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Esta pesquisa tem como objetivo apreender os sentidos e significados que uma professora atribui a
sua atividade em uma escola pública de periferia em Maceió/AL e de que modo tais significações
(sentido e significado) constituem o seu estilo profissional em sala de aula, tendo as categorias da
Psicologia Sócio Histórica e da Clínica da Atividade como arcabouços teóricos e metodológicos. Os
instrumentos utilizados na produção de dados deste trabalho foram inspirados no dispositivo
metodológico desenvolvido pela Clínica da Atividade – a autoconfrontação simples. Também
fizemos uso da história de vida, pois a própria proposta de Clot et al (2006) considera que é essencial
compreender a história pessoal, a formação, os projetos de vida e o modo como a professora se
relaciona com o mundo e com as pessoas em geral, pois afetam e constituem a sua atividade
profissional.

TEACHER ACTIVITY: THE CLASS COURSE BY A PUBLIC SCHOOL TEACHER OF
MACEIÓ / AL.

This research aims to apprehend the senses and meanings that a teacher attributes to her activity in a
periphery public school in Maceió / AL and how these meanings (meaning and meaning) constitute
her professional style in the classroom, having the Socio-Historical Psychology and Activity Clinic
categories as theoretical and methodological frameworks. The instruments used to produce data from
this work were inspired by the methodological device developed by the Clinic of Activity - simple
self-confrontation. We also made use of life history, because Clot et al&39;s (2006) proposal itself
considers that it is essential to understand personal history, education, life projects and the way the
teacher relates to the world and to people. in general, as they affect and constitute their professional
activity.

ACTIVIDAD DEL PROFESOR: EL CURSO DE CLASE DE UN PROFESOR DE ESCUELA
PÚBLICA DE MACEIÓ / AL.

Esta investigación tiene como objetivo comprender los sentidos y los significados que un maestro
atribuye a su actividad en una escuela pública periférica en Maceió / AL y cómo estos significados
(significado y significado) constituyen su estilo profesional en el aula, teniendo el Categorías de
Clínica de Psicología y Actividad Sociohistórica como marcos teóricos y metodológicos. Los
instrumentos utilizados para producir datos de este trabajo se inspiraron en el dispositivo
metodológico desarrollado por la Clínica de Actividad: simple confrontación personal. También
hicimos uso de la historia de la vida, porque la propuesta de Clot et al. (2006) considera que es
esencial comprender la historia personal, la educación, los proyectos de vida y la forma en que el
maestro se relaciona con el mundo y las personas. en general, ya que afectan y constituyen su
actividad profesional.
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A Clínica da Atividade: algumas considerações para compreender a docência

Escolher a atividade docente como campo de estudo significa estar diante de um universo de amplas
possibilidades, várias temáticas podem ser abordadas. Podem ser as questões relativas aos saberes
profissionais, formação, gestão, política ou a própria história da profissão. Nessa pesquisa
escolhemos estudar como as condições concretas de realização da atividade constituem/afetam a
professora[1], tendo as categorias da Psicologia Sócio Histórica e a Clínica da Atividade como
arcabouços teóricos e metodológicos.

Clot (2007; 2010b), compreende que a atividade é determinada pelas prescrições, as normas.
Entretanto, nem sempre as prescrições dão conta do imprevisível que acontece no momento da
realização da atividade. O inesperado convoca a professora a tomar decisões que não estão presentes
na prescrição da atividade, e muitas vezes a sua história pessoal e os valores que a constituem são
diferentes e até contrários, aos valores expressos ou exigidos pela prescrição, pelo métier. Para Clot,
a atividade vai além do que foi realizado; “a atividade subtraída, ocultada ou recuada nem por isso
está ausente, mas influi, com todo o seu peso, na atividade presente” (CLOT, 2010b, p.104). Dessa
forma, não podemos excluir as atividades suspensas, contrariadas ou impedidas da análise da
atividade. A atividade realizada pela professora é apenas uma possibilidade diante de tantas outras
possíveis.

Nesse sentido, entendemos que a atividade de trabalho nunca é o que está prescrito, pois no momento
da realização acontece a ressignificação do prescrito. Explicando com outras palavras, há um
movimento contínuo e ininterrupto de refazer da ação do trabalhador diante das normas prescritas e
reguladoras para atividade, pois como a prescrição antecede a atividade não tem como ela prever os
imprevistos. Dessa forma, é necessário que o trabalhador utilize o seu poder de agir para ressignificar
a atividade prescrita. A atividade é sempre e necessariamente um encontro entre o prescrito e o real,
e nesse encontro acontece a ressignificação do prescrito diante do que é possível realizar.

A ressignificação da atividade, é realizada por um sujeito que é único e singular, que é social e
histórico. O sujeito ressignifica a atividade a partir de sua subjetividade histórica, que tem como
elementos constitutivos a memória do coletivo profissional, e a história da profissão. Assim, a
professora ao realizar sua atividade se depara com as condições de realização da atividade, marcadas
por traços culturais e sociais.

Essa definição de atividade nos desafia a conhecer a atividade docente no lugar e no momento em
que acontece, para, assim, apontar seus aspectos singulares no âmbito das profissões e reconhecer
aspectos comuns ao ofício docente. Essa prescrição comum a um coletivo de trabalhadores é
chamada por Clot (2007; 2010b) de gênero profissional. Os gêneros seriam uma espécie de norma
social, da qual fazem parte aqueles que participam de um mesmo campo de atividade humana. Ou
seja, são modos adequados de agir, reagir, dizer, obrigações, prescrições que os trabalhadores dão a
si mesmo.

Inscrito no gênero, há o estilo pessoal, que garante uma singularização da atividade, uma
variabilidade e flexibilidade. Mas isto só é possível quando há o domínio do gênero por parte do
trabalhador. “Os gêneros conservam-se vivos graças às recriações estilísticas. Mas, inversamente, o
não domínio do gênero e de suas ações variantes impede a elaboração do estilo” (SOUZA-E-SILVA,
2004, p.98).

A noção de gênero profissional contribui para considerarmos o papel ativo do sujeito na construção
e, renovação de práticas, de ações estabilizadas; prevê um dinamismo, admitindo que não há apenas
adesão, incorporação de modos de fazer, de agir, mas que há criação, renovação.

