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A ROTINA DO TEMPO-ESPAÇO ESCOLAR NA VISAO DE 

PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Antonio Carlos Pinheiroi 
  
Resumo: A presente comunicação é parte da pesquisa realizada no programa de pós-
doutorado da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, em 2011. O texto aborda 
a rotinização da prática docente no tempo-espaço escolar de professores dos anos iniciais do 
ensino fundamental. Foram selecionados quatro professores egressos do Curso de Pedagogia 
da Universidade Federal de São Paulo – Campus de Guarulhos e que anteriormente cursaram 
o Magistério na modalidade de Ensino Médio e que já atuam na escola básica. O método 
utilizado na pesquisa são as metodologias autobiográficas, em especial o gênero História de 
Vida. As análises e reflexões sobre a rotina escolar refletem a fala dos professores 
entrevistados, textualizadas pelo pesquisador com base em leituras e observações do cotidiano 
escolar. 
 
Palavras-chave: Rotina Escolar, Prática Docente, História de Vida.  
 
Resumen: Esta comunicación es parte de la investigación en el programa de post-doctorado 
de la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo en 2011. El texto aborda la 
rutinización de la práctica docente en el espacio-tiempo  escolar de los profesores de los 
primeros años de la escuela primaria. Cuatro profesores graduados fueron seleccionados del 
Curso de Pedagogía de la Universidad Federal de São Paulo - Campus Guarulhos y 
anteriormente asistió a la Magisterio en la forma de la escuela secundaria y ya están 
trabajando en la escuela. El método utilizado en la investigación son las metodologías 
autobiográficas, especialmente el gênero de la historia de vida. El análisis y la reflexión sobre 
la rutina de la escuela refleja el discurso de los profesores entrevistados, textualizados por el 
investigador basándose en las lecturas y observaciones de la vida escolar cotidiana.  
 
Palabras clave: Rutina Escolar, Práctica Docente, Historia de Vida. 
 

Introdução 
 
Esta comunicação é um fragmento da pesquisa realizada no Programa de Pós-

doutorado da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), no ano de 

2011. A investigação foi realizada com quatro professores concluintes do curso de Pedagogia 

da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – Campus Guarulhos, em 2010, que 

anteriormente cursaram o Magistério na modalidade do ensino médio e atuam como 

professores na educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. A pesquisa teve 

como objetivos: conhecer a partir das experiências formativas o processo de alfabetização, a 

construção da identidade profissional e o contato com o ensino de Geografia; identificar por 
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meio da autobiografia dos professores a trajetória escolar como referência para entender os 

processos de socialização profissional; refletir sobre sua prática docente atual. Para o VI 

Colóquio Internacional “Educação e Contemporaneidade” apresentamos a reflexão sobre a 

temática da rotinização do trabalho escolar no eixo: Formação de Professores, Memórias e 

Narrativas. 

O tratamento dado para este estudo aproxima-se dos gêneros de pesquisa dos métodos 

autobiográficos, de autoformação e das biografias educativas que, segundo Nóvoa (1995, 

p.18), “[...] assumem, desde o final dos anos 1970, uma importância crescente no universo da 

pesquisa educacional”. Na pesquisa, não existe um objeto definido, a fala dos professores 

entrevistados constitui a base para as reflexões. São sujeitos que dizem da sua vida e da sua 

experiência, dela falam da escola e da educação. Os entrevistados são professores em 

formação que, antes de tudo, vivenciam o cotidiano escolar. 

A Autobiografia se caracteriza pelo discurso voltado diretamente ao leitor. Constitui 

uma narrativa das experiências pessoais, articuladas à sequencia temporal e contexto 

histórico, à descrição de momentos da história do sujeito pesquisado (SILVA et all, 2007). A 

Autobiografia estuda os laços objetivos entre o passado e o presente projetado ao futuro. 

Considera as formas de subjetivação nas relações consigo mesmo e com outras instituições 

sociais. Os acontecimentos e a trajetória dos personagens podem revelar a conexão imaginária 

que mantém os sujeitos com o presente, de tudo aquilo que acredita, imagina e projeta 

(HERNÁNDEZ, 2010). A História de Vida é um método que tem como principal 

característica a preocupação com o vínculo entre pesquisador e o sujeito pesquisado. 

A experiência de relatar sua história de vida oferece àquele que a conta uma 

oportunidade de (re)experimentá-la, re-significando sua vida (SILVA et all, 2007, p. 31). 

Além disso, estabelece um vínculo entre o pesquisador e o sujeito. O sentido que o sujeito dá 

para a sua história desperta no pesquisador o repensar da sua própria história. A análise da 

narrativa está centrada na relação entre o sujeito e o pesquisador. O relato não corresponde 

necessariamente ao real, o que importa é o sentido que o sujeito dá a esse real (SILVA et all, 

2007, p. 32). A experiência vivida pelos sujeitos no decorrer do tempo inclui uma seleção de 

sucessos, pessoas e situações em que cada um participou e sua interpretação é mediada pelas 

experiências posteriores. Quem narra sua experiência o faz com base nas crenças, valores e 

atitudes do presente (ALLIAUD, 2010). Outro dado importante é o contexto histórico e social 

em que o sujeito produz seu relato. Além da escola, o momento sócio-histórico dos sujeitos é 

significativo para explicar sua história de vida, assim como suas relações familiares, de classe 

social e de gênero.  



