecimento e por idade. Estas metas,
na prática, acabam norteando todos os instrumentos e os projetos
desenvolvidos. Em relação a estas metas, busquei com as professoras
alterá-las numa tentativa de aproximá-las mais a uma proposta para a
infância minimizando os efeitos de uma concepção de escola
preparatória para o ensino fundamental altamente escolarizada.
 Relatório inicial: No mês de março, as professoras escrevem um
relatório sobre as observações que fizeram da nova turma. Esse
“diagnóstico” é realizado com base num roteiro de observáveis prédefinidos.
 Planejamento: as professoras planejam o trabalho pedagógico nas
modalidades de atividades sequenciadas e projetos. Durante este ano
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busquei provocar uma reflexão sobre o grau de participação das
crianças do planejamento à avaliação dos projetos. Algumas professoras
se “aventuraram” nesse propósito e relataram na avaliação com a
equipe as conquistas das crianças quando são ouvidas e ativas no
processo. O grupo demonstrou interesse em saber mais a este respeito,
já que estão habituadas a estar o tempo todo no controle. Penso que esse
possa ser um indicativo para o plano de formação em 2013: a questão
do poder (concepção adultocêntrica) e a atividade da criança numa
perspectiva mais horizontalizada.
 Semanário: nesse instrumento as professoras apresentam a rotina da
turma (grade) apontando o plano da semana seguinte onde aparecem
todos os elementos como desenvolvimento do projeto, hora da história,
roda de conversa, trabalho na Biblioteca Escolar Interativa (BEI),
ateliê, etc. Além desta organização da semana seguinte, também
registram o desenvolvimento do trabalho da semana que se encerrou.
Nesse instrumento podemos notar uma heterogeneidade na equipe. Há
relatos bem mais reflexivos, relatos detalhados onde aparecem as
observações criteriosas da professora e a ligação direta com o plano da
semana seguinte. Alguns muito objetivos sem muito espaço para a
reflexão. O instrumento também funciona para algumas como
“conversa” e local para solicitações para o CP. Particularmente, penso
que apesar de algumas limitações, o semanário tem sido interessante
para a nossa intervenção. Através dele foi possível fazer algumas
intervenções individuais estabelecendo parceria com a professora,
subsidiando com leituras, questões para a reflexão, etc. Há espaço para
avançar mais na escrita destes relatos de maneira geral e, para algumas,
o desafio é maior, pois há dificuldade.
 Relatório individual das crianças: são elaborados por semestre. Muito
pautado nas metas de aprendizagem e num roteiro construído pelo grupo
há alguns anos. Neste último, entregue dia 26 de novembro, ouvi o relato
de que para duas professoras causou certo estranhamento escrevê-lo
como sempre faziam uma vez que, neste ano se aventuraram a percorrer
outros caminhos com as crianças que já não se encaixavam mais
naquele padrão. Achei interessante porque você percebe que a reflexão
se dá em todos os momentos. É um longo processo...
 Avaliações das ações coletivas: toda ação coletiva é avaliada
imediatamente depois de realizadas: festas, eventos, reuniões com as
famílias, etc.
 Planejamento/registro das reuniões de pais: Há num instrumento onde
a professora descreve o plano para a reunião (antes) e o seu
desenvolvimento(depois).
Os vários procedimentos de registro da escola vão nos dar coragem de propormos ao
grupo a escrita do diário de bordo logo em nossa primeira reunião coletiva com elas.
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Sabíamos que enfrentaríamos certas resistências, porém o histórico do grupo
possibilitava que avançassem nesta construção de forma segura.
Se com o grupo anterior nossa maior dificuldade foi conseguir fazê-las escrever, já que
muitas narravam até dificuldades de organização do texto (por questões ortográficas,
falta de prática, entre outros), neste grupo encontramos a relutância de terem seus
procedimentos questionados por um coordenador pedagógico que acabava de chegar e
que nunca havia lecionado para a Educação Infantil.
Um grupo de professoras, ao término da primeira reunião, pediu para falar. Expressaram
que estavam nos recebendo e que esperavam que ficássemos um bom tempo na escola,
pois sabiam que nós demoraríamos seis meses para começar a entender de Educação
Infantil, outros tantos para conseguir acompanhá-las, então que seria mais um ano sem
auxílio do coordenador pedagógico, mas que em 2014, se ficássemos, poderíamos
trabalhar melhor. E colocaram-se à inteira disposição para tirarem nossas dúvidas acerca
das especificidades da Educação Infantil.
Percebemos nas colocações que deveríamos demonstrar ao grupo que sabíamos de que
lugar estávamos falando e quais seriam as proposições de que lançaríamos mão de
intervenção no grupo.
Situação que nos rememorou a primeira unidade escolar onde lecionamos, uma escola
multisseriada na zona rural de Suzano. As condições adversas que encontramos neste
local permitiu-nos compreender o que era interdisciplinaridade na essência da palavra, e
a lidar com as resistências dos alunos de tratarem de temas iguais, pois acreditavam que
ao terem o mesmo tema como motivação das atividades estavam sendo ou depreciados
(como fazer o mesmo do que não sabe ler e escrever?) ou desrespeitados (quer que eu
faça o mesmo que os alunos que sabem ler?).
E mais recentemente, com nossa chegada a uma escola de iniciação à Imagem Pessoal,
com certeza superar o desafio de auxiliar cabeleireiras, manicures, depiladoras,
esteticistas a pensarem e reverem seus procedimentos didáticos e auxiliá-las a
avançarem em questões culturais, nos motivava e dava-nos a certeza que poderíamos
contribuir com as professoras da Educação Infantil.
Porém, a quebra desta expectativa por parte do grupo (de um coordenador que não
saberá intervir) será um grande complicador para aceitação de nossas intervenções
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iniciais, ouvimos mais de uma vez que nossas proposições eram descabidas, que se
davam por não conhecermos nada da Educação Infantil, que fôssemos à sala de aula
provar a viabilidade do que propúnhamos e outras colocações que, sem o aval da
direção e o acompanhamento da orientadora pedagógica poderíamos ter colocado o
trabalho a perder.
E aqui, cabe a menção de algo que só vivenciamos nestes oito meses de coordenação
pedagógica nesta escola, porém que nos acompanha até hoje. Ganhamos nesta unidade
escolar uma leitora, ou melhor conceituando, uma interlocutora para o nosso diário de
bordo! Sempre escrevemos um diário de bordo, que nunca foi lido por ninguém, além
de nós.
Nossa orientadora pedagógica fotocopiava nossos relatos diários quinzenalmente, e
depois nos fornecia uma preciosa devolutiva, apontando leituras, procedimentos,
estratégias e reconsiderações de pontos de vista que foram essenciais para a
concretização de muitas de nossas proposições e para resistirmos aos conflitos iniciais
com as professoras.
Deixamos de ser apenas leitores de diários de bordo e passamos a ser escritores de um
diário que nos comprovava cabalmente a importância que assume um interlocutor na
construção de novos e significativos procedimentos didáticos frente a um grupo.
Ironicamente, quanto mais o grupo relutava em nossas intervenções, mais sabíamos que
elas eram fundamentais, pois estávamos vivenciando a experiência com a orientadora
pedagógica!
Já não era simplesmente: façam assim por que acho que é bom! Tinha se transformado
em: façam assim, dói no início, mas será bom para você como está sendo para nós!

Avaliação 2012
Ainda não concluímos a avaliação. Por enquanto a avaliação com todos
os segmentos apontou uma necessidade de investir nas relações interpessoais,
construindo uma cultura mais colaborativa, de parcerias e minimizar as
relações hierarquizadas. É percebido certo status e “empoderamento” da
equipe mais antiga em relação aos membros mais novos. Isto se dá entre
pessoas do mesmo segmento, de um segmento em relação ao outro e assim por
diante. Esta avaliação foi interessante porque, apesar de todos já conhecerem e
conviverem com este problema parecia ocorrer de forma velada.
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A partir de então, ficou acordado que este problema será alvo de ações
concretas em 2013. Tenho ideias neste sentido que será ótimo poder dividir com
você.
Em relação à ação pedagógica ainda não concluímos a avaliação sobre
o desenvolvimento do trabalho de escola, polo para as questões da criança com
surdez e o plano de formação. Pelo que foi avaliado até o momento, já é
possível ter uma ideia sobre a formação de 2013. É preciso investir mais no
protagonismo das crianças, ou seja, a criança no centro da atividade e não
como mera executora de tarefas dadas pela professora e no desenvolvimento
das diversas linguagens (para além da leitura e da escrita, as outras formas de
expressão). Possíveis temas a serem aprofundados numa concepção pedagógica
em consonância com os documentos: “Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil”, “Indicadores de Qualidade da Educação Infantil” e
“Critérios para uma creche que respeita os direitos fundamentais das
crianças”:
 Projetos na educação infantil: o que significa criança ativa,
escuta atenta, etc.;
 Letramento na educação infantil X técnica de escrita;
 O papel da brincadeira de papeis como atividade principal das
crianças;
 As diferentes linguagens.
Um grande desafio para avançarmos neste trabalho é a superação ou
readequação da GRADE que organiza tempos e espaços na escola. Não tenho
ideia de como resolver isto!