[...] Só há gênero se há modos possíveis de dizer ou fazer de forma diferente,
de fazer outras escolhas, podendo... o gênero de atividade... ocupar um espaço
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que se limita, de um lado, pela norma social... e, de outro, pela capacidade de
significar (portanto, de agir) efetuando uma transformação – transgressão
voluntaria e consciente da norma ou do gênero dominante [...] (FAÏTA, 2004,
p.69).

De acordo com Clot (2007; 2010b), para manter o gênero vivo, é preciso cultivar a história coletiva
da profissão. Ele considera que o abandono do coletivo de trabalho e a diminuição do poder de agir
na realização da atividade, tem como efeito o aumento da incidência de acidentes e patologias
relacionadas ao trabalho.

Pensando na atividade docente, indagamos se existe uma história coletiva sendo cultivada. As
pesquisas voltadas para a análise da profissão docente[2] mostram as condições precárias que as
professoras estão submetidas, e a ineficácia ou até mesmo a inexistência do trabalho coletivo nas
escolas, revelam ainda que as professoras são responsabilizadas individualmente pelos “fracassos”
ou “sucessos” dos alunos, principalmente nas avaliações realizadas pelos estados e municípios.
Dessa forma, não enfrentar os problemas coletivamente é algo reccorrente na profissão docente, é
uma prática que se estabiliza como gênero profissional, contribuindo para enfraquecer o gênero da
profissão.

Dessa forma, compreendemos que a atividade docente se realiza em um espaço/tempo específico, em
um contexto, uma história. No caso estudado por essa pesquisa, envolvendo uma sala de aula de uma
escola pública de Maceió/AL. O lugar que concentra a maior parte do exercício da atividade docente
é a sala de aula. É nesse espaço que se realizam os processos de aprendizagem e de ensino como uma
prática social.

O que a professora realiza em sala de aula é uma mistura de vontades possíveis, de gostos, de
experiências, que se consolidam em gestos, rotinas, modos de fazer e de dizer estabilizados em
nossas escolas pelo coletivo de professoras. O que nos interessa não é o coletivo como grupo, mas o
coletivo enquanto recurso para o desenvolvimento da subjetividade; é o coletivo presente no sujeito.
É com base em Vigotski que Clot (2006, p. 102) “apresenta a ideia de que o social não é
simplesmente uma coleção de indivíduos, não é simplesmente o encontro de pessoas; o social está
em nós, no corpo, no pensamento”. É na mediação com o social que a subjetividade se desenvolve.

A atividade docente é construída a partir de um conjunto de histórias que se interpenetram: a história
da educação e da profissão; a história das conquistas dos docentes em relação ao Estado; a história da
escola e do saber que nela circula; e a história das professoras que “agem, pensam, sentem, vivem, e
isso no interior e no exterior do trabalho, na totalidade dos seus espaços, dos seus tempos e das suas
relações sociais” (ARROYO, 2008, p. 199).

Os professores são sujeitos culturais, históricos e, nesta condição, trabalhadores, vinculados a
contextos e condições sociais e econômicas específicas, desenvolvendo, dessa forma, modos de ser
professor diferenciados, tendo um modo próprio de organizar as aulas, de se movimentar na sala, de
dirigir-se aos alunos, de utilizar os meios pedagógicos. Deste modo, o nosso interesse está no
trabalhador como sujeito da atividade, pois é ele que significa a atividade, faz escolhas na micro
organização cotidiana da sua atividade. Diante disto, algumas indagações emergem quando
pensamos sobre a constituição da atividade docente que reflete a problemática central desta pesquisa:
que sentidos e significados uma professora atribui a sua atividade em uma escola pública de periferia
em Maceió/AL e de que mo do tais significações (sentido e significado) constituem o seu estilo
profissional em sala de aula?

Para pensar essas questões, inspirados na Clínica da Atividade, realizamos um trabalho de análise da
atividade via autoconfrontação junto a uma professora das séries iniciais do Ensino Fundamental da
rede pública municipal de Maceió/AL. Nosso objetivo é apreender os sentidos e significados que a
professora atribui sobre ser professora de uma escola publica de periferia em Maceió/AL e de que
modo tais significações (sentido e significado) constituem e expressam o seu estilo profissional em
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sala de aula.

Como já dissemos, os instrumentos utilizados na produção de dados deste trabalho são inspirados
nos dispositivos metodológicos desenvolvidos pela Clínica da Atividade – autoconfrontação.
Também fizemos uso da história de vida, pois a própria proposta de Clot (2006) considera que é
essencial compreender a história pessoal, a formação, os projetos de vida e o modo como a
professora se relaciona com o mundo e com as pessoas em geral, pois afetam e constituem o real da
atividade.

Para Clot (2007), o real da atividade tende a ser mais complexo e ir muito além daquilo que foi
realizado de fato. O que não se fez, o que não se pode fazer, o que se tentou fazer sem conseguir, o
que não deveria ter sido feito, mas que foi necessário fazer para efetivar a tarefa, o que se teria
querido ou podido fazer, o que se pensou, desejou ou o que se sonhou poder fazer, o que se fez para
não fazer aquilo que seria preciso fazer, ou o que foi feito sem o querer ou sem necessidade, também
fazem parte da atividade, pois interferem no que foi realmente realizado.

A pesquisa: informações da escola e da professora

A escolha dos instrumentos para a produção de dados desse trabalho se deu justamente pelo objetivo
de pesquisa aqui proposto: apreender os sentidos e significados que a professora atribui sobre ser
professora de uma escola publica de periferia em Maceió/AL e de que modo tais significações
(sentido e significado) constituem e expressam o seu estilo profissional em sala de aula.

Uma questão está sempre presente nesse trabalho e nos ajudou na construção dessa problemática de
pesquisa, como já dissemos anteriormente, que é a de pensar como as condições concretas de
trabalho afetam e constituem os professores.

Tendo como base os pressupostos teóricos metodológicos da Psicologia Sócio Histórica e da Clínica
da Atividade, convidamos uma professora das séries iniciais do Ensino Fundamental, pertencente à
rede pública municipal de Maceió, para participar dessa pesquisa. Ao decidir participar dessa
pesquisa ela concordou em ser filmada durante a realização da sua atividade e também discutir sua
atividade nas sessões de autoconfrontação – momento da pesquisa que a professora assiste e comenta
os episodios, onde ela aparece como protagonista.