3 
 

Os critérios para escolha dos professores foram definidos considerando aqueles que 

concluíram o curso de Pedagogia da Unifesp – Campus Guarulhos, mas anteriormente 

cursaram o Magistério na modalidade ensino médio e atuam como professores na escola 

básica dos anos iniciais do ensino fundamental. No texto, destacamos os relatos dos 

professores referentes aos primeiros anos de docência, suas preocupações e problemas 

encontrados na realidade, com ênfase no tempo-espaço escolar. De certa forma, essa pesquisa 

acaba considerando a formação inicial e de certa forma a formação a continuada. As 

entrevistas foram individualizadas. Para inicio do diálogo apresentei uma síntese dos 

objetivos da pesquisa e solicitei sua autorização para gravar os depoimentos. O roteiro serviu 

como base, mas as questões não foram seguidas na sequência. Durante as entrevistas, outras 

questões surgiram conforme as respostas dos professores. Após a entrevista, a gravação foi 

transcrita, editada, textualizada e devolvida para os professores solicitando que completassem, 

alterassem ou propusessem novas questões que consideravam relevantes. Com as entrevistas 

editadas, iniciamos a etapa da interpretação e reflexão cotejando as falas dos professores. 

Dos quatro professores entrevistados, são dois homens e duas mulheres, com idades 

entre 27 e 47 anos. Dois homens e uma mulher entre 27 e 30 anos e uma mulher com 47 anos. 

Todos têm cerca de 10 anos de profissão. Para facilitar a reflexão sobre suas falas, escolhi 

nomes fictícios: Fabio 27 anos, Julia 29 anos, Paulo 30 anos e Marina 47 anos. Marina entrou 

na escola na década de 1970 e os outros três, na década de 1980. Todos cursaram o curso 

Magistério na modalidade de ensino médio, sendo três em escolas públicas e um em escola 

privada. Todos são egressos do Curso de Pedagogia do Campus Guarulhos da Unifesp e são 

da primeira turma de instalação do curso, em 2007. Dos quatro, os dois homens nasceram na 

cidade de São Paulo, das duas mulheres, uma é natural de Santo André e uma de Guarulhos. 

Na origem sócio-econômica, todos são provenientes da classe trabalhadora com perfil de 

classe média baixa, sendo que Paulo viveu uma situação mais precária na infância. Dos quatro 

professores, dois trabalham nas redes municipais de São Paulo e em Suzano e dois apenas na 

rede municipal de Guarulhos.  

Uma questão colocada para todos os entrevistados foi como concebem a rotinização 

das atividades docentes para a aprendizagem dos alunos. Todos os professores consideraram 

que é uma prática central da escola onde trabalham e acreditam que a mesma constitui um 

papel preponderante para a aprendizagem dos alunos. A rotina está relacionada com o tempo e 

o ritmo do trabalho e também com a organização do espaço escolar. Aqui, a questão da rotina 

foi concebida em sua amplitude, pensando-a como a dimensão que organiza o trabalho do 

professor e das atividades dos alunos no cotidiano escolar, refletindo na sequenciação dos 



4 
 

conteúdos a serem ensinados, na organização temporal da escola, nas filas, nas lições, na hora 

das brincadeiras etc. A rotina organiza o tempo-espaço escolar, regulando a própria vida da 

escola que segundo Rodrigues:  

 

( ) indica movimento, transformação e é indissolúvel, não podendo ser, 
portanto, desmembrada, separada, anulada. Pode-se conceber, assim, a sala 
de aula como uma unidade de tempo e espaço, em que o movimento e a 
transformação são constantes, em que professores e alunos aprendem e se 
desenvolvem e em que as práticas escolares educativas e o trabalho do 
professor são construídos. (RODRIGUES, 2009, p.12).  

 

 Com base na citação acima, dividimos o texto em cinco itens, apresentando as 

visões dos quatro professores sobre a rotina e na sequencia a análise e reflexão sobre a 

rotinização no cotidiano escolar. 

 

A rotina na visão de Marina 

 

Sobre a rotina, Marina considera que por mais que queira sair dela, não consegue, 

alegou que os alunos cobram a rotina: “Professora, você vai ler a história hoje?”. Todo dia 

explica o que vão estudar e o que vão fazer, mas mesmo assim, todo dia os alunos perguntam 

sobre a programação daquele dia. Além da rotina das matérias, atividades e lições, Marina 

disse que gosta muito de brincar com os alunos, principalmente quando estão agitados, 

costuma sair da sala de aula e vão ao pátio onde podem brincar e gritar à vontade. As 

brincadeiras são parte da sua rotina e, segundo ela, são as atividades que os alunos mais 

apreciam.  