A questão do empoderamento a que a diretora faz menção em seu relato, será algo bem
difícil de desconstruir, porém a desconstrução não será apenas da parte das professoras,
nos tocará de maneira profunda também. Se as professoras antigas terão que ceder
espaço aos novos componentes do grupo, nós teremos que ceder espaço à direção na
condução pedagógica da escola. Até chegarmos nesta escola tivemos três experiências
de direção: duas participavam dos HTPCs e gostavam de ser surpreendidas por nossas
proposições nestes encontros semanais e uma, além de não participar, detestava saber o
que fazíamos nos HTPCs.
Agora encontrávamos uma diretora, que além de participar do HTPC queria fazer
proposições de encaminhamentos! Sentíamo-nos vigiados, controlados e por que não,
testados constantemente. Não conseguimos conceber a ideia de termos que mostrar a
pauta e discutir os itens com antecedência com a direção.
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A direção por sua vez, também se viu em uma posição delicada: se até a presente data
estava acostumada a ditar os rumos pedagógicos da escola, teria que partilhar esta
decisão com o coordenador pedagógico e com a Assistente de Direção, que como nós
era nova na escola também.
Foi uma construção complexa e que demandou muito tato de todas as partes, e
novamente a orientadora pedagógica exerceu um papel central nesta conquista,
mediando pontos de vista, auxiliando-nos a convergir onde as demandas eram mais
fáceis e reexaminarmos posicionamentos que não víamos como adequados.
Tais foram as modificações geradas em nós por esta experiência, que a diretora iniciou
um mestrado para melhor compreender o papel do diretor escolar na condução de um
grupo. E de nossa parte, percebemos a importância de termos interlocutores para os
nossos fazeres e não sermos apenas interlocutores dos fazeres dos professores.

Fundamentação teórica
Temos buscado na teoria histórico cultural a base para nossas reflexões.
A formação de gestores com as professoras Suely Amaral e Mônica Pinazza traz
esta corrente e tem contribuído para nossos avanços. Complemento minha
formação com outras autoras nesta mesma linha. Espero sua visita para
trocarmos referencial bibliográfico.
Neste item nossa alegria foi imensa, além de encontrarmos alguém que validava o fato
de estarmos estudando (fazer o doutorado implicava diminuir minha carga horária de
quarenta horas semanais para trinta horas) poderia trocar referencial teórico conosco.
Foi uma grata surpresa perceber o cabedal de leituras que a direção da escola possuía,
como o seu fazer enquanto diretora e proponente de intervenções pedagógicas era bem
fundamentado e acima de tudo, preocupado com uma visão de que compartilhávamos
de que a escola é o lugar privilegiado pela nossa sociedade para o contato com a
Cultura!
Gestão democrática
O trabalho com o Conselho de escola e com a APM está longe de ser
como almejo. Muito abaixo das minhas expectativas. Tenho um caminho a ser
bem melhorado aí e também com os funcionários de apoio da escola.
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Finalmente...
Ufa! Temos um longo caminho a ser trilhado! Estou apostando na
grande contribuição que você trará para toda a equipe! Espero que eu tenha
conseguido apresentar um panorama da escola como está hoje. Sinta-se muito à
vontade para fazer questionamentos e propostas para que possamos juntos
traçar um plano para 2013. Adoro partilhar ideias e trabalhar em parceria.
Uma coisa que você precisa saber sobre mim: sou péssima de
memória, guardar nomes e fisionomias, além de nem um pouco organizada!
Rsrsrs
Esta margem acima foi obra da minha filha enquanto fui atender ao telefone. (não
sei como remover) Enfim, abraços,
Bete Alves
Não poderíamos terminar este comentário sem citar dois itens que se fazem presentes
neste trecho. O primeiro: a grande humildade intelectual que acompanha a diretora desta
unidade escolar, é um grande prazer conversar com ela e ver a clareza que tem do papel
que a Educação Infantil pode ter na vida das crianças que são a ela submetidas. E sua
compreensão do papel que uma diretora deve ter para o desenvolvimento de todas as
atividades que ocorrem na escola.
Nunca se furtou a compartilhar o que sabia, quando necessário fez pesquisa ou retomou
leituras, tanto para nos auxiliar quanto ao grupo. E o comentário que propositalmente
foi deixado, que faz menção à margem que sua filha colocou no documento, nunca deu
como desculpa para deixar de realizar alguma intervenção, o fato de ser mãe de três
meninas e ser esposa.
Conseguiu de maneira, a meu ver exemplar, conciliar a maternidade, o matrimônio e as
questões profissionais de tal forma que se tornou um exemplo para nós. E todas as vezes
que iniciamos uma intervenção com um novo grupo e ouvimos sobre a dificuldade de
conciliarem as nossas demandas com os filhos e casamentos nos vem a figura singular
da diretora Bete Alves e pensamos: se ela consegue, vocês também conseguirão.

5.3 Os dispositivos culturais
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De todas as proposições, a mais complexa de se realizar foi a mediação dos dispositivos
culturais, afinal não dependiam só de nossa mediação para serem alcançados pelo
grupo, sua utilização dependia da disponibilidade da profissional em ir aos espaços, se
organizar nos finais de semana (muitas das vezes, o momento reservado à família) e
compreender a importância de fruir tais dispositivos.
Como narramos no primeiro capítulo, na ESCOLA A, fomos a nove museus em 2010.
Para não perdermos este trabalho nos anos que se seguiram, mantivemos ao menos duas
idas, uma no primeiro semestre e outra no segundo a estes espaços, e colocamos nesta
época um desafio: a profissional que quisesse levar sua turma deveria ir com
antecedência ao espaço, planejar um roteiro e definir o tempo de visitação.
Sugerimos que para elaborarem este roteiro lessem e seguissem as proposições de Maria
Teresa Nidelcoff no livro “A escola e a compreensão da realidade”, onde a
pesquisadora fornece um roteiro que acredita ser necessário realizar antes de levar os
discentes a qualquer atividade externa à escola.
Tínhamos um objetivo anterior a Nidelcoff, que era antes de qualquer coisa, auxiliar as
profissionais a serem usuárias dos espaços. Como afirmamos repetidas vezes, que para
serem mediadoras da leitura deveriam ser leitoras, a lógica é a mesma para mediação
dos dispositivos culturais, só poderiam mediá-los de forma a dar conta do maior número
possível de significações que estes locais trazem, se fossem suas usuárias.
Com o grupo de profissionais da ESCOLA A conseguimos que frequentassem as
livrarias, muitas profissionais dizem que introduziram uma ida à livraria nos seus
passeios ao shopping center; algumas dizem que sequer notavam a livraria antes de
nossa intervenção e que seus filhos e maridos até estranharam seus “repentinos”
interesses, porém, em sua maioria, as acompanharam.
Profissionais que não tinham livros em sua casa, narraram-nos que começaram a
comprar alguns exemplares, para si e principalmente aos seus filhos. Este dado sempre
nos interessou, pois como atendíamos muitas alunas que eram mães, sempre tentamos
demonstrar ao grupo, com pesquisas, artigos e textos a importância de ser uma mãe
leitora, para a formação de uma criança leitora.
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Indiretamente, assumiram muitas das proposições que deveriam indicar as suas alunas
para si também. Comprovando-nos mais uma vez a importância de realizar as
proposições previamente, antes de procurá-las mediar!
A ida às duas Bienais do livro pela escola foram pontos altos desta mediação; além de
perceber o prazer de estarem nestas exposições, conseguimos ver como o grupo
(docentes e discentes) partilhavam a compreensão do valor de circular por este espaço.
A diferença de postura do grupo docente de 2010 para 2012 na preparação prévia da
visitação também foi notável: se da primeira vez foi “novidade” para todo mundo, na
segunda vez diversas profissionais procuraram ir com antecedência, prepararam o grupo
de alunos e se prepararam para mediar a Bienal de uma maneira que muito nos tocou.
Algumas profissionais nunca haviam ido à Bienal, diziam até terem certa curiosidade,
porém que a correria do dia a dia nunca havia permitido a visitação. Outras relataram
que voltaram depois, em outro dia, para andarem com calma e duas fizeram questão de
levar seus familiares, que não poderiam ficar como elas sem conhecer tais espaços!
Sempre procuramos deixar de ser o centro das proposições culturais para o grupo,
acreditamos que quanto mais espontâneas forem as indicações do grupo, quanto mais
contemplarem seus interesses e dialogarem com suas vivências, maiores poderão ser as
chances de compartilharem destas proposições. Assim sendo, combinamos com o grupo
que deveríamos iniciar os HTPCs com indicativos culturais pelos quais cada professora
se responsabilizaria (no capítulo 3 há um modelo de cronograma do HTPC que
apresenta este item).
Procurando verificar se nossos pressupostos estavam certos, como de costume,
realizamos uma avaliação com o grupo em 2011, para que o grupo externasse sua
opinião acerca do momento de dicas culturais, através da seguinte pergunta: O que
achou dos momentos de dicas culturais? Comentaremos algumas das respostas a seguir:
1) Muito bom, sinto vontade de ler todas as indicações/sugestões (li algumas).
2) Bons, pois a diversidade de leituras nos enriquece.
3) Houve trocas, pudemos ter a possibilidade de conhecer outros autores e obras.

Nestas três respostas vemos que a questão da diversidade dos autores e obras
apresentados são reconhecidos por estas profissionais como algo importante. O que
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vemos como um dado significativo e importante, afinal este era um dos objetivos ao
promover este momento, possibilitar que entrassem em contato com diversas
possibilidades.
4) Contribuiu para o meu crescimento pessoal.
5) Para mim, incentivou-me na curiosidade da leitura.
6) Construtiva e me faz ler e conhecer mais.
7) Muito legal, anotei a maioria.
8) Muito bom! Já li um dos livros após a dica e gostei muito.

Nestas respostas temos a dimensão de crescimento individual ressaltada, as
profissionais nos validam que as dicas culturais são percebidas como úteis e que
algumas delas são até utilizadas por elas.
9) Sugestiva e vejo que não leio quase nada.