Conhecendo a professora[3]

Lara, professora que se dispôs a participar dessa pesquisa, tem 34 anos de idade. Está noiva, com
casamento marcado para novembro, tem 01 (uma) filha de 10 anos do seu primeiro casamento.
Iniciou a graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas em 2005 e concluiu em
2009. Desde o primeiro ano da graduação estagiou como professora das séries iniciais do Ensino
Fundamental pela SEMED – Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Ingressou como
professora efetiva da rede municipal de Capela/Al em 2010 através de concurso público; conseguiu
fazer uma permuta com um colega, e assim, ser lotada em uma escola da rede municipal de Maceió.
Sua experiência como professora sempre foi em escola pública e nas séries iniciais do Ensino
Fundamental, são 10 anos de experiência como professora de escola pública e durante esse período
ela passou por algumas escolas. Atualmente faz 03 (três) que ela atua na escola onde essa pesquisa
foi realizada. Em 2015 ela foi aprovada em um concurso de professor temporário da SEMED, o
objetivo desse concurso era preencher vagas para professor da Educação Infantil. Em 2016 ela
começou a atuar como professora da Educação Infantil em uma creche da rede municipal de Maceió.

Descrevendo o ambiente da sala de aula
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As videogravações dessa pesquisa foram realizadas em uma turma de 4° ano do Ensino Fundamental
do turno matutino, composta por 32 alunos (18 meninas e 14 meninos) e a faixa etária da turma, em
média, é de 10 a 12 anos de idade. A turma participava bastante das aulas, os alunos sempre estavam
dispostos a colaborar com a professora Lara; eles não apresentavam grandes problemas em relação à
indisciplina.

A sala de aula era bastante espaçosa, mas, apesar de possuir janelas, era pouco ventilada e 02 (dois)
ventiladores tentavam minimizar o calor. No entanto, poucas vezes eram ligados, pois faziam muito
barulho. O excesso de luminosidade da sala também é um problema que os alunos e a professora
precisam enfrentar, o uso de cortinas poderia resolver. As cadeiras eram organizadas em filas, uma
atrás da outra, deixando um espaço na frente para a professora escrever no quadro. Em algumas aulas
a professora deixava a turma ficar em duplas para realização das atividades no livro didático, pois
nem todos alunos tinham livro. A sala de aula tinha um quadro branco e, do lado esquerdo do
quadro, ficava um armário e um fichário com alguns livros. A sala de aula tinha um alfabeto colado
na parede, e um varal com alguns gibis e livros de literatura infantojuvenil. As atividades produzidas
pelos alunos também estavam presentes nas paredes da sala de aula, noentanto, as atividade em sua
maioria é da turma do turno vespertino, pertecente a outra professora.

Apesar de existir espaços como bibliotecas, pátio e sala de informática, a professora reduz
drasticamente o processo ensino-aprendizagem para o espaço de sala de aula. Apesar da falta de
recursos, a professora tentou dar uma aparência mais agradável a sala de aula.

A montagem dos episódios: videogravações

A análise da atividade inicia no momento da montagem dos episódios. A seleção das cenas realizada
pelo pesquisador, compõe o episódio a ser discutido na autoconfrontação simples; ao realizar a
seleção das imagens o pesquisador já está analisando. Segundo Clot (2007, p.136), uma das fases da
análise consiste “na produção de documentos videogravados para autoconfrontação simples
(sujeito/pesquisador/imagens)”.

De forma resumida, o episódio é um filme com sequências de imagens relacionadas com um tema a
ser discutido; são cenas escolhidas pelo pesquisador para serem assistidas pelo sujeito da pesquisa na
sessão de autoconfrontação simples.

Com intuito de constituir alguns episódios para as sessões de autoconfrontação, assistimos as
videogravações realizadas na sala de aula da professora; as imagens foram produzidas com ela
exercendo sua atividade de trabalho. As cenas foram gravadas no período de janeiro a março[4] de
2016; durante esse período realizamos observações e filmagens. Ressaltamos que as videogravações
foram realizadas com o propósito de fazer as autoconfrontações simples.

Realizamos primeiro as observações (janeiro de 2016) e, depois, as videogravações (fevereiro a
março de 2016). Foram realizadas 10 observações e 14 videogravação. Iniciamos apenas com as
observações porque entendemos que a professora e os alunos precisavam de um tempo para se
acostumar com a presença da pesquisadora, criando vínculo para que diminuísse o estranhamento,
mesmo eles tendo tido contato com a pesquisadora antes da greve. O período de permanência na
escola realizando as observações e as videogravações possibilitou conhecer melhor as condições
concretas para realização da atividade que a professora estava inserida, além de compreender a rotina
dessa instituição e os rituais realizados pela professora.

Para a montagem dos episódios foi preciso que a pesquisadora assistisse as videogravações das aulas
da professora, e selecionasse cenas que formassem um filme com começo, meio e fim, para ser
utilizado na autoconfrontação simples. Para a montagem dos epsódios o pesquisador tem que ter o
objetivo da pesquisa como foco, nesse caso apreender os sentidos e significados que a professora
atribui sobre ser professora de uma escola pública de periferia e como isso afeta seus estilo
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profissional.

Depois de assistir às 14 aulas[5] videogravadas, escolhemos duas aulas para serem analisadas na
autoconfrontação simples. Uma aula de geografia e uma aula de português. As aulas tiveram a
duração aproximada de 1h30min[6] cada, nesse tempo a professora iniciou e concluiu uma atividade
com os alunos, o que nos possibilitou construir um filme com começo, meio e fim. Selecionamos
estas duas aulas porque elas mostram a rotina da sala de aula e os rituais desenvolvidos por essa
professora no seu dia-a-dia. E, principalmente, por que essas aulas mostram a escasses de recursos
didáticos e a superficialidade do conhecimento transmitido aos alunos. A ênfase no livro didático
como recurso pedagógico está presente em todas as aulas observadas e videogravadas, a ausência de
outros recursos chama bastante atenção. O conhecimento transmitido nas aulas da professora fica
restrito às informações presentes nos livros didáticos, nenhuma crítica ou ressalva é feita por parte da
professora Lara.

Apenas algumas cenas dessas aulas foram selecionadas e editadas, o que resultou na montagem de
quatro episódios para a autoconfrontação simples. Os episódios foram denominados:

1.“Aula de Geografia 1: explicação”, com duração de 09 minutos e 2 segundos – A professora
inicia a aula pedindo para que os alunos peguem o livro de geografia e abram na página 72. Ela
relembra a turma que eles já estudaram o mapa da região nordeste e que hoje eles irão estudar o
mapa do Brasil. No centro da sala, com o livro na mão, a professora inicia um diálogo com os alunos
fazendo referência às imagens e às informações presentes no livro. Ela apresenta os elementos do
mapa: escala, legenda, título, fonte, etc., sempre tendo como base o livro didático.