Perguntei para Marina se lembrava de como aprendeu os conteúdos das matérias 

durante sua trajetória escolar na escola básica. Disse que lembrava algumas coisas, por outro 

lado, quando rememorou sua escolarização destacou as atividades extraclasse, como passeios, 

festas, brincadeiras e o recreio. Comentei que, em média, as pessoas ficam 12 anos na escola, 

e certamente tiveram muitas disciplinas, matérias, atividades, conteúdos, e parece que o que 

marca a sua vida escolar são as atividades que saem da rotina da sala de aula. Questionei: Será 

que aquilo que aprendemos, mas não lembramos que aprendemos, é parte da rotina, e o que 

guardamos está fora da rotina da sala de aula? Marina concordou: “Realmente, lembro-me de 

coisas que saiam da rotina quando estudava – os passeios, as festas, os teatros, as 

brincadeiras, os trabalhos diferentes. Quando se juntava com um grupo diferente, porque era 

diferente, saia da rotina”. Porém, quando fala da sua prática docente, considera que tanto a 
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rotina das aulas, como das atividades diversificadas são importantes. Perguntei novamente: 

Mas, se a rotina acaba levando ao esquecimento, por que ela é importante? Será que se os 

professores fizessem atividades diferentes todos os dias, elas cairiam na rotina e deixariam de 

ser significativas? Marina acredita que depende como o professor desenvolve as atividades, 

porque nem todos os alunos gostam de tudo que é proposto. Em sua aula, todo dia tem 

brincadeira, com ela ou entre as crianças, um dia brincam com jogos de montar, outro de faz-

de-conta, mas se desse todos os dias as mesmas coisas, as atividades diversificadas poderiam 

se transformar em rotina e os alunos poderiam se recusar a brincar. Porém, lembrou que 

também existem outros limites:  

 

Na minha escola, a diretora não gosta que vá para fora da sala de aula, tem 
medo que as crianças se machuquem. Sair não é uma rotina diária, por isso 
quando os levo, eles gostam. Tem dias que vamos brincar de roda, vou 
mudando as brincadeiras, eles gostam disso. Existe a rotina de leitura, de 
contar histórias, das atividades, mas não são as mesmas todos os dias. Minha 
rotina é dar atividades, me programo para dar diversas atividades todos os 
dias (Marina). 

 

Voltando à questão da aprendizagem, comentei novamente que tivemos várias 

matérias desde que entramos na escola, muitas delas se repetiram por toda nossa 

escolarização. Pela quantidade de anos que tivemos essas matérias e pela quantidade de 

conteúdos de cada uma delas, parece que aprendemos muito pouco. Indaguei: Será que a 

gente sabe muitas coisas, mas não sabe como aprendeu, não lembra como aprendeu? Marina 

acredita que os alunos vão juntando tudo que sabem com o que vão aprendendo de novo, cada 

vez de forma mais esclarecida e nesse processo vão internalizando os conteúdos. Para Marina, 

muito do que aprendemos é por associação e nem sempre guardamos esse processo, mas ele 

foi aprendido por meio da repetição das atividades de fixação, “de tanto fazer, relacionar, 

associar o aluno aprende e esse processo pode ser esquecido, mas de alguma forma é 

internalizado (Marina)”. Insistindo na questão, disse que pela quantidade de conteúdos 

existentes nas diversas áreas, parece que lembramos muito pouco. Perguntei: As pessoas não 

aprenderam porque não lembram ou porque esse conhecimento foi automatizado e assim não 

lembram como aprenderam? Marina crê que de alguma forma aprendem, mas às vezes acham 

que não sabem:  

 

Por exemplo: o aluno sabe somar, dividir, multiplicar, subtrair, faço um 
sistema, uma função, misturo todas as operações, sabe quando a gente põe as 
chaves, os colchetes? Solicito para eles somar na ordem, o aluno diante 
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disso, acha que não vai conseguir somar, mas acredito que sabe sim, mas não 
lembra como fazer (Marina). 

 

A partir do exemplo acima, perguntei: Para os alunos aprenderem o que você faz? 

Acredita que uma operação matemática articulada com a realidade pode facilitar para fixarem 

por mais tempo o conteúdo? Marina respondeu que sim: “Quando usamos exemplos mais 

reais eles guardam e entendem. Relacionando o imaginário com o concreto, acabam 

relacionando com o real e fica na memória”. 

