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A inserção na escola 

Estou inserida em uma escola de Ensino Fundamental da Rede Municipal de 

Campinas como pesquisadora. A minha inserção na escola, desde agosto de 2003, 

guarda relação com o projeto de doutorado, a partir do qual me propus acompanhar e 

participar dos espaços e tempos de reflexão coletiva instituídos nessa escola. A questão 

que me inquietava era saber como seria a constituição do coletivo dos professores na 

escola, em um sistema em que, desde a política pública de formação, tem-se um 

favorecimento do trabalho coletivo e dos espaços de formação dentro da escola. 

Acredito que a escola seja um espaço de possibilidade de produção de novos sentidos. 

Por isso, me perguntei: quais os sentidos que assume a política pública de formação 

quando chega à escola? 

Gostaria de apontar que, ao entrar na escola no lugar de pesquisadora, quando a 

escola tem sido sempre o meu lugar de professora, despertou em mim algumas 

inquietações: o que seria, de fato, fazer pesquisa na escola? Por que e para quê fazer 

pesquisa na escola? Essas perguntas desencadearam a necessidade de dizer do meu 

lugar da enunciação (NAJMANOVICH, 2001). Ao “viver”  a escola, compreendi a 

importância dos outros como sujeitos que, junto comigo, vão caminhar em um processo, 

o que implicava que nessa relação com os outros, tanto eu como os outros nos 

modificamos mutuamente, constituindo-nos no encontro (FREITAS, 2003). Assim, 

tanto o desenvolvimento da pesquisa na escola, como o meu lugar de pesquisadora na 

escola foram ganhando outros sentidos e também outros caminhos: “ora, a verdade é 

que o objeto vai edificando-se durante o processo criador, e o poeta também se cria, 

assim como sua visão do mundo e seus meios de expressão” (BAKHTIN, 1992:349). 

Opto, neste texto, por narrar um desses caminhos, a constituição e o desenvolvimento de 

um dos grupos instituídos na escola referida, o Grupo de Reflexão sobre Letramento e 

Alfabetização (GA). 

 

O Grupo de Reflexão sobre Letramento e Alfabetização (GA) 
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          A partir do ano de 2004 a Secretaria Municipal de Educação de Campinas (SME) 

possibilitou a constituição do Grupo de Trabalho sobre Alfabetização em cada uma das 

escolas de Ensino Fundamental da rede. O objetivo desse grupo era favorecer, dentro do 

espaço da escola, um trabalho de formação dos professores com o objetivo de reduzir o 

número de retenções de alunos com dificuldade de aprendizado. 

Na escola referida, os professores de 1ª e 2ª séries decidiram, juntamente com a 

orientadora pedagógica, aceitar a proposta da SME. Participamos também desse 

encontro a diretora da escola e eu, pesquisadora. A responsabilidade pela coordenação 

do encontro é assumida por todos os participantes e a pauta do dia é estabelecida pelo 

grupo. Existe um caderno coletivo, onde é feito o registro do encontro por um dos 

participantes, segundo um rodízio já estabelecido. A expectativa do grupo era a 

redefinição das diretrizes norteadoras do trabalho com as classes de alfabetização, 

considerando que para isso era preciso tomar consciência da própria prática. Segundo 

Ferry (1997), a experiência de um professor só vai ser formadora quando, em um espaço 

e em um tempo específicos, ele trabalhe sobre si mesmo, lembrando que para o autor, 

“ reflexionar es al mismo tiempo reflejar y tratar de comprender”  (FERRY, 

1997:56,  destaque do autor). 

O grupo definiu algumas ações para desenvolver ao longo desse ano letivo: 

estudos e discussões de textos pertinentes; oficina de material pedagógico; análise da 

produção dos alunos; socialização do curso “Letramento e Alfabetização” (curso 

oferecido pela SME) por uma das professoras do grupo. Outras ações desenvolvidas 

foram: apresentação por uma das professoras de sua dissertação de Mestrado que 

focalizou a ansiedade nas crianças; apresentação da dissertação de Mestrado da diretora 

da escola sobre leitura e escrita; oficinas de Matemática coordenadas pela pesquisadora; 

definição dos objetivos de português para as 1as e 2as séries (instaurando assim o pré-

conselho de classe no GA; leitura de contos; vídeos que tratam sobre alfabetização; 

seleção e compra de material didático (verba oferecida pela SME para os Grupos de 

Trabalho constituídos nas escolas). 