Esta resposta por sua vez traz uma importante problematização, ao ver suas colegas
efetuarem dicas de leituras, a profissional se percebe como não leitora. Aqui reside
outra grande vantagem destes momentos, ao tirarmos o foco da coordenação
pedagógica, que por algumas profissionais era tido como um leitor voraz e de difícil
equiparação na questão das leituras efetuadas, ao terem que se comparar as suas colegas
o parâmetro se torna mais factível.
10) Muito bons, salvo sugestões de livros de autoajuda. No meu entender, Cultura
também é currículo, não só para os alunos, mas para os professores também.

Aqui, além da profissional valorar as indicações, deixando claro seu descontentamento
com proposições de leituras de autoajuda, que inicialmente foram as que mais
apareceram, aponta que vê a questão da Cultura como essencial de ser discutida não só
com os alunos e sim com seus pares.
11) Maravilhosos, principalmente quando se fala de filmes.

Há indicação na resposta da profissional, que as indicações deveriam extrapolar as
questões literárias. Acreditamos que as questões literárias serão as mais utilizadas pelas
profissionais por serem aquelas em que se sentem mais seguras para indicarem. Muitas
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já tinham vivenciado as leituras em 2010, logo estavam mais aptas a fazerem estas
indicações.
12) Interessante, mas acho que poderia ir além das leituras, não desmerecendo-as
de forma alguma. Filmes, vídeos, músicas também são interessantes para este
momento.

Esta profissional por sua vez, esclarece que vê a necessidade de irmos além das
questões da Literatura e indica quais proposições gostaria de ver contempladas... o que
nos remete à questão dos dispositivos. Depois destas avaliações, abrimos para o grupo
que algumas pessoas achavam que não deveríamos apenas ficar centrados na questão
literária, e que procurássemos expandir as dicas culturais.
O dispositivo que mais apareceu depois desta proposição foi a ida ao cinema. Diversas
profissionais narraram que fazia anos que não iam ao cinema, algumas nem
apresentavam as “desculpas” de praxe (filhos pequenos, casamento, obrigações para
com o lar) e sim admitiam que não tinham mais o hábito de irem ao cinema, diversas
narraram que gostavam muito de ir, porém deixaram de frequentá-los.
Muitas pontuaram que esta reconquista estava sendo maravilhosa, ganharam mais uma
opção de lazer, e um dado que nos chamou a atenção foi que algumas não queriam
apenas assistir aos filmes comerciais que são oferecidos nas grandes redes de cinema.
Queriam fruir de produções menos comerciais (próximo às produções da nossa caixa de
DVDs), precisaram se deslocar para São Paulo, o que para muitas era uma atitude até
então impensável! Sair da sua região para vir a São Paulo para assistir a um filme?
Em 2012, modificamos um pouco a questão: como foi se preparar para dar a dica
cultural para o grupo? Você usou ou se interessou por algo que foi apresentado nestes
momentos? Nas respostas vemos que as indicações de livros abrem espaço para outras
proposições. Se em 2011 só duas profissionais fazem menção a objetos diferentes dos
livros, neste só teremos três profissionais que só falarão dos livros.
1) Sim. Interesso-me por todas as indicações, acho-as muito legais, mas ainda não
li nenhum livro, já pedi emprestado vou ler, foi uma dica de alguém do grupo.
2) Acho que foi um aprendizado para mim, eu tenho dificuldade de relatar, contar
o que eu lia.
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3) Eu me interessei por vários livros e dicas. Eu tentei ordená-los para poder
vivenciar a maioria delas. A que estou com sede de ler foi o livro que a Aurora
indicou.

Na terceira resposta deste bloco, ficamos em dúvida se só faz menção a livros, pois
indica que tentou vivenciar a maioria das indicações, e como elas não ficaram restritas
aos livros não podemos afirmar categoricamente que só verse sobre eles. Porém, como
sua exemplificação trata de um livro, achamos oportuno deixar esta resposta neste grupo
que ainda faz menção ao livro como a proposição que mais lhe foi significativa nestes
momentos.
Não vemos isto como um problema, percebemos que as apropriações das pessoas
ocorreram de forma diferente e em ritmos variados, o mais importante é que percebam
que suas construções e conquistas encontraram sempre interlocutores interessados e
aptos a compartilharem com elas suas descobertas.
4) Foi muito bom porque faz com que nos envolvamos e realmente vivenciemos a
Cultura. E usei muitas dicas culturais que foram mencionadas nos HTPCs.

Esta profissional, por sua vez, percebe que a questão da Cultura (como item maior e que
engloba todas as proposições) está por detrás das indicações e o que é mais
significativo, que participar destes momentos e utilizar as indicações é uma forma de
vivenciar a Cultura.
5) Sim, eu sempre levo para sala temas do HTPC. Ex: livros, filmes e até o museu
da Língua Portuguesa eu já sugeri embora não conheça.

Aqui, temos um claro indicativo de como a vivência do dispositivo cultural é mais
complexa do que o uso dos objetos culturais. A profissional recebeu a indicação da
visitação ao Museu da Língua Portuguesa, gostou e até indicou para os seus alunos,
porém não fruiu do espaço.
Infelizmente, não tínhamos condições financeiras e de horários para podermos
oportunizar às profissionais o uso destes espaços em seu turno de trabalho; não teríamos
receio nenhum em fazermos, se estivéssemos em um cargo de chefia a indicação de que
a fruição destes espaços deveria estar na carga horária mensal das profissionais.
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Por dois anos a SME obrigou que estas profissionais reservassem quatro horas mensais
num sábado (normalmente o último do mês), para assistirem a palestras e/ou receberem
formações que poderiam ser muito mais bem aproveitadas, a nosso ver, com a adequada
mediação dos dispositivos culturais.
Conseguir que o grupo de professores fruísse dez dispositivos culturais e depois
voltasse com seus alunos a estes espaços seria com certeza uma construção simbólica e
de apropriação muito importante e que envolveria a locação de poucos recursos
financeiros, contudo exigiria uma clara condução e opção pelo acesso à Cultura.
6) Achei a minha dica muito pobre, vou melhorar da próxima vez, quero indicar
uma peça de teatro ou um filme em cartaz no cinema para enriquecê-la.

Nesta resposta, vemos a questão do grupo como parâmetro aparecendo novamente, a
profissional julga sua indicação muito simples, ou para ficar com o seu adjetivo,
“pobre” e o mais interessante, que longe de imobilizá-la, se vê desafiada a mudar sua
proposição, e elenca situações em que o uso dos dispositivos cinema e teatro será
necessário, pois vê nestes usos um avanço qualitativo de fruição cultural.
Ao julgar que indicações culturais que envolvam o uso de espaços construídos para
estas manifestações são mais “enriquecedoras”, a profissional está explicitando a
complexidade envolvida na fruição dos dispositivos culturais. Como apontamos
anteriormente, e a resposta torna muito oportuna o resgate, fruir estes locais envolve
muitas variáveis, maior disponibilidade da profissional, uso de seu tempo livre,
comprometimento de deslocamentos e acima de tudo uma grande compreensão do que
está envolvido na ação, para querer realizá-la.
7) Tranquilo apesar de ter feito uma só. Sempre tive receio de ver ou ler o
“Marley”, agora estou sentindo vontade de fazer esta leitura e assistir ao filme.

A resposta indica que mesmo uma obra de forte apelo comercial, como “Marley & Eu”
que foi um grande Best Seller, às vezes precisa de um mediador ou mediadores para ser
apropriada. A profissional deixa claro que só perde o medo de ler a obra e assistir ao
filme depois de ouvir as indicações do grupo.
8) Sim, quando apresentam filmes eu gosto muito de assisti-los.
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Nesta resposta há a menção clara aos filmes como a indicação que a profissional mais
gosta de ouvir e que normalmente faz uso delas. Mostrando que não se restringe apenas
a ouvir as indicações e que as frui.
9) Fez com que eu tenha mais interesse pelos vídeos ou livros. Sim, aconselho às
alunas a lerem para seus filhos e para si.