 

A rotina na visão de Paulo 

 

Sobre a rotina dos conteúdos na sala de aula e das atividades extraclasse, Paulo, assim 

como Marina, acredita que ambas são importantes. Sobre a rotina da atividade docente e de 

aprendizagem, Paulo entende que as crianças têm que saber, qual dia vai ser a aula de 

Português, de Geografia e de outras disciplinas na rotina semanal. Disse que atualmente a 

Secretaria de Educação envia muitos livros didáticos e como não tem como guardar na escola 

e para evitar que as crianças carreguem todos os dias o material, todo começo de semana 

anuncia quais matérias e em quais dias vai trabalhar, para o aluno trazer o livro didático no 

dia definido para aquela disciplina. Só muda essa rotina, se naquela semana houver um 

projeto específico, como atividades com jornais e revistas ou outras estabelecidas pela escola. 

Paulo deu um exemplo: Falo para os alunos: “Essa semana vamos trabalhar com jornal, não 

precisam trazer os livros. Mas é algo atípico, quando isso ocorre os alunos sabem que nessa 

semana não têm a rotina das matérias especificas”.  

Perguntei para Paulo qual a sua visão sobre a rotinização das atividades relacionadas 

aos conteúdos das matérias, se acha importante a repetição desses conteúdos para os alunos 

aprenderem. Acredita que para o processo de aprendizagem e para a memorização, a repetição 

das atividades é importante:  

 

Existem dois processos de memorização, o primeiro é para aquelas crianças 
que conseguem apenas, repetindo o mesmo exercício, memorizar e, outro 
que é preciso oferecer diferentes enfoques ou tipos de atividades 
diversificadas. Se não conseguir fazer uma regra de três de uma maneira, 
fazemos de outra forma até aprender. Se não sabe escrever uma carta, vai 
escrever até aprender. Pode mudar o tipo de atividade para não ficar muito 
repetitivo, mas vai voltar na carta. Se a criança não sabe fazer mapa, faz duas 
vezes, depois passa para outra atividade para o cérebro dela não cansar 
(Paulo). 
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Paulo acredita que a repetição facilita a memorização, porém acha que existe um 

limite. Quando sente que a criança cansou, passa para outra atividade e depois retoma até o 

conteúdo se acomodar: “Não é que o aluno não aprende, é só dar tempo para o cérebro 

descansar e mais tarde voltar e pegar de novo”. Paulo concorda que as atividades diferentes 

são marcantes, mas defende que a rotina em sala de aula é um procedimento correto para fixar 

os conteúdos. Para ele, nem sempre os alunos lembram como aprenderam a regra de três, mas 

garante que com a repetição aprendem. Embora acredite que quando o professor utiliza outros 

recursos, como o cubo de papel para ensinar esse conteúdo, fica mais fácil para as crianças 

lembrarem. Paulo acredita que a repetição de atividades diferenciadas, realizadas 

constantemente, possa também virar rotina. 

 

A rotina na visão de Fabio 

 

Fabio relatou que a escola em que trabalha atualmente ficou quase o ano todo sem 

direção, embora houvesse alguns problemas de ordem burocrática, “em relação aos usos dos 

espaços, era muito bom porque exigia que os professores entrassem num acordo para seu 

uso”. E isso 

[...] favorecia a flexibilização na organização do tempo, pois não havia tanta 
vigilância. A rotina existia, mas como não havia um controle central, os usos 
dos espaços ocorriam por meio de uma organização dos professores podendo 
usar a escola toda para dar aulas, os alunos eram mais tranquilos e o trabalho 
do professor também (Fabio).  

 

Para Fabio, a rotina estabelece uma relação de confiança com as crianças, como vai ser 

a aula do dia, as tarefas e as atividades, “Falo o que vamos fazer na semana, se o dia da TV na 

quinta feira vai ser cumprido, se a gente vai ao parque”. Em sua prática, a rotina não pode ser 

estanque, tem que ser flexível para fortalecer maior vínculo com a criança: “Se diz que vai ter 

aulas no parque, vai depender do tempo, pode chover ou ter alguém arrumando o parque, 

pode ter outra turma lá, então é uma forma da criança interagir com o espaço-tempo das 

atividades da escola”. 

Na opinião de Fábio, as atividades de saídas da escola são importantes para sair da 

rotina, porém conforme a quantidade de alunos pode dificultar a sua realização. Também a 

falta de recursos e a estrutura da escola dificultam o desenvolvimento de atividades mais 

contextualizadas. Por isso, Fabio prefere trabalhar com a educação infantil, porque no ensino 

fundamental para fazer o que acredita, teria que enfrentar essa estrutura rígida da escola que 

dificulta e limita seu trabalho. Perguntei se o que chama de “contextualização” poderia 
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constituir-se numa metodologia de ensino, na medida em que considera que contextualizar 

torna o ensino mais significativo para as crianças. Disse que contextualizar é relacionar com 

alguma coisa da vida do aluno, um ensino significativo é, antes de tudo, fazer aquilo que o 

aluno gosta. Comentou que alguns alunos adoram estudar os conteúdos do livro didático e ele 

aproveita para fazer isso. Apesar da referência sobre a contextualização, Fabio revelou que 