2.“Aula de Geografia 2: correção da atividade do livro didático”, com duração de 5 minutos e 20
segundos – Após a explicação do conteúdo, no primeiro momento da aula, a professora propõe a
turma a realização de uma atividade do livro didático. Após algum tempo, a professora convoca a
turma a prestarem atenção, pois ela iniciará a correção da atividade. Novamente ela se dirige ao
centro da sala com o livro na mão e em voz alta faz a primeira pergunta a turma: “o que o mapa está
representando?” A turma responde em alguns momentos em uma só voz, já em algumas respostas
são dadas apenas por alguns alunos. As respostas são copiadas no quadro pela professora. Ao
terminar a correção da atividade, a professora explica a tarefa de casa.

3.“Aula de Português: entrevista”, com duração de 06 minutos e 3 segundos – A professora inicia a
aula no centro da sala, com o livro de português em mão. Ela pergunta à turma se alguma vez eles já
foram entrevistados ou entrevistaram alguém. A turma responde que não. Então, ela propõe que a
turma se divida em duplas; um dos alunos será o entrevistado e o outro o entrevistador. Ela vai ao
quadro e copia algumas perguntas para os alunos fazerem na entrevista. Após um certo tempo, ela
convida os alunos a irem na frente da sala fazer a leitura da entrevista. Nas respostas dos alunos
surgem muitas questões relacionadas a infraestrutura da escola. Diante das reivindicações dos alunos,
a professora organiza uma comissão para falar com a diretora da escola.

4.“Aula de Português: correção da atividade do livro”, com duração de 7 minutos e 25 segundos –
Continuando a aula sobre a entrevista, a professora pede que os alunos realizem a atividade da página
32 do livro didático de português. Para responder as perguntas da atividade é preciso que os alunos
leiam o texto “Férias na Antártica”. Após algum tempo a professora inicia a correção da atividade
no quadro, ela lê a pergunta e pede para algum aluno se voluntariar para dizer a resposta. E dessa
forma vai construindo um diálogo e a explicação da atividade. Ao terminar a correção, a professora
passa atividade para casa do mesmo texto – “Aula de Português: atividade do livro”.

Mediações que constituem a atividade docente. – “Então a gente não conseguia ter muito o que
fazer por não ter um material...”.

Vários outras analises teriam sido possíveis, dada a complexidade da atividade docente. O que se
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apresenta aqui é a leitura feita pela pesquisadora, do lugar específico que ocupa e da leitura que foi
possível ser feita desse processo. Chegamos a esta analise a partir das leituras e releituras do material
empírico (transcrição da autoconfrontação simples), do intenso trabalho de construção de dados, das
análises preliminares realizadas no diálogo com a problemática de pesquisa.

A análise construída aqui está articulada por meio de alguns conteúdos temáticos que dizem respeito
às dificuldades, impedimentos e possibilidades vividos/sentidos pela professora na atividade docente,
particularmente sobre o modo como a atividade docente é mediada pelos recursos disponíveis.
Acreditamos que as condições concretas, objetivas de trabalho são mediações que determinam a
atividade realizada.

As seguintes questões aparecem na fala da professora: 1. A falta de material escolar, de livro didático
e a estrutura física da escola: problemas enfrentados pela professora na realização da sua atividade;
2. O livro didático como principal recurso para realização da aula; 3. O planejamento realizado por
rodízio: prescrição para a atividade do grupo de professoras do 4º ano; 4. A falta de apoio da
SEMED; 5. A presença da violência na vida dos alunos.

Na autoconfrontação simples a professora ao analisar sua atividade vai se dando conta de outras
maneiras possíveis de realiza-las e dos impedimentos que a falta de condições objetivas impõe a sua
atividade.

Mas nessa época a gente não tinha nada de material na escola pra fazer.
(Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2016)

[...] a gente tava na reclamação muito grande com relação a material. Então a
gente não conseguia ter muito o que fazer por não ter um material, não ter
instrumento mais dinâmico com os meninos. Então a gente se detinha muito
aos livros. (Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2016)

A falta de recurso didático, objetivado na fala da professora, como material escolar, é um dilema
vivido não apenas pela professora Lara, e pela escola locus desta pesquisa. Outras pesquisas[7]
realizadas em escolas na rede municipal de Maceió/AL mostram essa dura realidade vivida pelas
professoras que atuam nessa rede. As professoras lidam com essa realidade diariamente, são dilemas
que aparecem inscritos e se evidenciam no cotidiano da atividade docente.

As escolas públicas no Brasil e particularmente na rede pública municipal de Maceió/AL não
possuem grandes investimentos. O sucateamento dos prédios e do ensino é notório aparece em
diversas pesquisas realizadas no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal
de Alagoas. Os recursos didáticos disponíveis na maior parte das escolas é unicamente o livro
didático, giz/pincel e quadro.

A escola tava suja, os banheiros tavam horríveis, a merenda não tava uma
merenda de tanta qualidade... tinha merenda, mas não era tão boa assim.
(Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2016)

A escola tava com falta de funcionário de limpeza, eu lembro, na época a
escola tava suja... E tava passando por muitas dificuldades.
(Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2016)

[...] a escola tava passando por problemas muito sérios de verba mesmo, né?
Que tava vindo pouco. (Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2016)

A proposta pedagógica das secretarias de educação, através dos cursos de formação continuada,
muitas vezes relaciona a qualidade do ensino, e o baixo desempenho nas avaliações como sendo um
problema que a professora resolve com métodos e técnicas “inovadoras”, devendo apenas ser “bem”
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aplicadas pelas professoras, sem que se leve em conta necessariamente, as condições da escola, e os
recursos disponíveis para realização da atividade docente.

Estudar a atividade docente sem levar em conta as condições concretas postas para a profissão
docente é partilhar da ideia que a mídia e as políticas difundem na sociedade, de que “basta” um bom
professor para manter a qualidade do ensino no nosso país. É responsabilizar unicamente a
professora pelos resultados da educação.

Diante disso, a professora é convocada, nas formações continuadas, a assumir no seu trabalho o
pragmatismo e o utilitarismo como características (VIEIRA, 2010). Nas últimas décadas, as políticas
oficiais estabelecidas para as docentes têm um caráter altamente prescritivo, e as avaliações que estão
articuladas a essas políticas vêm desempenhando um mecanismo de controle sobre a atividade
docente. Segundo Vieira (2010), “trata-se de um controle interpelador que atinge o professorando,
ferindo sua autonomia e sua capacidade de concepção, afetando também sua integridade física e
emocional, com efeitos, inclusive, sobre a identidade do professorado” (p. 2).