Esta profissional, além de pontuar que os livros e filmes são as indicações de que mais
gosta, demonstra claramente que vê a importância de sua mediação para as alunas e que
isto reverbera nos filhos delas.
Quando assumimos a coordenação da ESCOLA B, tínhamos os três anos de experiência
de condução junto ao grupo da ESCOLA A, assim modificamos muitas das proposições
que realizamos na ESCOLA A ao iniciamos o trabalho na ESCOLA B. Por exemplo: as
caixas de livros, DVDs e CDs foram apresentadas quase que simultaneamente, para ser
mais preciso, o intervalo de apresentação ocorreu dentro do prazo de uma semana.
Como havíamos percebido que o mais significativo para o grupo era a indicação cultural
efetuada pelos pares, com um mês implementamos a Indicação Cultural como
responsabilidade do grupo; nos quatro primeiros HTPCs além de apresentarmos as
caixas, exemplificamos o que seriam estes momentos de Indicação Cultural.
Não nos ativemos muito tempo apenas na indicação dos livros, pois sabíamos que com
as conversas acerca das leituras, exemplificações que faríamos no momento de leitura
do HTPC e que pelo fato dos livros estarem disponibilizados nas caixas, a leitura fruiria.
Sabíamos, pela experiência adquirida, que o maior desafio estaria na mediação dos
dispositivos culturais, então procuramos centrar forças neles desde muito cedo.
O cinema era um dispositivo amplamente utilizado pelo grupo, logo este espaço
requereu poucas intervenções de nossa parte. Porém, poucas iam aos museus e teatros;
como lemos a peça de Ibsen “Casa de bonecas” para elas, achamos oportuno levá-las
ao teatro. Conseguimos ir num dia de HTPC ao CCBB assistir ao monólogo cômico
dramático “Eu não dava praquilo” com direção de Elias Andreato, que trazia Cassio
Scapin no papel de Myrian Muniz. Escolhemos esta peça pois, além de contar da vida
pessoal e profissional da atriz e diretora Myrian Muniz, o espetáculo retrata a
importância do ofício teatral como agente de transformação individual e social.
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O interessante foi que muitas profissionais entenderam a escolha da peça, disseram que
se viram retratadas, que compreenderam que muito das suas resistências iniciais às
nossas proposições no início do ano, se dava mais pelo medo do desconhecido, receio
de ousar, como a peça dizia...
Mais de oito profissionais, num grupo de dezoito, nunca tinham assistido a uma peça
teatral, e doze nunca tinham entrado no CCBB! O que nos dá uma pequena dimensão do
desafio que seja empregar a Pedagogia Cultural. Estamos falando de um grupo, vamos
retomar os dados pois são de suma importância para o desenvolvimento do desafio
implicado, cujos membros em sua maioria tinham ou duas graduações ou no mínimo
uma graduação e uma pós graduação (nenhuma à distância, não que consideremos todas
as formações à distância inadequadas, mas somos conscientes de que algumas são
inadequadas, porém na unidade ninguém havia se formado nesta modalidade).
Logo, tínhamos um grupo com formação acima da média, a maioria apresentava
condições econômicas também acima da média, seja por terem dois cargos ou por não
precisarem ser a renda principal da casa, muitas já realizaram viagens ao exterior e
todas efetuavam viagens de férias para outros estados do Brasil.
Mesmo com este grupo, tínhamos a questão do acesso a determinados dispositivos
culturais prejudicado. Quando nos propomos a ajudá-las nos seus planejamentos e
projetos, sempre primamos pela interdisciplinaridade e a ARTE sempre foi item
obrigatório de constar em qualquer projeto.
Qual não foi a nossa surpresa ao constatarmos que apenas três professoras iam com
certa regularidade aos museus, muitas narraram que a última vez que entraram nestes
espaços foi quando eram estudantes do Ensino Fundamental ou Médio! E a maioria se
lembrava do museu do Ipiranga e seu cheiro de mofo...
Todos os projetos propostos em 2013 na unidade escolar em algum momento previam a
ida a um museu (MAC, Lasar Segall e Pinacoteca), assim desejávamos que as
profissionais fossem antecipadamente aos museus, elencassem pontos positivos e
aspectos que seriam essenciais de serem trabalhados com as crianças.
Os museus paulistanos têm uma enorme relutância em aceitar crianças da faixa etária
que a escola atende (dois a cinco anos); foi uma grande “briga” para com estes espaços
conseguir o acesso de crianças de quatro e cinco anos! O que não deixa de ser uma
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grande ironia, pois os museus reclamam que lhes falta público; quando desejamos fazer
um trabalho de formação de público, querem determinar quais as idades adequadas para
esta formação...
Algumas professoras se “aventuraram”, para usar a metáfora por elas empregadas, a ir a
estes espaços, algumas gostaram da experiência, outras voltaram dizendo que estes
espaços não eram destinados as crianças, pois se elas não entenderam nada, quem diria
as crianças. Iniciamos novas proposições, debates, leituras e propusemos que fossem em
pequenos grupos nos finais de semana, preferencialmente com alguém que tivesse tido
pontos de vista distintos dos seus, aos museus que visitariam.
Acreditamos que esta proposição foi muito pertinente, assim poderiam dialogar entre si
e perceber novas possibilidades de tratarem o espaço levando em conta o maior número
possível de dificuldades e facilidades. Poderíamos ter acompanhado o grupo nestas
visitas, algumas professoras até pediram que fossemos juntos, porém desejávamos que
assumissem o protagonismo nas proposições. E para mostrar que não estavam sozinhas
nesta conquista, fomos a todos os espaços e ao sentarmos com os grupos ou professoras,
tínhamos sempre uma dica ou consideração a fazer.
Perceberem que, apesar de não termos ido com elas, tínhamos visitado a exposição e
seríamos um interlocutor para as suas descobertas, dificuldades e proposições, com
certeza trouxe a muitas professoras maior segurança de tentarem circular por estes
dispositivos.
Um depoimento que muito nos tocou, foi de uma professora que narrou que esteve há
três anos atrás em Paris, e que no seu pacote de viagem constava uma visita ao Louvre;
ela e o marido queriam sair o mais rápido possível deste espaço; mal viram a Monalisa,
que era o máximo que conheciam das obras que ali estavam expostas e desejavam ir a
outros locais mais “agitados”.
O que nos comprova cabalmente, que a questão da apropriação e significação passa da
mera oportunização do dispositivo ou do objeto em si; claro que para fruímos um
dispositivo devemos ir a ele, porém só a ida, sem uma mediação adequada e uma
compreensão do que este dispositivo nos possibilita, não garantirá a fruição, o mesmo
com os objetos culturais quando são indiscriminadamente lançados nas mãos das
pessoas sem uma mediação.
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Há possibilidade de alguém se tornar um usuário destes espaços ou objetos sem uma
mediação? Sim, porém a margem de sucesso de implicarmos mais pessoas nestes usos
será maior se as pessoas passarem por mediações significativas. A Pedagogia Cultural
não abre mão desta intencionalidade em hipótese nenhuma. Compreender a significação
e as implicações que os espaços e objetos culturais possuem é de suma importância. O
que nos leva ao próximo item.

5.4 O registro e a compreensão das escolhas efetuadas

Como descrevemos no capítulo dois, os diários de bordo assumiram um papel central na
primeira escola e o mesmo se deu na segunda escola que coordenamos. A Pedagogia
Cultural demanda dos profissionais que a desejem implementar a disposição de
construírem um instrumento que os auxilie a compreenderem suas motivações
profissionais, escolhas didáticas, proposições de objetivos e conduções dos conteúdos
aplicados.
Escolhemos a via do registro escrito diário dos pontos que a profissional percebesse
como mais significativos no seu dia e que mereceriam ser descritos. Tão importante
quanto ocorrer o relato é existir uma devolutiva sistemática das suas produções, como
os relatos a seguir atestam:
Em 2010, as profissionais da EM ESCOLA A, responderam à seguinte questão. Como
você avalia as intervenções realizadas em seu Diário de Bordo? Como já pontuamos, as
avaliações não eram identificadas, desta forma não conseguimos nomear quem realizou
os apontamentos.
1) Pertinentes, enriquecedoras e me deram um trabalho heim! (Risos). Mas,
demonstraram a participação e acompanhamento efetivo do meu trabalho.

Nesta resposta, a profissional faz menção de uma característica que será abordada por
muitas profissionais ao longo da prática de lerem as devolutivas; dizem que as
proposições trazem muito trabalho para elas. Mas, ao mesmo tempo, se sentem
valorizadas e respeitadas, sentindo-se acompanhadas e amparadas em seu fazer
pedagógico de uma forma que até então nunca haviam sido.
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2) Tiveram algumas devolutivas que inicialmente achei que o coordenador não
tivesse compreendido o que tinha exposto, porém ao contra argumentar, fui
compreendendo melhor o que ele deseja abordar, então através da conversa que
fomos estabelecendo fui repensando minha prática. Observação: não ajudou
mais porque não entreguei o diário toda semana.

Abordaremos dois itens desta resposta que são muito significativos, o primeiro que a
profissional percebeu que o diário de bordo era um instrumento possível para se manter
um diálogo e que este diálogo poderia versar sobre diferentes pontos de vista acerca do
seu fazer junto aos alunos! O que não é pouca coisa, sair do isolamento da prática
docente e encontrar um interlocutor que, além de estar disponível para compreender o
seu fazer, ainda pode sugerir novos encaminhamentos, sempre foi a maior motivação ao
propor a escrita do diário e a profissional valida o objetivo.
Outro ponto importante e em que ocorre a validação por parte desta profissional em seu
relato foi quanto a entrega dos diários para a leitura da coordenação serem semanais,
não abrir mão da regularidade e periodicidade destas entregas, acreditar e a prática
demonstrou que isto é importante para consolidação do trabalho, além de que muitos
autores como CAÑETE (2010), IMBERNÓN (2009, 2010 e 2011), MARTIN-KNEPP
(2007), ZABALZA (2004) e outros apontam que a reflexão sistemática auxilia o
profissional a tomar consciência de seu fazer frente aos alunos, sistemática alcançada
através da entrega semanal com os grupos analisados nesta pesquisa.
3) Só veio a acrescentar e também auxiliar a repensar a prática em sala de aula e
ajudar nos planejamentos.

A profissional reforça a questão da reflexão já abordada anteriormente e apresenta a
questão do planejamento. Quando a profissional se posta frente a uma sala com um
cuidadoso planejamento, as chances de obter êxito para suas proposições são maiores do
que quando se postam na frente de alunos sem muita clareza do que farão. E mesmo que
existam modificações das proposições, é diferente mudar algo que estava planejado para
algo que não sabiam muito bem como fariam.
4) Muito interessantes, pois, muitas vezes você não percebe, por estar diretamente
envolvida com o trabalho pedagógico e as intervenções no diário de bordo são
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de um profissional capacitado, que está na escola para observar e interagir em
meu trabalho e com as alunas (alunos).
A resposta, além de voltar a demarcar claramente o papel externo que assumimos nas
proposições que efetuamos, por não estarmos diretamente envolvidos na execução das
propostas, aborda outro aspecto que também procuramos ao máximo potencializar, a
questão do trabalho, proposições e dicas chegarem aos alunos! Toda intervenção e
sugestão sempre tiveram como norte auxiliar as profissionais a desenvolverem um
melhor trabalho junto aos seus alunos.
Em 2011, para a questão: como avalia as intervenções que foram realizadas em seu
diário de bordo?, obtivemos as seguintes respostas. Antes de apresentarmos as
respostas, fazem-se necessários dois reparos: o primeiro que selecionamos apenas as
respostas que acrescentavam aspectos diferentes daqueles já abordados nas respostas de
2010. O segundo, é que haviam se somado novas integrantes ao grupo, assim muitas das
proposições de 2010 se repetiram. As respostas foram as seguintes:
1) É a primeira que trabalho dessa forma e acredito ser importante a valorização e
respeito pelo trabalho das colegas.