quando trabalha com o livro didático faz da forma tradicional. Depois que os alunos fazem a 

leitura do texto no livro, ele faz perguntas por escrito para que respondam. Essa prática é um 

modelo padrão que vem de longe e acaba fazendo assim para não enfrentar a estrutura da 

escola e criar expectativas nos alunos. Concorda que esse modelo reproduz aquele que teve 

quando estava no ensino fundamental. Entra em contradição quando relaciona sua prática com 

suas criticas sobre a estrutura escolar. Embora não concorde e questione esse modelo, prefere 

continuar a praticá-lo. Tem medo da cobrança e não quer se indispor com os professores, com 

a coordenação e direção da escola. Talvez para se proteger e evitar problemas optou por 

respeitar as regras.  

 

A rotina na visão de Julia 

 

Julia entende a rotina como organização do tempo-espaço dos alunos. No interior das 

rotinhas estão previstas as atividades e tudo que vai desenvolver naquele dia. Os alunos 

chegam à escola e tomam café, depois há o momento de brincar ou assistir vídeo: “Na minha 

turma, o dia de vídeo é na segunda feira, na terça é o dia da caixa de brinquedos”. Durante a 

semana trabalha com atividades dirigidas, com a roda de conversa e as atividades no caderno. 

Na escola de Julia existem poucos recursos, mas leva para a sala de aula o que está disponível 

na escola e o que ela própria com sua parceira recolhem:  

 

Percebo que os alunos conseguem absorver mais quando mostro alguma foto 
ou imagem, um vídeo, alguma imagem relacionada com a vida real, quando 
falo de algum assunto sem mostrar algum exemplo, fica difícil para 
entenderem. Os livros também são poucos, como minha escola é nova 
existem poucos materiais didáticos. Depois das atividades, para relaxar, 
temos os momentos criativos com blocos de montar, massinha. Não tem 
parque na escola, mas saio com uma professora no pátio e fazemos 
atividades de corrida, de dança com as duas turmas (Julia). 

 
 

Julia também falou de sua experiência com a educação infantil e revelou que nessa 

modalidade também existe uma rotina para as crianças de 5 e 6 anos de idade. Disse que já 
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nessa etapa é cobrado dos professores que a criança entre nos anos iniciais sabendo 

reconhecer e copiando seu nome, além de identificar as letras, as vogais, às vezes, até o 

alfabeto inteiro. Na Matemática, é desejável que os alunos conheçam os numerais e saibam 

contar pelo menos até o número trinta. Os alunos têm um caderno e uma pasta para registrar e 

guardar suas atividades: “As mães valorizam muito isso, no dia da reunião se elas não tiverem 

nenhum relatório das atividades dos seus filhos para pegar, pensam que a criança não 

aprendeu nada. A gente faz esses exercícios mesmo que ache desnecessário”. 

  Perguntei para Julia como mudar essa tradição que centraliza a aprendizagem na 

leitura e escrita de palavras, constituindo-se em um modelo poderoso da escola até para as 

crianças da educação infantil. Como Paulo, ela aponta as contradições entre os discursos 

ouvidos nos cursos de Formação Continuada promovidos pela Secretaria de Educação com as 

cobranças dos gestores, professores e pais dos alunos. Contou que ela e sua colega acreditam 

que as crianças têm que ter tempo para brincar, seja na educação infantil ou no ensino 

fundamental:  

Hoje em dia, a maioria das mães não podem deixar as crianças brincar na rua 
com os colegas, ou porque trabalham ou porque o lugar que moram é muito 
perigoso, preferem deixar presas no quintal com os irmãos e até sozinhos. 
Muitas crianças são filhos únicos, não têm com quem interagir (Julia). 

 
 

Julia e outra professora da escola acreditam que brincar facilita a interação e a 

aprendizagem dos conteúdos. Na falta de recursos da escola, recolhem brinquedos que 

conseguem por doação e montam caixas de brinquedos para fazer o momento de brincadeira 

livre. Confessa que são criticadas por isso: “As pessoas acham que se as crianças estão na 

escola devem ficar sentadas fazendo atividades no caderno. Para alguns colegas, brincar é 

uma forma do professor enrolar para passar o tempo”. Mas mesmo com as críticas, Julia sai 

com os alunos no pátio e está cobrando da diretora da escola a instalação de um parque com 

brinquedos para os alunos. Julia destacou que acha interessante que nas reuniões entre os 

professores, quando comentam sobre seus alunos indisciplinados, os professores mais 

tradicionais dizem para elas: “Mas também vocês saem com eles todos os dias, dá brinquedos 

para eles brincar, o dia que vocês deixarem eles trancados na sala fazendo lição, isso acaba”. 