Ressaltamos, mais uma vez, que a professoras das escolas públicas de Ensino Fundamental dos anos
iniciais do Brasil vêm sofrendo muitas críticas desfavoráveis quanto ao seu desempenho profissional,
especialmente desde a última década do século XX. As significações atribuídas às professoras pelo
poder público é de passividade, negligência e incompetência técnica. Essas significações são
reforçadas pela mídia, e que não levam em consideração as condições precárias de trabalho, que
estão postas na maioria das escolas públicas. Associado a isso, estão os baixos salários, que força a
professora a enfrentar uma dupla ou tripla jornada de trabalho (LELIS, 2009).

A utilização de recursos didáticos se torna indispensável, quando uma professora quer tornar sua aula
mais dinâmica e atrativa. Além disso, os recursos didáticos facilitam o aprendizado, pois eles
funcionam como uma ponte entre o conteúdo a ser aprendido e o aluno.

Na autoconfrontação simples, a pesquisadora pediu para que a professora Lara pensasse em como
poderia realizar essa aula, ela aponta que seria necessário ter mais recursos didáticos a sua disposição
e que a falta desse recurso faz com que ela use o livro didático constantemente, mesmo sem todas as
crianças possuirem o livro didático.

Podia ter recurso multimídia? Podia. Podia ter algo mais dinâmico? Podia.
Mas a gente não tinha nada na escola. Não tinha material nenhum e para
agendar uma televisão, alguma coisa, a gente agendava hoje para só
conseguir na outra semana, porque eram muitos professores, então eu me
retia muito ao livro e esse livro eu realmente gostava muito.
(Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2016)

Eu não tinha recursos multimídia, mas eu tinha um livro muito bom para se
trabalhar. (Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2016)

Eu teria que ter algum recurso multimídia. Eu gosto muito de colorido, então
gosto muito de utilizar o livro. (Autoconfrontação Simples – Professora Lara,
2016)

O livro didático é o instrumento pedagógico mais comum nas escolas brasileiras e o uso dele pelas
professoras é recorrente. Não é à toa que a imagem da professora normalmente é apresentada com
um livro nas mãos, dando a entender que o ensino, o livro e o conhecimento são elementos
inseparáveis na realização da atividade docente. A relação que a professora tem com o livro didático
pode ser vista como a “afirmação da sua distinção profissional.

Os recursos didáticos na escola, que a professora Lara desenvolve sua atividade está acometida de
uma precariedade tamanha que afeta até a falta de livro didático. A quantidade de livros foi
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insuficiente para o número de alunos matriculados. Essa realidade é determinante para a organização
pedagógica e a realização das aulas da professora Lara. Por exemplo, as atividades são realizadas em
dupla pelos alunos, devido a falta de livro didático para todos os alunos.

Nesse ano eu tive muito problema. Não tinha livro didático pra todo mundo.
(Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2016)

Mas nessa turma, especificamente, tinha muito aluno que faltava livro, então
eu não fazia prova. Eu podia fazer uma atividade avaliativa, mas com a
minha ajuda e muito trabalho. (Autoconfrontação Simples – Professora Lara,
2016)

Aí pronto, nessa aula, como nem todo mundo tem (o livro didático), aí junta.
Eu sempre faço dupla, ficam juntos um com o outro e às vezes até os dois
têm, mas se juntam, mas tudo bem. Então eles acabam se juntando pra ver o
livro e fazer as atividades do livro. (Autoconfrontação Simples – Professora
Lara, 2016)

A falta de recurso didático, a precaridade das escolas e das condições reais para realização da
atividade docente, não são levadas em consideração na avaliação do trabalho docente.
Avaliação que está frequentemente vinculada a políticas de gratificação salarial, visando
fornecer bônus às “melhores” professoras e, assim, estimulando a competição dentro da categoria.
Isso contribui para que o ofício docente seja individualizado na figura de cada professora, não
havendo menções ou estímulos ao trabalho coletivo que deveria ocorrer no interior da escola,
tampouco as entidades como os sindicatos e os movimentos sociais, estes usualmente negligenciados
ou reprimidos.

A precariedade das escolas públicas, e as péssimas condições de trabalho da professora Lara são
determinantes para a realização e a organização do trabalho pedagógico em sala de aula. A falta de
recursos didáticos, de material escolar faz com que a professora centralize sua atuação no livro
didático, sendo a ferramenta central para o desenvolvimento do trabalho em sala de aula. O uso do
livro didático na realização da aula está de acordo com o que é esperado para atividade docente, está
incrito na história da profissão, no gênero profissional, é esperado pelo coletivo de trabalho, ainda
mais quando é o principal recurso disponível.

Porque o livro a gente tem que usar, né? (Autoconfrontação Simples –
Professora Lara, 2016)

E eu gosto de usar o livro... Eu acho importante fazer essa leitura do livro,
fazer as atividades... Eu gosto. Aí eu sempre uso, não deixo o livro didático
de lado não. Eu sempre uso. Gosto bastante... (Autoconfrontação Simples –
Professora Lara, 2016)

Então, é necessário usar o livro didático, até porque o livro didático é bem
dinâmico e os textos são bons, eu gosto do livro didático do quarto ano..
(Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2016)

A realidade da maioria das escolas mostra que o livro didático tem sido praticamente o único
instrumento de apoio do professor e que se constitui numa importante fonte de estudo e pesquisa para
os estudantes.

Consideramos nessa pesquisa que o livro didático é determinante na seleção dos conteúdos a serem
abordados e no desenvolvimento das atividades em sala de aula. O livro didático é o principal
material de trabalho da professora Lara, é o recurso mais utilizado na construção da sua prática até
porque lhe falta outros, a produção de impressos (atividade xerocada) não é realizada constantemente
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pela falta de papel e toner para impressora.