Como pontuamos que novas profissionais haviam chegado para compor o trabalho
conosco na escola, chama-nos a atenção nesta resposta o fato da profissional perceber
que nunca tinha sido acompanhada de forma sistemática nas suas proposições e
execuções didáticas junto aos seus alunos.
Este apontamento será muito utilizado pelos profissionais que nós iremos coordenar em
todos os grupos em que atuamos, o que até certo ponto nos comprova que estamos
conseguindo cumprir com algo sinalizado em nossa introdução, que desejávamos ter
uma prática de coordenação que fugisse de tudo que até então tivéssemos vivido
enquanto éramos professor, e as devolutivas do grupo sinalizavam que estávamos sendo
diferente do que eles, até o momento, tinham vivenciado.
E aqui reside uma grande contradição com que tivemos, ao longo destes quatro anos, de
apreender a lidar: as pessoas não gostam de uma coordenação pedagógica frouxa, porém
inicialmente, demonstram grande desconforto com uma prática de coordenação que as
acompanhe mais de perto, estabelecendo prazos, procedimentos, devolutivas e outras
tantas exigências que a coordenação mais frouxa nem ousaria fazer.
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2) Para mim foi incentivador, me fez refletir mais nas ações e nas escritas.

Os grupos reclamaram muito de ter que escrever, como desenvolvemos no segundo
capítulo; não deixa de ser irônico, ser um profissional que precisa lidar com a escrita e
leitura de forma cotidiana e cobrar isto dos alunos e não conseguir se expressar por
escrito ou gostar de efetuar leituras.
Há uma dimensão do hábito de escrever diariamente que inegavelmente auxiliou muitas
profissionais a avançarem na qualidade de seus relatos, tanto gramaticalmente quanto no
conteúdo registrado. Diversas profissionais nos procuraram pontuando que sentiam
menos medo de terem que escrever!
3) Excelentes! Entrei e saí de várias crises existenciais! (risos). Detalhe, escolhi
essa cor de caneta (menção a cor azul clara com a qual escreveu o relato), pois é
um marco deste diário de bordo.

Esta profissional é uma das poucas que conseguimos identificar pela menção à cor da
caneta, seus relatos foram minuciosamente tratados no segundo capítulo. O que nos fez
selecionar seu comentário é o fato de reconhecer que as nossas devolutivas a fizeram
entrar e sair várias vezes de conflitos existenciais! Guardadas as devidas proporções,
afinal não somos especialistas no comportamento humano para desencadear crises
existenciais, mas recomendamos e acreditamos que se deva colocar em conflito o fazer
profissional das pessoas envolvidas na realização das práticas didáticas na escola.
Não vemos lógica em pedir que as profissionais façam relatos diários de suas
proposições didáticas se não for para auxiliá-las na reflexão de suas escolhas, propor
novos encaminhamentos, apontar a adequação ou inadequação das proposições e outras
tantas situações.
Já em 2012, como a maioria do grupo se manteve, não perguntamos diretamente acerca
do diário de bordo e sim o que apontariam como um dado relevante de sua mudança
profissional. Duas respostas fizeram menção ao diário de bordo:
1) Tenho refletido e mudado diariamente, o diário de bordo é um grande
companheiro nestas horas, pois ele vai e depois retorna, é como se fosse uma
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foto que vai para o foto shop. Vejo ele como um grande aliado nas trocas
pedagógicas.

Cremos que através desta metáfora a profissional desejou fazer menção ao fato de que
seu relato parece uma fotografia sem tanto brilho e cuidado, porém quando recebe de
volta o relato acompanhado dos apontamentos realizados por nós da coordenação, o que
parecia comum ganha um aspecto especial, como se tivesse sido uma foto “tratada” no
foto shop.
O mais significativo para nós, é que não fomos os responsáveis na verdade pela melhora
do relato, pois ele é o mesmo, e sim que auxiliamos a profissional e ver o seu relato de
tal forma que lhe pareça ter sido alterado, conseguindo expressar pontos que até então
nem ela havia percebido.
2) Aumentei os números de linhas de relato no diário de bordo.

Não podemos apontar precisamente quantas linhas são necessárias para se escrever um
bom relato; como pontuamos anteriormente, há pessoas que realizam ótimas produções
com uma página e outras que escrevem três que não comunicam nada de relevante, não
são apenas os números de linhas escritas que denotam a qualidade de um bom relato,
porém pouquíssimas linhas escritas dificilmente conseguirão expressar muitas coisas da
rotina desenvolvida num dia de trabalho junto aos alunos.
A profissional ter se conscientizado desta importância foi a nosso ver uma construção
significativa, pois percebeu que quanto mais detalhes oferecesse pela ampliação de seu
relato, maiores seriam nossas possibilidades de lhe fornecer uma devolutiva mais
abrangente.
5.5 A parceria que não se concretizou

Na introdução, apresentamos o desejo de partilhar as dificuldades e conquistas com
outros coordenadores, na perspectiva de constituir um grupo que pudesse ser uma
instância de reflexão acerca do seus fazeres e, acima de tudo, pudesse se estabelecer
como local privilegiado de diálogo para um grupo profissional como o nosso, que tem
dificuldade de encontrar interlocutores na escola.
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Como o subtítulo deixa antever, infelizmente a parceria não aconteceu, por diversos
motivos, contudo, antes de elencarmos, cremos que valha a pena retomarmos
brevemente como se deu a proposição.
Em 2013, com o início da escrita da tese e as consolidações das primeiras análises, uma
pergunta nos atormentava: será possível replicar o que realizamos na ESCOLA A, na
ESCOLA B? E mais, seria possível auxiliar outros coordenadores a fazerem este
percurso? Como estávamos iniciando a intervenção na ESCOLA B, poderíamos
conjuntamente com um grupo de coordenadores verificar quais seriam os melhores
procedimentos e quais demandariam mais atenção?
Uma vez que sabíamos que a chamada para o cargo de coordenação pedagógica na
prefeitura de São Paulo estava próxima, procuramos os responsáveis pela Diretoria
Regional de Ensino da região do Ipiranga (DRE-IPIRANGA) e nos propusemos a
fornecer um curso gratuito para coordenadores pedagógicos que se dispusessem a
participar de encontros quinzenais inicialmente e, depois, mensais, com a proposição de
conhecerem os pressupostos da Pedagogia Cultural.
Recebemos uma excelente acolhida da responsável pelo setor de formação da DREIpiranga e soubemos que os coordenadores pedagógicos estavam em formação com a
professora doutora Vera Placco. Fomos a um encontro com elas e conversamos com o
grupo, apresentamos nossas ideias e as convidamos para participarem deste grupo. Das
quarenta e três integrantes do grupo, onze aceitaram participar de uma reunião para
saberem mais detalhes.
Das onze que participaram da reunião que em foram fornecidas mais informações seis
retornaram para iniciarmos os trabalhos. Infelizmente, ao perceberem que os encontros
demandariam envolvimento com as outras tarefas, tais como: escrita de seus fazeres em
diários de bordo, implementação das caixas de objetos culturais, observações periódicas
das salas de aula de suas escolas e trazerem materiais para a análise coletiva do grupo,
das seis participantes restaram duas e no quinto encontro contávamos apenas com a
participação de uma coordenadora, o que inviabilizou o encontro (para realização deste
trabalho precisávamos da participação de duas funcionárias da DRE, a locação do
espaço de formação e a dispensa do ponto dos envolvidos).
Creditamos muito do insucesso da iniciativa ao fato de não ser uma política educacional
encampada pela prefeitura municipal ou mesmo pela Diretoria Regional de Educação,
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uma vez que a participação era facultativa e demandava um grande esforço de trabalho
para cumprir as demandas (tanto de organização dos materiais, como das rotinas
internas da escola). Dificilmente as coordenadoras conseguiriam manter tal
envolvimento sem uma cobrança (ou mesmo amparo legal) por muito tempo.
A coordenadora que mais tempo persistiu vindo aos encontros foi aquela que era a
maior usuária dos objetos e dispositivos culturais (aplicamos questionários no primeiro
dia para dimensionarmos este item), logo as proposições estabeleceram um diálogo com
ela, o que não aconteceu com suas colegas.
Se os professores só iniciaram a mediação cultural depois de se apropriarem dos objetos
e dispositivos acreditamos que com os coordenadores aconteceria algo parecido.
Inicialmente deveriam ser apresentados aos objetos e dispositivos culturais, uma vez
apropriados destes e conseguindo estabelecer ligações de significações entre o que a
Cultura pode propor e a instituição escolar, quiçá iniciar o movimento de
instrumentalizar seus professores a realizarem o mesmo trajeto.
O que nos motiva a especular: para que as proposições da Pedagogia Cultural possam
acontecer nas unidades escolares é imprescindível que alguém da equipe gestora seja
usuária dos dispositivos e objetos culturais. Pode-se até aventar que um docente usuário
dos dispositivos e objetos culturais poderia iniciar o trabalho, contudo o mesmo só
atingiria a escola como um todo se encontrasse respaldo na gestão da escola, e só
conseguiria mudar o rumo da escola se alguém da gestão se encarregasse de encampar
as ideias e divulgá-las. Já estivemos no papel de professor que tentou, junto aos seus
pares, difundir as ideias da Pedagogia Cultural, como apontamos na Introdução em
nosso mestrado, mas infelizmente não obtivemos êxito.
Percebemos que o mesmo insucesso se dá numa dimensão mais ampla, como foi a
tentativa junto às coordenadoras da DRE-Ipiranga que se dispuseram a participar dos
encontros que promovemos. Sem um suporte adequado, sem uma política pública,
dificilmente veremos a Pedagogia Cultural ser empregada nas unidades escolares.
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Conclusão