A maioria dos professores da escola valoriza a lição, o trabalho restrito na sala de aula, essa é 

a rotina da maioria: “Não acredito nisso, tenho sorte porque eu e minha amiga trabalhamos 

juntas, temos as mesmas ideias, fazemos coisas sem falar que estamos fazendo. Se revelarmos 

para o grupo recebemos críticas”.  
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Reflexões sobre a rotina escolar com base na visão dos professores 

 

É interessante como os professores se organizam para realizarem suas crenças sobre 

como devem ensinar para facilitar a aprendizagem dos alunos. Julia e sua amiga descobriram 

uma fórmula e a praticam em conjunto, o trabalho colaborativo está contribuindo na 

construção do seu saber-fazer docente. Nessa perspectiva, Tardif (2010, p.52) afirma:  

 

É através das relações com os pares e, portanto, através do confronto entre os 
saberes produzidos pela experiência coletiva dos professores, que os saberes 
experenciais adquirem certa objetividade: as certezas subjetivas devem ser, 
então, sistematizadas a fim de se transformarem num discurso da experiência 
capaz de informar ou de formar outros docentes e de fornecer respostas para 
seus problemas. 

 

De maneira geral, todos os entrevistados consideram que a rotina organiza o trabalho 

docente. A organização da matéria, dos alunos, dos tempos e espaços, ajuda os professores a 

se programar. A rotina pode ser vista tanto como positividade e organizativa do trabalho 

docente, como prática alienadora do saber-fazer do professor. Tardif e Raymond (2000) não 

acreditam que a rotinização seja uma forma de estruturar as ações dos professores através de 

uma maneira de agir estável, uniforme, repetitiva e controladora das atividades em sala de 

aula. A rotinização significa que os atores agem através do tempo, fazendo de suas próprias 

atividades recursos para reproduzir e, às vezes, até modificar essas mesmas atividades, 

especialmente os modos de saber-fazer. As rotinas tornam-se parte integrante da atividade 

profissional, constituindo, desse modo, “maneiras de ser” do professor, seu “estilo”, sua 

“personalidade profissional” (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 233-234). A rotinização de 

uma atividade representa sua estabilização e sua regulação possibilitando a divisão das 

tarefas. Sua reprodução no tempo repousa em um controle da ação por parte do professor, 

baseado na sua aprendizagem e na aquisição temporal das competências práticas. A força e a 

estabilidade desse controle não podem depender de decisões voluntárias, de escolhas, de 

projetos, mas sim da interiorização das regras implícitas de ação adquiridas com e na 

experiência. Segundo essa ideia, a rotinização é intrínseca à organização do trabalho docente, 

sendo construída na experiência prática do professor, ao longo do tempo, produzida e 

reproduzida na escola como processo de aprendizagem, e na organização das atividades de 

ensino ressignificadas cotidianamente na sala de aula e no espaço escolar.  
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Por outro lado, também pode padronizar e controlar a prática do professor e a 

aprendizagem dos alunos. A rotina na escola ordena o tempo-espaço e seu uso, definindo a 

hora e o lugar das atividades pedagógicas, o ritmo dos professores e dos alunos. Desde a fila 

no pátio, o soar da sirene até a sequência das matérias, a repetição dos exercícios são 

reguladores dos movimentos da escola. Essa cadência constitui uma tradição histórica e 

cultural praticada na escola há muito tempo.  

Mesmo considerando que a rotinização tem papel contributivo na organização escolar, 

com base nos relatos dos professores entrevistados, quando indaguei se lembravam como e o 

que aprenderam em sua escolarização, suas respostas foram semelhantes, ou seja, que pouco 

dos conteúdos que tiveram recordam e que não lembram como aprenderam. Nesse sentido, 

percebe-se que a rotina se enquadra muito mais num processo de controle do que num 

procedimento que auxilia no aprendizado dos alunos. Quando lembram a sua escolarização, a 

maioria dos professores recorda mais das atividades extracurriculares do que aquelas 

desenvolvidas no cotidiano da sala de aula. Mesmo concordando com Tardif (2010), quando 

afirma que os saberes dos professores são construídos pela experiência, envolvimento e 

estudo, além da própria prática cotidiana produzindo, reproduzindo e ressignificando seu 

saber-fazer, acredito que esses sujeitos são também condicionados por uma cultura escolar 

que ordena o trabalho cotidiano. Com base nos depoimentos dos professores entrevistados, a 

rotina faz com que o sujeito mais reproduza uma prática do que aprenda com algum sentido, 

assim, não se configura um aprendizado significativo. O que chama a atenção na fala dos 

entrevistados é o fato de lembrarem mais de cenas e experiências que saíram da rotina. Porém 

continua a dúvida: se a aprendizagem se basear apenas em atividades diferenciadas, será que 

elas não viram rotina, como afirma Paulo? 