Aí uma atividade extra, uma atividade xerocada, a gente xerocava só uma
atividade por semana, ou seja, eu tinha que escolher que disciplina eu ia
xerocar uma atividade. (Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2016)

Não me preocupava muito com a aula de Geografia, porque eu gostava muito
do livro. [...] a minha aula de Geografia era basicamente usar o livro didático,
porque ele tinha tudo aquilo que eu queria passar. (Autoconfrontação Simples
– Professora Lara, 2016)

Era muito bom esse livro. E assim, o assunto que tinha nele, que eu passava,
pra mim já tava completo. O assunto que era dado, que tinha no livro era
suficiente. Ele era muito, muito... ele era tudo que eu queria como professora
passar para os meus alunos. (Autoconfrontação Simples – Professora Lara,
2016)

Embora o livro didático seja a base da seleção de conteúdos e métodos em sala de aula e nos
planejamentos, a professora ao realizar a sua atividade ressignifica e faz escolhas diante do real, há
dessa forma, uma diferença entre o currículo prescrito[8], que está nos documentos oficiais da
educação e nos livros didáticos, e o currículo real, que são as modificações feitas pela professora na
sala de aula.

Segundo Sacristán (2003) é verdade que os livros didáticos prescrevem uma forma de ensino,
também é verdade que é a forma de ensinar que dá valor aos livros. Para ele, o livro didático pode ser
decisivo para a qualidade do aprendizado, mas afirma também que é a professora, junto com os
alunos, quem vai estabelecer as formas de leitura e uso do livro didático e que somente o livro não dá
conta do conteúdo, o que faz de um livro ser bom ou ruim é a mediação que a professora estabelece
com ele.

Ele tinha tudo que eu queria num livro, então assim, a aula, ela era uma aula
do livro didático, mas era um livro que proporcionava atenção e os meninos
gostavam de ver porque tem muita figura, é um livro muito colorido, mapa
do Brasil colorido e falava de... todos os assuntos que tinha, tinha muito
colorido e isso chama a atenção. (Autoconfrontação Simples – Professora
Lara, 2016)

Podia ser que tivesse algo mais, ou talvez só tivesse o livro didático, mas com
certeza fui eu que quis fazer porque eu gostava muito desse livro, quis usar o
livro, basicamente o livro. [...] mas o livro didático fui eu que quis usar e a
atividade também. (Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2016)

É a professora que tem o poder de decisão quanto à utilização do livro didático. É ela que na
realização do seu trabalho aponta as limitações deste como ferramenta de ensino, ressignificando-o
de acordo com as possibilidades reais existentes no espaço escolar, na sala de aula. A professora Lara
aponta a falta de apoio da SEMED em dar condições para a realização de atividades pedagógicas
fora da escola. Dessa forma, a falta de condições concretas para realização da atividade limita o
poder de agir do trabalhador. Limita a realização da atividade e os espaços de realização.

Eu escutava muita reclamação no sentido de direção e coordenação quando a
gente fazia um planejamento diferenciado. A gente ia estudar morros,
montes, vales, essas coisas. Tinha uma região lá mesmo, que é a do Catolé,
que a gente podia dar uma aula lá. Aí... mas tinha que ter o ônibus pra levar
os meninos, tem que ter água, tem que ter um lanchinho... (Autoconfrontação
Simples – Professora Lara, 2016)
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"Mas a gente tem que conseguir o ônibus, vamos correr atrás". Se corria atrás
mulher, se fazia ofícios. Manda. Mas a SEMED não ajuda, não.
(Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2016)

A SEMED não ajuda, porque eu não vou fazer sozinha, eu preciso de ajuda
da secretaria, a secretaria não ajuda, eu vou fazer o que? Aí... Não era por
falta de ofício que se entregava, não era por falta de pedido. Não era por falta
de relatório, não era por falta de nada, porque eu escrevia, fulano escrevia,
fulano pedia, corria atrás, mas não se via. (Autoconfrontação Simples –
Professora Lara, 2016)

A crítica ao planejamento que utiliza recursos que não estão disponíveis na escola faz a professora
Lara se distanciar desse tipo de prática, busca realizar sua atividade de trabalho de um modo que não
precise recorrer a gestão. A ausência da gestão e de um planejamento coletivo, no qual as professoras
discutam suas práticas e a organização escolar, se fossealizam na profissão, tornam-se marcas
reconhecíveis por todas. As precárias condições de trabalho que a professora Lara está submetida
media a realização da sua atividade, faz-se presente no seu estilo.

Lembrando que para Clot (2010a, p. 126), a definição de estilo pessoal é a “transformação dos
gêneros na história real das atividades no momento de agir em função das circunstâncias”. Trata-se
de uma síntese, um desenvolvimento da história coletiva, e não uma criação solitária do sujeito. “O
gênero profissional é constitutivo do estilo, o que exclui que possamos fazer desse último um simples
atributo psicológico privado” (CLOT, 2010a, p. 110).

A realização do planejamento por ródizio na escola que a professora Lara atua, mostra bem a
ausência do coletivo de trabalhadores e o modo como essa profissão é vivenciada por ela. Quando a
professora Lara se propõe a realizar o planejamento “ródizio”, ela abre mão de pensar a sua
atividade, considera que todos os alunos são iguais, e não leva em consideração o nível de
aprendizagem dos seus alunos, considera que todos estão dentro da média.

Porque é o mesmo planejamento pra todas. (Autoconfrontação Simples –
Professora Lara, 2016)

Eu faço o meu planejamento, quando é a minha semana. (Autoconfrontação
Simples – Professora Lara, 2016)

O planejamento que a gente faz... é uns três, cada uma fazia uma semana.
Mas já tava lá perguntas... Com certeza já tava no planejamento aquelas
perguntas. (Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2016)

No planejamento “ródizio”, cada professora faz o planejamento numa semana e repassa para as
demais professoras que atuam na escola com o mesma ano. O modo como os diferentes sistemas de
ensino, escolas e professores são afetados e se apropriam da prescrição é bastante diferenciado.
Ainda que exista o desejo de controlar e regular o trabalho docente, há sempre um processo de
significação da prescrição feito por parte das professoras. Discutiremos essa dimensão da atividade
prescrita na análise do próximo núcleo.

Mas a gente não consegue ter (um planejamento coletivo). Então, um
momento que é pra ter departamento com coordenadora, a coordenadora...
como são poucas, tu viu né? (Autoconfrontação Simples – Professora Lara,
2016)

Mas no planejamento que a gente faz semanal, tinha como objetivo isso, foi
um tipo de gênero, né? Que a gente trabalhou, os quartos anos, que a gente
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fazia o semanário todos os quartos anos juntos. (Autoconfrontação Simples –
Professora Lara, 2016)

Entretanto, gostaríamos de enfatizar que as condições concretas, objetivas de trabalho podem de fato
impedir ou dificultar o poder de agir, ou seja, o processo de criação da atividade. A própria
existência de prescrição oficial do trabalho indica certo modo de conceber a prática docente.