Não poderíamos iniciar esta conclusão sem retomarmos nosso problema de pesquisa: o
coordenador pedagógico através de um processo intencional de mediação cultural e do
acompanhamento sistemático do fazer docente por meio da escrita de diários de bordo,
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cria condições para o professor repensar sua prática e auxilia aos docentes a serem
mediadores culturais?
Por tudo até aqui apresentado podemos afirmar que sim, feliz ou infelizmente, não há
um roteiro fixo de proposições a ser seguido, que permita a reprodução das conduções
por nós desenvolvidas nos dois grupos que coordenamos: na verdade, houve
importantes mudanças procedimentais de um grupo para o outro.
Contudo, nossas hipóteses iniciais são boas condutoras a quem desejar enveredar nas
proposições da Pedagogia Cultural. Na primeira: profissionais que vivenciam o uso de
objetos e dispositivos culturais de forma monitorada e dialogada através dos diários de
bordo e no Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), obteem resultados mais
significativos de mediação cultural junto aos seus alunos.
Podemos comprovar pelos grupos que coordenamos e vivenciaram a escrita dos diários
de bordo e os usos dos dispositivos e objetos culturais que estas estratégias foram
exitosas na criação de condições favoráveis na qualificação da mediação cultural que os
professores desempenharam junto aos alunos.
Depois destes quatro anos de pesquisa, afirmaríamos que o desejo de comunicar uma
fruição estética significativa é quase que uma necessidade fisiológica primária. Uma vez
que somos tocados pela significação que o objeto ou dispositivo cultural traz para nós é
inevitável o desejo de comunicarmos a fratura (GREIMAS, 2002). Logo, se tivermos
interlocutores aptos a nos ouvirem e nos auxiliarem na construção de significados
maiores, serão nossas chances de criação de uma rede simbólica para estas questões.
A rede simbólica implicará na concretização da nossa segunda hipótese: o
reconhecimento e a compreensão do fazer docente é condição primeira para a
modificação da prática docente e o deslocamento da transmissão de conteúdos para as
vivências culturais em primeiro plano, rumo a uma Pedagogia Cultural.
Só conseguirá desenvolver as proposições da Pedagogia Cultural quem se dispuser a
compreender seus fazeres. Acrescentaríamos a esta hipótese, ao lado do fazer docente, o
fazer da coordenação pedagógica. Um coordenador que também não se disponha a
reconsiderar o seu fazer, dificilmente alcançará condições mínimas de propor a
Pedagogia Cultural.
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O reconhecimento do próprio fazer é condição fundamental para que os sujeitos possam
reavaliar suas decisões, lançar proposições ao grupo, abordar assuntos e estabelecer
parâmetros. Por tudo apresentado ao longo deste texto, acreditamos que a Pedagogia
Cultural é uma possibilidade interessante de poder fazer com que o professor reveja sua
condução didática, de forma a compreender os seus pressupostos pedagógicos e em
parceria com a coordenação pedagógica rever pontos frágeis e ampliar suas
potencialidades.
Tal empreitada será mais exitosa se ocorrer de forma coletiva na unidade que se
dispuser a seguir as proposições da Pedagogia Cultural e maiores serão as chances de
sucesso quanto maior for o envolvimento dos sujeitos da pesquisa com os objetos e
dispositivos culturais.
Antes de apresentarmos um rol de proposições que vemos como essenciais de
acontecerem para efetivação de uma Pedagogia Cultural, acreditamos que um reparo se
faça mais do que necessário: não há possibilidade de acontecer um trabalho com viés
cultural que não passe obrigatoriamente pela necessidade dos proponentes serem
usuários de Cultura.
Infelizmente, não vemos no Brasil nenhum trabalho de política pública que auxilie e
capacite os planejadores, gestores e profissionais da educação a serem usuários de
Cultura. Os investimentos federais em Cultura no Brasil são pequenos em relação ao
PIB (0,11% em 2013). Se tentarmos levantar proposições oficiais de interligação entre
Cultura e Educação, os números serão mais baixos ainda.
Há uma propagada (e não vivida) afirmação de que a Educação é a base do
desenvolvimento do Brasil e que todos os brasileiros deveriam ter acesso à Cultura. Os
números de cidades que não contam com livrarias, museus, teatros, bibliotecas
municipais e outros dispositivos culturais já dizem por si só o descaso que encontramos
no Brasil. E mesmo cidades que contam com estes dispositivos não possuem dados mais
animadores de uso dos mesmos, no limite passam por um problema maior. Se muitas
cidades podem alegar a ausência do espaço para que haja um trabalho sistematizado
com os dispositivos, o que podem alegar as cidades que contam com eles?
Por outro lado, todas as cidades contam com espaços educacionais. Contudo, os
resultados de avaliações nacionais e internacionais acerca da qualidade da Educação que
os nossos alunos estão recebendo não são muito animadores. Não seríamos inocentes de
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advogarmos que exista uma solução única e milagrosa para enfrentar tal problemática
que perpassa por diversos setores e envolve diversos atores. Para ficarmos só em alguns
casos: formação inicial dos docentes, remuneração do quadro docente, adequação dos
espaços físicos das unidades escolares, disponibilidade de insumos às escolas e
poderíamos continuar a lista.
Porém, o que nos mobiliza aqui é que admitimos as dificuldades e reconhecemos que
um problema complexo, como a melhora da qualidade da Educação brasileira,
obrigatoriamente exigirá um tratamento complexo. O que pretendíamos com esta
pesquisa era perceber o fenômeno a partir das condições que existiam na escola e, mais
particularmente, se a mediação cultural poderia ser uma forma de melhorar a questão da
significação, aos alunos, dos conteúdos que são aprendidos nas unidades escolares e que
o professor ao compreender as bases dos seus fazeres pode modificar seus
procedimentos didáticos.
Assim, nossa pesquisa partiu da premissa de que o professor pode ser um eficaz
mediador de proposições de uso dos objetos e dos dispositivos culturais. Contudo, antes
da mediação para com os alunos, ele deveria vivenciar estas manifestações. Hoje, mais
convictos do que nunca, afirmamos que ninguém pode mediar aquilo que não vivencia.
Só poderão ser mediadores culturais dentro das proposições da Pedagogia Cultural
aqueles que vivenciam e utilizam os objetos e dispositivos culturais de forma cotidiana.
O fato de muitos dos professores não serem usuários dos objetos culturais, bem como
dos dispositivos, não é por si só um impeditivo do trabalho acontecer. Não é desejável
que voltemos às origens das dificuldades educacionais brasileiras para determinarmos o
fracasso de uma nova iniciativa; assim, reconhecemos que os professores que não são
usuários dos objetos e dos dispositivos culturais devam encontrar um mediador que os
auxilie nesta empreitada. Aqui o papel do coordenador pedagógico ganha relevância e
se torna fundamental. Cabe ao coordenador pedagógico ser o parceiro mais experiente
dos professores nesta jornada,
O coordenador pedagógico que desejar fazer uso das proposições da Pedagogia Cultural
deve saber, de antemão, que ficará responsável pela criação de estratégias de circulação
dos objetos culturais ao grupo de professores, oportunizará situações de uso dos
dispositivos culturais e terá que propor situações de mediações destes objetos e locais
aos alunos dos professores.
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Reconhecemos que as condições e possibilidades de aprofundamento desta proposta
seriam muito mais exitosas e com desdobramentos mais relevantes se fizessem parte da
política pública. Porém, não poderíamos ficar na dependência do imponderável para
iniciar o trabalho.
Apresentamos a seguir sugestões que acreditamos possam auxiliar os profissionais,
gestores e planejadores de políticas educacionais a empregarem a Pedagogia Cultural.
Longe de ser um receituário, como as próprias experiências narradas e analisadas
deixaram claro não poderem serem empregadas, e sim como proposições que podem
auxiliar as pessoas que desejem avançar nas questões de significação dos seus fazeres
dentro dos espaços educacionais. A cada recomendação teceremos comentários que
visam esclarecer eventuais dúvidas.
A primeira recomendação: crie-se um instrumento que auxilie na reflexão do fazer
docente, que este instrumento priorize o diálogo aberto, amplo e irrestrito de
posicionamentos didáticos dos professores com a coordenação pedagógica. É
fundamental que haja uma sistematização da entrega deste instrumento e que as
devolutivas da coordenação pedagógica não usem de palavras vazias sem
contextualização para os docentes.
De nada adiantará criar um instrumento que não toque nas questões formativas do
professor; será oportuno elogiar e incentivar as boas práticas, contudo, também se faz
necessário apontarmos os pontos que necessitam de revisão, tudo dentro de limites
éticos e visando ao pleno desenvolvimento dos participantes.
Indicamos e desenvolvemos os diários de bordo como este instrumento privilegiado.
Acreditamos que a escrita é por si uma atividade repleta de reflexão e que ao
escrevermos sistematicamente criamos uma percepção e aprofundamento do nosso fazer
que poucos instrumentos alcançariam. Reconhecemos que grupos grandes podem
inviabilizar esta estratégia, afinal são muitos diários para serem lidos e comentados;
para tais grupos portfólios profissionais ou semanários podem ser o mais adequado.
O importante é que o instrumento utilizado possibilite o diálogo entre a coordenação e o
fazer do professor, pois será a partir deste diálogo que poderemos dar sustentação à
próxima proposição.
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A segunda: promover momentos de reflexão coletiva acerca das leituras realizadas
dos instrumentos individuais de cada componente do grupo. O coordenador
pedagógico é o único membro do grupo que tem contato com todos os instrumentos
escritos pelos professores, logo cabe a ele socializar as informações contidas neste
instrumento.
A socialização deve ser acordada com o grupo de profissionais, não há necessidade de
identificação dos membros do grupo. Geralmente as pessoas, com o tempo, se sentem
livres para se identificarem, o importante é que haja a circulação das informações.
Sugerimos que haja prevalência, principalmente no início de boas práticas, contudo não
se deve deixar de tocar em pontos problemáticos principalmente se forem significativos
para mais pessoas do grupo.
A terceira: o incentivo para que os professores trabalhem coletivamente é essencial,
afinal a Cultura só tem sentido quando vivida em grupo: logo, uma Pedagogia que a
priorize precisa obrigatoriamente colocar o coletivo em evidência. Uma vez trabalhando
em grupo, vendo esta forma de proceder incentivada e acima de tudo valorizada, o
grupo tenderá a discutir entre si procedimentos e regras de forma mais tranquila e
coletiva.
Quando os professores trabalham coletivamente, tendem a fazer o mesmo com seus
alunos em sala e com os alunos de seus parceiros. Parcerias que devem ocorrer por
diversas entradas, seja pelas faixas etárias próximas ou distantes, por modalidades de
ensino, por interesses e outras tantas: o importante é que exista a preocupação de
contemplar o máximo de formas de agrupamentos. Desta maneira os docentes e alunos
entram em contato com múltiplas maneiras de viverem e compreenderem a Cultura.
Proposições que nos conduzem à quarta recomendação: haverá a necessidade de
indicar a pertinência de desenvolver diversas modalidades organizativas do
trabalho docente. A Pedagogia Cultural prima pela significação dos atos que são
desenvolvidos junto aos alunos, aos profissionais da educação e a comunidade escolar.
Assim o sendo, exigirá novas conduções metodológicas e novas preocupações de
conteúdos e objetivos que estarão interligados prioritariamente através de projetos
didáticos e sequências didáticas coletivas.
Ao propor e incentivar que a escola trabalhe através de projetos didáticos e sequências
didáticas, é necessário que se opte por reorganizar prioridades de compras dos materiais
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educativos, dos horários escolares, das visitações aos espaços externos à escola, do
recebimento de ajuda da comunidade e de outras tantas normas não escritas, mas tão
institucionalizadas na escola, que exigirá uma constante reflexão do grupo para
conseguir vencer tais normas. Um exemplo banal, porém que demonstra claramente o
desafio: não há nenhuma regra (até onde conhecemos) que impeça a mudança dos
horários de lanche e alimentação dos alunos; mas tente mudar estes horários para
receber uma peça teatral ou apresentação musical. Se o grupo não tiver clareza do que
está em jogo nesta apresentação, haverá tantos empecilhos apresentados que o melhor
será cancelar a atividade cultural.
E a compreensão do que está em jogo na apresentação cultural só acontecerá se houver
por parte do coordenador pedagógico um trabalho minucioso de exemplificação e
vivência dos objetos culturais e uso dos dispositivos culturais. Vamos apresentá-los,
para finalidade de explicação separados, porém cientes de que os objetos e dispositivos
caminham juntos, principalmente quando falamos de apropriação.
A quinta: os objetos culturais devem circular pela escola de maneira rotineira e
seus usos incentivados e exemplificados tanto pelo mediador, como pelos outros
usuários. Nesta pesquisa adotamos como prática nas duas escolas que coordenamos as
caixas de livros, CDs e DVDs; adotamos estes objetos por serem os de maior
circulação, por termos um acervo pessoal que daria conta de ser socializado nos grupos
e por transitarmos com certa familiaridade por eles. Poderíamos ter adicionado novos
objetos ou partido de outros, o importante é que o coordenador tenha acesso a um
acervo que possa ser socializado e sinta-se familiarizado com ele para socializá-lo.
É importante ressaltarmos que a socialização deve o quanto antes deixar de ter o
mediador (no caso coordenador) como foco central e passar o mais rapidamente
possível aos outros membros do grupo. Quanto mais próxima for do profissional a
indicação do uso dos objetos, maiores serão as possibilidades de uso dos mesmos.
Uma delicada situação que não pode passar sem um tratamento adequado é o da sexta
recomendação: utilização dos dispositivos culturais. Questões de deslocamento aos
espaços, tempo para fruição e disponibilidade do grupo serão empecilhos que deverão
ser constantemente administrados por quem desejar empregar a Pedagogia Cultural.
Dificilmente encontraremos um grupo que por unanimidade se disponha a se locomover
aos espaços culturais fora de seu horário de serviço, aceite dispor de recursos próprios