É impressionante como lembram momentos e vivências que se distanciam daquelas 

vividas na sala de aula. Um exemplo é o cursinho para ingresso na universidade, às vezes 

feito num tempo compacto, mas que, geralmente, o sujeito está ali porque está motivado por 

um objetivo concreto e não tem a pressão da nota para passar de ano. Ali ele consegue 

entender, costurar coisas que estavam fragmentadas na memória. Esse exemplo pode ser uma 

hipótese de que também se aprende pela necessidade. No entanto, será que nessa situação sua 

aprendizagem é mais significativa? Talvez a rotina responda uma parte da demanda da 

aprendizagem, mas não garante plenamente uma compreensão significativa do que o sujeito 

está aprendendo na sala de aula. Em geral, o aluno não tem domínio sobre o que vai aprender, 

é obrigado a ficar ali e ouvir aquela lição, na próxima aula escuta a outra parte e o grande 

objetivo é, quase sempre, responder as questões e fazer a prova organizada pelo professor.  
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A partir dos relatos, percebe-se que os entrevistados recordam quando tinham um 

problema para resolver. O debate em que Paulo teve que participar  e as festas que tinha que 

organizar são lembrados. Nesse momento conseguem aprender e guardam na memória; 

novamente, será isso uma aprendizagem significativa? Por outro lado, será que esse acúmulo 

de exercícios, em doses homeopáticas na rotina cotidiana, contribuiu para que ele 

internalizasse conteúdos que o ajudaram a resolver esses problemas? De tanto fazer e repetir 

aprendeu e não lembra, como disse Marina? Esse conteúdo está em algum lugar da memória? 

Fabio acredita que não.  

Pensando na rotina e na aprendizagem, como explicar que as crianças ficam tanto 

tempo na escola e depois recordam pouco do que aprenderam? A Escola Nova na década de 

1930 do século XX, já preconizava uma aprendizagem centrada no aluno propondo trazer a 

vida para dentro da escola, essa visão mobilizou muitos educadores com reflexos na 

atualidade. No entanto, a organização escolar baseada na ordenação do tempo-espaço tende a 

banir as experimentações do cotidiano escolar. O que significa contextualizar a 

aprendizagem? A constante repetição? A relação entre o professor, o aluno e o conhecimento 

baseado na submissão do aluno a tarefas sem sentido é um modelo que tem atendido às 

demandas atuais? Um conteúdo escolar sem sentido para o aluno, produzido numa escola de 

massa, promove uma escolarização que educa o sujeito para um mundo de múltiplos sentidos?  

Os próprios professores entrevistados afirmam que parte de sua escolarização não teve 

muito sentido em relação aos conteúdos ensinados. Por vezes se sentiam oprimidos a fazer 

coisas que viam pouco sentido, mas faziam parte do cotidiano escolar. Era assim que os 

professores mandavam fazer.  Hoje, como professores, tendem a reproduzir essas práticas que 

eles mesmos consideram sem sentido. Culpam a estrutura da escola, as pressões que recebem 

da Secretaria de Educação, as avaliações institucionais.  

Por que uma criança e um adolescente ficam na escola, atualmente com nove anos e 

termina o ensino fundamental sem aprender, às vezes, até ler e escrever? Que tipo de ensino 

se está praticando? Além de não ter sentido, estão excluindo as pessoas por dentro da escola? 

Se um ensino significativo produz aprendizagem, mobiliza busca por conhecimento, deveria, 

além de contribuir para o domínio das bases dos conceitos científicos, preparar os alunos para 

entender os problemas da vida?  

Na visão de muitos educadores, o modelo da escola, baseado apenas na transmissão e 

na repetição está em decadência. Esse modelo possibilitou massificar a escola e não responde 

mais as demandas do tempo-espaço atual e das necessidades de crianças, jovens e adultos. 

Mas como romper com esse modelo? Concordo com Tardif que os professores também 
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produzem conhecimento, porém, como o próprio autor acredita, esse conhecimento é produto 

de um conjunto de fatores, envolvendo as condições reais de trabalho, as diretrizes 

curriculares oficiais, as práticas de outros professores, a cultura e estrutura escolar e as 

influencias da formação escolar e acadêmica dos professores. Porém, embora alguns 

entrevistados se esforcem para mudar suas práticas, ficou claro que a pressão externa, somada 

à forte tradição que permanece na escola, tem influenciado a organização do trabalho docente 

no sentido da valorização da memorização pela repetição. 

Em outra perspectiva, a repetição permanente das coisas tanto pode corresponder a 

uma deterioração e desgaste das mesmas, afastando do próprio movimento que produziu o 

saber, tornando-a sem sentido, como pode promover o novo. Cada vez que se repete algo, se 

faz num momento e em circunstâncias distintas. O sujeito que repete o faz sempre num 

tempo-espaço presencial contextualizado e prenhe de novas informações. Para Deleuze (2006, 

p. 89), “[...] o presente existe, mas só o passado insiste e fornece o elemento em que o 

presente passa e em que os presentes se interpenetram”. Nessa direção, mesmo a reprodução e 

a repetição podem ser realizadas com novas tonalidades pelos sujeitos. O que é evidenciado 

pelos entrevistados é a permanência da rotina como um procedimento básico da escola na 