As políticas de avaliação atuais têm sido o principal meio de prescrever a atividade docente, pois há
que se atingir uma meta, que define o que tem sido tomado como qualidade do ensino. Professoras e
escolas que ficam fora da meta podem sofrer com sanções, humilhação e a ausência de bonificação
(ARROYO, 2011).

É importante que as professoras assumam a intencionalidade do seu trabalho e as escolhas inerentes
a ele associadas à sua realidade cotidiana. Quando não assumimos o controle do nosso planejamento,
estamos considerando uma visão tradicional da docência em que a professora dirige-se a um aluno
médio, idealizado, representativo da turma de trinta ou mais alunos. Essa postura resulta em um
planejamento único, avaliações padronizadas que supõem que todas as crianças em determinado
tempo, devem ser avaliadas da mesma forma.

Há vários estilos de ser professora. Como já apontamos o estilo não é compreendido como uma
criação solitária do sujeito, mas está intrinsecamente relacionado com a história social da profissão e
o modo como o sujeito vivencia a profissão. A atividade realizada pela professora é mediada por uma
multiplicidade de sentidos, depende dos diferentes espaços e posições ocupados pelos sujeitos na
história das relações sociais, nos diferentes gêneros dos quais participa, da sua história de vida, de
escolarização, de formação, etc.

Nesse momento, consideraremos a sala de aula, os alunos, o contexto no qual a atividade docente se
realiza como mediação importante na constituição do estilo da professora Lara.

Cotidianamente, por atuar numa escola de periferia, a professora Lara relata a presença da violência
na vida de alguns alunos. O bairro onde está localizada a escola possui uma história de pobreza e
violência, com várias famílias não escolarizadas. Na autoconfrontação simples, a professora relata o
drama das condições de vida dos alunos e como isso afeta o fazer docente, e as escolhas para
realização da aula. Durante a aula de português, ela constextualiza a atividade, perguntando se algum
dos alunos já foi entrevistado, a turma acena negativamente e aí então a professora Lara, indaga a
turma novamente, dessa vez faz referência ao Fique Alerta – programa jornalístico policial, que traz
a violência na periferia como principal tema. Na autoconfrontação ela explica porque citou apenas
esse programa como exemplo.

[...] é o único programa de telejornal que eles assistem. É o Fique Alerta. Não
assistem Jornal Nacional. (Autoconfrontação Simples – Professora Lara,
2016)

Mas se eu falei isso, foi porque é o mundo deles, eles vivem assistindo Fique
Alerta. (Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2016)

Mas eu acho que é porque é o mundo deles, é o Fique Alerta é o mundo
deles. Tipo, "tia mataram um numa lotação, eu vi no Fique Alerta", assim,
eles assistem o Fique Alerta. Acho que foi por isso que eu citei o Fique
Alerta, e também porque o Fique Alerta já tinha ido na escola. Teve uma
época que o Fique Alerta tinha ido na escola, mataram um próximo à escola.
E aí foi uma danação. (Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2016)

E aí "tinha ladrão no Fique Alerta", não sei o que, "tia, fulano tava lá", aí
falaram o nome do repórter, tipo eles conhecem tudo do Fique Alerta. Eu
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acho que foi por isso que eu citei o Fique Alerta (risos). (Autoconfrontação
Simples – Professora Lara, 2016)

As condições de vida às quais os alunos estão submetidos mediam e muito o modo como a
professora age em sala de aula. Os alunos apresentam questões sociais que não ficam fora da escola,
há uma desigualdade social que marca/afeta/constitui os alunos e a atividade docente. Uma escola
que não está preparada para educar os alunos fica a cargo da professora, sozinha, a responsabilidade
de dar conta, na sala de aula, de lidar com questões complexas, que ultarapassam em muito o âmbito
de sua atuação. Os conflitos vivenciados pelas professoras constituem a atividade docente. No real da
atividade docente, está implicado o real de vida dos alunos, muitas vezes vidas precarizadas, que
impactam na realização cotidiana da atividade.

Considerações Finais

Nessa pesquisa, consideramos que o profissional docente é constituído na efetivação da sua
atividade, na realização da sua prática, com os alunos, com as demandas sociais exigidas da escola,
expressando-se em modos próprios de ser e atuar como docente.

Na autoconfrontação Lara fala da atividade que é visível, a que pode ser observada, do que fez de
fato, entretanto, para Clot (2007), a atividade é constituída também por aquilo que não se pode fazer,
e por aquilo que se poderia fazer e não se fez, ou que poderia ter sido feito de forma diferente.
Pensando de que forma a atividade poderia ter sido realizada a professora Lara fala que faltou
dinâmica, que poderia ter sido mais divertida.

[...] eles produziram com a minha ajuda uma entrevista, entenderam o texto,
conseguiram responder as questões... Poderia ter sido melhor? Poderia. Mil
vezes melhor. Mais dinâmica, mais divertida. (Autoconfrontação Simples –
Professora Lara, 2016)

Era pra ser uma coisa mais dinâmica e acabou se tornando monólogo, sei lá.
Ficou uma coisa bem... simples. (Autoconfrontação Simples – Professora
Lara, 2016)

Eu podia ter tornado a aula assim, mais dinâmica, mais divertida. Aí colocava
um filmando, um outro com o microfone, ia ficar mais engraçado [...] Assim,
iam ser mais atuante, acho que todos iam querer participar, porque eles
gostam da folia. (Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2016)

Agora, se fosse mais dinâmico ficava muito melhor, ia ser muito mais
gostoso a aula. Faltou um pouco mais de dinâmica. (Autoconfrontação
Simples – Professora Lara, 2016)

Ao pensar no que poderia ser diferente, em como realizaria a sua atividade se tivesse uma outra
chance a professora significa o que realizou amparada na prescrição, no gênero e no estilo. Uma das
mediações para realização da atividade docente é o tempo pedagógico, ao pensar na atividade que
poderia ter sido feita ela fala que não daria tempo de realizar outras atividades, no entanto, não
aponta isso como um problema. Isso por que em termos de tempo pedagógico a polivalência oferece
a professora a possibilidade de retomar conteúdos que não foram apreendidos pelo aluno ou retomar
atividades que não foram concluídas, trabalhando com diferentes áreas de forma simultânea. A
polivalência convoca a professora a abraçar novas funções dentro da escola, uma nova identidade
docente é produzida “tendo que olhar o aluno “como um todo” entendendo suas carências e
necessidades” (SANTOS; PIZZI, 2007, p. 164). Contudo, a ampliação da função docente não
significa uma valorização financeira e profissional.
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[...] não ia dar tempo de fazer a atividade do livro. Mas aí fazia depois, outro
dia fazia. Eu acho que eu podia ter feito isso. (Autoconfrontação Simples –
Professora Lara, 2016)