247

para pagar o transporte ou entrada a estes locais. Contudo, formando uma maioria que
se disponha, acreditamos que os membros relutantes, com o tempo, concordem em
acompanhar o grupo.
Porém, é importante que existam estes momentos de idas aos dispositivos culturais
(como apresentamos no trabalho), tanto dos profissionais como dos alunos, pois é
totalmente diferente fruir uma peça no pátio da escola e numa sala de teatro. Os códigos
culturais, como os sinais antes da apresentação, as marcações das poltronas, a abertura e
fechamento das cortinas, o jogo de luzes no palco, a sonoplastia e tantos outros itens, só
são plenamente acessíveis a quem frequenta uma sala de teatro; logo, só estando num
teatro poderemos viver estas particularidades.
De todas as recomendações que indicamos até aqui, a sétima é a mais complexa, porém
de suma importância: ter um mediador capaz de realizar as ligações simbólicas das
diferentes linguagens. Caso o coordenador tenha dificuldade de realizar tais conexões,
deve procurar incentivar um membro do grupo que se mostre mais apto a realizá-las,
porém não se deve abrir mão desta estratégia, pois nas ligações simbólicas residirá o
cerne das proposições da Pedagogia Cultural: afinal, é quando o sujeito consegue
perceber que os objetos e dispositivos culturais estão em consonância com as
proposições de fruição da Cultura e de maneira multifacetada, gerando múltiplas
interpretações da Cultura.
Ter a oportunidade de ver temas abordados de maneiras diferentes, e por que não
complementares é essencial para a criação de uma rede simbólica que permita aos
sujeitos compreenderem que os fenômenos culturais acontecem de maneira interligada.
Geralmente os temas que aparecem nas produções literárias, plásticas, teatrais, musicais
e em outras linguagens em determinadas épocas e contextos são correlatas; assim,
conseguir perceber este fenômeno é essencial para a apropriação da Cultura.

Pelos dois percursos narrados ao longo deste texto podemos sinalizar que a oitava
recomendação se faz necessária: uma condução inicial firme de quem se propõe a
aplicar a Pedagogia Cultural. Seria utópico pensar que encontraremos grupos de
profissionais educacionais ávidos por mudanças. Existem grupos que desejam melhorar
os seus fazeres; contudo, quando o desejo começa a se materializar com um elemento
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do grupo apontando caminhos e auxiliando os fazeres, o desejo que inicialmente era
difuso geralmente se transforma em: o que está acontecendo?
Neste momento será vital ao coordenador contar com o apoio da gestão escolar, além da
figura do supervisor (ou da figura que realiza este papel - na rede em que
desenvolvemos a pesquisa era o orientador educacional), pois os movimentos de
resistência serão parte do processo e quanto mais parceiros iniciais tivermos, maiores as
chances de passarmos por estas resistências de forma a auxiliar o grupo a realizar os
desejos que estavam difusos.
Uma estratégia que pode auxiliar o início do trabalho é o coordenador apresentar um
documento escrito que contenha todas as proposições iniciais necessárias para a
realização da Pedagogia Cultural, discutir com o grupo a pertinência das mesmas e
implicá-lo na escolha dos itens. Este documento auxiliará a coordenação e o grupo todas
as vezes em que acontecerem conflitos e resistências.
Muito ligado ao item anterior, destacamos que é importante conseguir diferenciar a
resistência inicial dos profissionais às proposições da coordenação, não como algo
dirigido a sua pessoa e sim à dificuldade que temos de lidar com apontamentos de nosso
fazer. Professores e coordenadores, como as pessoas em geral, tendem a ter dificuldade
com os apontamentos que são realizados acerca de seus fazeres.
O que nos conduz à nona recomendação: promover avaliações sistemáticas a respeito
das proposições que foram realizadas ao longo do semestre é fundamental para
correção de rota e consideração das proposições efetuadas pelo grupo. Outro
instrumento avaliativo que destacamos é o caderno O que eu mudei... É essencial que o
profissional tenha a oportunidade de perceber quais foram as suas mudanças ao longo
do tempo. A socialização dos resultados destes instrumentos é essencial para a
implicação dos sujeitos nas transformações e reconhecimento de seus avanços e
dificuldades.
E por fim, porém não menos importante, a décima: o reconhecimento de que os
profissionais possuem manifestações e vivências culturais que devem ser
consideradas na mediação cultural. Não há chance de obtermos sucesso numa prática
que se dedica à Pedagogia Cultural se não considerarmos e utilizarmos as vivências e
manifestações culturais que o grupo está acostumado a seguir. Será no diálogo entre o
que vivem e o que o coordenador pretende apresentar que residirão as maiores
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oportunidades de se criar uma interligação simbólica entre as manifestações culturais
diferentes, que auxilie na concretização da Pedagogia Cultural.
Como alertamos no início das recomendações, não temos a ilusão de que elas possam
ser seguidas como uma receita, cada grupo encontrará seu jeito de contemplar os itens
apontados. Há conduções que serão exitosas e outras que serão um fiasco, tudo
dependerá do grupo e das relações simbólicas que construírem a partir das experiências
narradas e vividas.
O que apresentamos e os dois grupos nos autorizam a afirmar é que, se o grupo priorizar
as relações culturais em seus fazeres didáticos junto aos seus alunos, abre-se uma
oportunidade ímpar de reconsiderarmos o fazer pedagógico do professor de forma
coletiva e transformadora. A Pedagogia Cultural pode estabelecer de forma factual a
preocupação e pertinência entre a forma que o professor ensina e o conteúdo a ser
ensinado.
Deixando de ter a preocupação nas ausências formativas dos professores e procurando
focar em suas apropriações simbólicas culturais. Assim, os docentes estarão aptos a
mediarem os objetos e dispositivos culturais de forma significativa aos seus alunos. O
movimento