organização do tempo-espaço, uma repetição estrutural de ritmos e modos de saber-fazer no 

cotidiano escolar. Porém o que os entrevistados modificam, o fazem no interior de suas aulas 

e nas relações com seus alunos. Nesse sentido, todos os professores de alguma forma 

transgridem as normas. Mesmo que elas sejam insuficientes para concretizar um abalo 

estrutural, realizam dentro dos limites da escola e da sala de aula as suas crenças. Fabio, por 

exemplo, demonstra pouco interesse em questionar a estrutura da escola em que trabalha, no 

entanto se preocupa com a aprendizagem dos alunos. Talvez sua ação mais significativa esteja 

na importância que confere às opiniões de seus alunos sobre sua prática. Fabio valoriza os 

alunos e coloca-os como centro do seu trabalho, com isso se aproxima da 13déia de 

aprendizagem significativa. Para ele, os alunos são o centro do seu trabalho. Pensando nisso, 

onde está o foco do trabalho docente, no ensino ou na aprendizagem? Será que quando 

pergunto: como o aluno aprende, estou produzindo uma aprendizagem significativa?  

Atualmente, com o avanço da informática e sua disseminação cada vez maior para 

todas as camadas da população, novos agentes, como a mídia, a internet, também ensinam. 

Além disso, como os alunos estão no mundo, aprendem no seu ambiente familiar, em outras 

instituições que frequentam e no próprio mundo, como afirma Julia, ou no convívio com seus 

pares, como acreditam Marina e Paulo. Todos os entrevistados, após refletiram sobre sua 

escolarização, reconhecem que decorar e memorizar não garante aprendizagem, embora 
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façam uso dessas práticas no seu cotidiano. Por que fazem isso, se pela sua experiência não 

funcionou? Respondem que a escola faz isso, a escola em que estudou fazia isso, a escola em 

que trabalha hoje faz isso. Sem querer generalizar, porque, ao seu modo, estão buscando 

novos caminhos, contudo, dizem que não fazem de outro jeito porque existe uma cobrança 

que chegam de vários lugares e sujeitos (gestores, pais, secretarias de educação etc). 

Justificam que os colegas fazem assim, os pais têm suas expectativas, perguntam por que tem 

pouca coisa no caderno. Marina afirmou que existe tantas variáveis que fica difícil romper 

com as tradicionais rotinas da escola, pois “é uma cultura, uma exigência, uma tradição”.  

 

Palavras Finais 

 

Recordar, lembrar é um trabalho. Quantas vezes o professor é colocado no lugar de 

rememorar? A experiência de ter que pensar sobre sua prática, como ela é efetivamente 

realizada no cotidiano escolar e, além disso, lembrar como aprendeu durante sua 

escolarização, acabou confrontando seu aprendizado com seu oficio de ensinar. Por exemplo, 

os professores sustentam que a rotina é importante, mas não conseguem estabelecer relação 

com a aprendizagem dos seus alunos. Afinal, a rotina é importante para quê? Se for tão 

importante e relacionada com a divisão do tempo-espaço da organização das matérias 

escolares, por que os professores se esqueceram como aprenderam quando eram alunos? A 

rotina das atividades, o modelo baseado na repetição está relacionado a um constrangimento 

das condições de tempo e espaço que dão concretude ao modelo escolar convencional. Por 

que o professor precisa repetir trinta vezes um exercício de matemática apenas trocando os 

números, se a lógica, se o raciocínio se completa com dois ou três exercícios? A palavra 

“exercício” supõe repetição, nesse sentido o exercício é uma prática de memorização e 

disciplinarização. Contudo também pode ser utilizada como punição. O aluno não completou 

a lição até a hora do intervalo, fica sem o recreio e vai fazer o resto da lição na sala de aula. A 

cópia é um exercício. Mas por que o aluno tem que fazer três páginas se demonstrou que sabe 

fazer em uma página? Parece que a escola continua praticando o modelo da linha de 

montagem. Diante dos tempos diferentes dos alunos, o professor coordena e tenta uniformizar 

o tempo de trabalho das crianças. Deixa de mediar à aprendizagem e passa a controlar 35 

corpos ou mais, para entregar íntegros ao final do período para a instituição escolar.  Garantir 

que esses corpos não atrapalhem a ordem do espaço-tempo da escola, que não se misturem 

entre si, que aprendam o seu lugar na escola e por consequência no mundo. Os professores 

têm deveres que não são explícitos e parecem invisíveis como tarefa docente, porém os 
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praticam todos os dias. A escola obriga a certa prática que pode até nem fazer muito sentido. 

Repetir “continhas”, exercícios de gramática para os alunos durante toda aula pode ser um 

desperdício de tempo de aprendizado, mas é parte substancial da rotina. Daí a falta de tempo e 

a justificativa para não trabalhar com outras atividades envolvendo outras áreas do 

conhecimento.  
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