Ia ser assim a aula. Ia durar o dia inteiro, mas ia ser bom. (Autoconfrontação
Simples – Professora Lara, 2016)

Agora eu acho que ia dar praticamente o dia inteiro, só isso. Mas... Não tenho
problema se isso acontecesse. Ia ser divertido. (Autoconfrontação Simples –
Professora Lara, 2016)

Vai ser o dia inteiro só nisso, porque eles vão produzir a câmera, eles vão
produzir o microfone... As perguntas eu posso deixar eles pra fazer... Se eles
vão perguntar... Talvez eu elabore um tema né? Coloque um tema... A
medida que eu ver o nível da turma, como é que tá, mas eu acho que eu
colocaria um tema e a repórter eles iam se virar em fazer as perguntas.
(Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2016)

Para Tardif e Lessard (2008), é a professora que, numa sala de aula ao realizar sua atividade,
determina se os objetivos foram alcançados realmente, e também é ela quem decide em qual
momento deve passar para outro objetivo, mesmo que algumas vezes o objetivo precedente não
tenha sido alcançado, devido ao tempo ou por outra razão qualquer. Dessa forma, entendemos que a
autoconfrontação simples possibilita à professora retornar e repensar a atividade realizada, fazendo
ponderações do que realizou e do que deixou de realizar; do que poderia ter realizado ou deixado de
realizar.

Entretanto, é preciso enfatizar que o que foi possível de realizar é a atividade que venceu entre
muitas possibilidades de realização (CLOT, 2010b). Não podemos esquecer que o espaço onde a
professora faz as escolhas é no trabalho, na escola, na sala de aula, e que isso acontece o tempo todo.
Dessa forma, analisando a sua atividade via autoconfrontação simples, a professora Lara diz o que
mudaria na aula.

Eu acho que eu errei na hora da leitura. Podia ter feito leitura coletiva, mas eu
não fiz a leitura coletiva porque eles conversam muito, aí ficam muito soltos,
aí eu prefiro individual, mas eu podia, porque já ajudava muito mais, todo
mundo tinha muita dificuldade. (Autoconfrontação Simples – Professora
Lara, 2016)

Eu devia ter parado e ter feito uma leitura individual cada um no seu canto
quieto lendo assim com a mente, depois fazia coletiva. (Autoconfrontação
Simples – Professora Lara, 2016)

Se eu soubesse desenhar eu tinha feito a rosa dos ventos lá no quadro e
explicado, tirado a dúvida dele e todo mundo ia acabar aprendendo, porque
podia ser uma dúvida de outras pessoas também. (Autoconfrontação Simples
– Professora Lara, 2016)

Eu podia ter ido pro quadro e ter tirado a dúvida dele e todo mundo poderia
escutar, porque poderia ser uma dúvida de todo mundo, mas eu não fiz isso,
eu fui no livro dele explicar exclusivamente para ele... (Autoconfrontação
Simples – Professora Lara, 2016)

Hoje foi bom eu ter visto o G. quando perguntou e eu fui lá diretamente a ele,
só a ele. Eu acho que eu ainda faço isso. E não é pra fazer isso, é pra
responder coletivamente, porque pode ser a dúvida de muitos.
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(Autoconfrontação Simples – Professora Lara, 2016)

Olhar para a atividade de trabalho da professora Lara implicou em olharmos para o que essa
professora realiza cotidianamente, para os valores e saberes que circulam em sua atividade, para a
forma como sua atividade é determinada, pelas prescrições que são significadas no encontro, sempre
singular, com variabilidades inscritas nas situações reais de trabalho.

Podemos concluir que o estilo se constitui no encontro dos conflitos que agitam as duas memórias da
atividade: a memória coletiva e a memória individual. Ao ensinar, as professoras apropriam-se dos
artefatos sociais, materiais e simbólicos, a sua disposição no coletivo de trabalho. Entretanto, esses
artefatos (o gênero profissional) são significados pelas professoras para que possam resolver os
conflitos existentes na situação concreta de trabalho, surgem assim, diferentes maneiras de agir (o
estilo pessoal), de realizar o seu trabalho a cada dia. É o gênero profissional e o estilo pessoal de cada
um que constitui a atividade real.

[1] Neste trabalho usaremos o termo professoras para nos referimos aos professores de um modo
geral. Esta opção justifica-se pelo fato de grande parte dos profissionais do magistério na educação
básica ser composta por mulheres.
[2] OLIVEIRA, Dalila. A reestruturação do trabalho docente: precarização e flexibilização.
Educação e Sociedade, Campinas/SP, V. 25, n° 89, 2004.
[3]Informações referentes ao ano de 2016, fornecidas pela professora na história de vida.
[4] Iniciamos o contato com a escola e a pesquisa em setembro de 2015. Entretanto, precisamos
interromper a pesquisa devido ao movimento de greve que a rede municipal de ensino de Maceió
vivenciou. Retomamos as atividades de pesquisa em janeiro de 2016 com o retorno das aulas.
[5]O total de tempo aproximado de videogravações, durante essas sete aulas, foi de 20 horas.
[6]A duração das aulas diariamente era de 4 horas; diante das limitações do equipamento de vídeo
apenas era possível filmar 1h40mim, aproximadamente.
[7] ARAÚJO, 2015; VIEIRA, 2011; ROSÁRIO, 2012; MELO, 2012.
[8] Para uma discussão de currículo prescrito e currículo real ver Melo, 2012.
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1 Neste trabalho usaremos o termo professoras para nos referimos aos professores de um modo
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vivenciou. Retomamos as atividades de pesquisa em janeiro de 2016 com o retorno das aulas.

5O total de tempo aproximado de videogravações, durante essas sete aulas, foi de 20 horas.

6A duração das aulas diariamente era de 4 horas; diante das limitações do equipamento de vídeo
apenas era possível filmar 1h40mim, aproximadamente.

7ARAÚJO, 2015; VIEIRA, 2011; ROSÁRIO, 2012; MELO, 2012.

8Para uma discussão de currículo prescrito e currículo real ver Melo, 2012.
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