de

reflexão

da

mediação

pode

proporcionar

avanços

em sua

profissionalização e consequentemente obter melhores resultados junto aos alunos.
Vemos na Pedagogia Cultural, por sua preocupação com os objetos e dispositivos
culturais, a forma mais adequada de procedermos dentro das unidades escolares na
revisão dos procedimentos pedagógicos e, na figura do coordenador pedagógico um
parceiro privilegiado de auxílio dos profissionais da educação que se lançarem a este
desafio.
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Anexo I
Análise de Necessidades para as profissionais da EM “Vereadora Aracy de Ângelo”

Esta atividade tem por objetivo conhecer algumas de suas dificuldades em Língua
Portuguesa. Os resultados destes questionários vão nos permitir buscar caminhos para
um trabalho mais eficaz. Observe que algumas questões permitem mais de uma
resposta.
Identificação
Nome: ________________________________________________________________
Cursei até: Ensino médio ( )
Iniciei o curso superior ( )
Conclui o ensino superior ( )
Iniciei a pós graduação ( )
Conclui a pós graduação ( )

LEITURA AUTO IMAGEM

1.1 O que você lê com regularidade?

Qual ou quais?

( ) jornais
( ) revistas semanais
( ) revistas sobre a Imagem Pessoal
( ) revistas pedagógicas
( ) livros sobre questões educacionais
( ) romances
( ) poesia
1.2 Como você avalia seu desempenho em leitura?
(Indique O=ótimo; B=bom; R=regular; F=fraco)
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De maneira em geral: __
Para cada item que você assinalou em 1.1
(__) jornais
(__) revistas semanais
(__) revistas sobre a Imagem Pessoal
(__) revistas pedagógicas
(__) livros sobre a Imagem Pessoal
(__) livros sobre questões educacionais
(__) romances
(__) poesia

1.1 Quais dos procedimentos abaixo você usa com mais frequência na leitura dos
textos:
( ) grifo no texto
( ) anotações a parte
( ) anotações no próprio texto
( ) nada, apenas leio
( ) esquema
( ) resumo

1.2 Na sua opinião, o bom leitor é aquele que lê:
( ) muito
( ) com atenção palavra por palavra
( ) segmentos maiores que a palavra
( ) o texto do começo ao fim sem parar
( ) parando e voltando em alguns pontos
( ) só depois de uma sondagem prévia no texto
( ) em qualquer lugar
( ) depressa
( ) em diagonal
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( ) lentamente

1.3 Do seu ponto de vista, o que mais dificulta a leitura de textos especializados da
área da Imagem Pessoal ou pedagógica?
( ) parágrafos muito longos
( ) vocábulos muito específicos
( ) construções invertidas ou complexas
( ) falta de conhecimentos básicos na área

1.4 Quando você lê para preparar suas aulas, costuma:
( ) saltar partes que não interessam
( ) ler do começo ao fim, para depois voltar e anotar
( ) obriga-se a ler tudo
( ) ler parando e tomando nota ou grifando
( ) olhar a bibliografia do texto
( ) ler nota de rodapé
( ) ir ao dicionário para resolver dúvidas de vocabulário
( ) adivinhar o sentido das palavras que desconhece

1.5 Que nota (de zero a dez) você se dá como leitor de textos da Imagem Pessoal ou
pedagógicos? (_____)

LEITURA AÇÃO

2. Agora, leia o texto anexo, como se estivesse numa situação de planejamento. Diga,
em poucas palavras, qual é o assunto central dele.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LEITURA REFLEXÃO

3.1 Quais dos procedimentos você utilizou para ler o texto?

( ) foi lendo e parando em algumas passagens
( ) voltou algumas vezes a partes já lidas
( ) foi lendo e grifando ou anotando o que achou interessante
( ) fez um esquema mental ou gráfico do texto
( ) leu do começo ao fim, sem parar

3.2 Diante do vocabulário do texto você:

( ) adivinhou pelo contexto o sentido de palavras novas
( ) ignorou o que não entendeu e não fez falta
( ) procurou no dicionário que estava a disposição
( ) ignorou o que não entendeu, mas fez falta

3.3 Quais dos fatores viu como facilitadores ou dificultadores de sua leitura?

Facilitadores
( ) conhecimento prévio do assunto
( ) parágrafos bem construídos
( ) ordem direta
( ) vocabulário fácil

Dificultadores
( ) desconhecimento do assunto
( ) vocabulário muito especifico
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( ) parágrafos mal construídos
( ) ordem inversa
( ) parágrafos muito longos

REDAÇÃO AUTO IMAGEM

1.1 Seja muito franca (o). Você:
( ) gosta de escrever
( ) detesta sempre ter que escrever
( ) gosta de escrever, dependendo do tipo de texto
( ) acha escrever uma tarefa sempre difícil
( ) acha a língua portuguesa muito complicada

1.2 Na sua opinião, o bom redator é aquele que:
( ) lê muito
( ) tem um bom vocabulário
( ) escreve muito

( ) pesquisa para escrever

( ) conhece bem a gramática da língua ( ) tem muita cultura
( ) faz um bom planejamento do texto ( ) é inspirado
( ) conhece as regras de ortografia

( ) faz rascunho do texto

1.3 Que tipo de textos você escreve mais à vontade?
( ) textos individuais para a escola
( ) poesia
( ) textos em grupo para a escola

( ) conto

( ) diário de bordo

( ) carta

( ) ficha de rendimento e avaliação dos alunos ( ) relatório
( ) outros: ____________________________

( ) listas de materiais

1.4 Como você avalia seu desempenho em redação?
(Indique O=ótimo; B=bom; R=regular; F=fraco)

De maneira em geral: __
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Na redação dos tipos de textos que assinalou na questão 1.3

(__) textos individuais para a escola

(__) poesia

(__) textos em grupo para a escola

(__) conto

(__) diário de bordo

(__) carta

(__) ficha de rendimento e avaliação dos alunos (__) relatório
(__) outros: ____________________________

(__) listas de materiais

1.5 Quando costuma escrever textos longos para a escola costuma:
( ) fazer um plano escrito
( ) fazer um plano mental
( ) ir escrevendo com as idéias vêem à cabeça
( ) planejar só depois de ter começado a redigir
( ) fazer rascunho

1.6 O que você considera indispensável para escrever bem os textos para a escola?
( ) dominar o vocabulário especifico
( ) dominar a gramática da língua
( ) conhecer como se estrutura um texto

( ) escrever sempre
( ) conhecer bem o assunto
( ) estar inspirado

( ) conhecer como se estrutura um parágrafo

1.7 Quando você se depara com dificuldades para escrever, o que faz:
( ) troca de palavra, expressão ou construção ( ) vai buscar mais informações
( ) pára, relê o que já escreveu
( ) joga fora o texto e começa tudo de novo

REDAÇÃO AÇÃO

( ) vai ao dicionário
( ) muda a ordem das palavras
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2. Agora vamos fazer um pequeno exercício de escrita. Você pode escolher entre fazer
um relato de uma aula ou fazer um comentário a respeito de um filme assistido.

Folha anexa

REDAÇÃO REFLEXÃO

3.1 Ao escrever seu texto, tinha em mente que o destinatário seria a coordenação?

( ) sim

( ) não

3.2 Procure se lembrar do processo que a (o) levou à redação do relato ou comentário
e assinale as alternativas pertinentes:

( ) ao começar algum parágrafo, teve de reler o anterior
( ) fez um plano mental antes de começar a escrever
( ) rabiscou algumas idéias antes de começar a escrever
( ) fez um esquema do texto antes de começar a escrever
( ) controlou novas idéias para não se desviar de sua meta
( ) releu o texto quando acabou de redigir
( ) ao final, fez uma revisão para ver se não havia erros
( ) foi relendo e revisando enquanto escrevia
( ) sentiu falta de um dicionário de sinônimos e ou de antônimos
( ) teve dúvidas em relação à gramática da língua
( ) faltaram conhecimento para conseguir escrever
( ) só percebeu a organização do texto depois de ter começado

3.3 Gostou de seu texto?

( ) sim

( ) não

3.4 Diga, numa frase, qual a maior dificuldade que tem para escrever seus textos para
a escola.
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