  Nas discussões do grupo também surgiram questões relacionadas com a 

organização da escola como um todo: o sistema seriado e suas implicações para a 

avaliação das crianças (processo-produto); os tempos de aprendizagem das crianças; a 

relação entre a teoria e a prática; a cultura da escola, etc. Os encontros favoreceram tanto 

a reflexão critica sobre a prática cotidiana para melhor compreender os processos de 

ensino e de aprendizagem, como também focaram o contexto em que o ensino estava 
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sendo oferecido. Segundo Zeichner (2000), a reflexão sobre o contexto facilita o 

desenvolvimento autônomo e emancipador dos que dele participam. 

 

Novos caminhos: O Grupo de Apoio (GAP) 

A partir dos primeiros encontros do GA do ano letivo de 2005 começou-se a 

gerar uma mudança significativa em relação à concepção do “momento do reforço”  na 

escola, especificamente para os alunos das 1as e 2as séries. O espaço do Trabalho 

Docente Individual (TDI), já instituído na escola, era considerado um espaço para: dar 

atendimento aos alunos, tirar dúvidas, dar reforço e recuperação paralela (cf. Diário 

Oficial de Campinas, 25 fevereiro de 2003). As crianças que, segundo as professoras 

precisavam de outros tempos para aprender além do da sala de aula, tinham a 

possibilidade de estar com a sua professora fora do horário escolar para trabalhar sobre 

as dificuldades encontradas. 

A possibilidade da mudança surgiu quando as professoras das 1as. séries 

disseram que, no final de 2004, tiveram que compartilhar a mesma sala (a escola é 

pequena) no momento de dar “reforço”  (ou seja, TDI) para os seus alunos. A partir 

dessa experiência conjunta, as duas professoras colocaram a importância de procurar 

alternativas para mudar efetivamente a forma com vinha sendo desenvolvido o TDI na 

escola. Apareceu, assim, um novo desafio para o grupo. A situação narrada pelas 

professoras das 1as séries e a leitura e socialização, por parte de uma das professoras da 

1ª. série, do livro de Weisz e Sanches, “O diálogo entre o ensino e a aprendizagem”,no 

qual explicitam-se experiências conjuntas entre professores na escola, mobilizaram a 

discussão no grupo na procura de busca de outras alternativas para o espaço de TDI. 

Assim, foi discutida a importância de resgatar o trabalho conjunto das 

professoras no espaço e tempo destinado para “reforço”. O fundamento da mudança 

implicava em abandonar a idéia do TDI como um momento solitário da professora com 

seus alunos. A nova proposta ia no sentido de valorizar o que um outro – uma colega - 

poderia estar olhando e contribuindo em relação à aprendizagem dos meus próprios 

alunos. Como diz Freire (2001:153), “seria impossível saber-se inacabado e não se abrir 

ao mundo e aos outros à procura de explicação, de respostas a múltiplas perguntas” .  

Quais seriam as estratégias promovidas pela colega quando colocada em 

situações semelhantes às que eu vivencio com meus alunos? Qual seria a atitude dos 

alunos quando colocados para realizar uma atividade com uma outra professora? 

Apareceu assim a importância do olhar das outras colegas, como fundamental tanto 
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para enriquecer o trabalho das professoras, como para favorecer a aprendizagem dos 

alunos.  

O novo espaço que substituiu o TDI foi chamado de Grupo de Apoio (GAP). A 

constituição do GAP foi uma alternativa que o GA procurou, de modo a oportunizar a 

algumas crianças a possibilidade de ter outras vivências em relação à sua aprendizagem. 

Segundo consideraram as professoras, os avanços das crianças foram muito 

significativos. Segundo os relatos das professoras, um aluno repetente da 2ª série, que 

participava do GAP, não só começou a chegar cheiroso e penteado a esses encontros, 

como começou a ter alguns avanços na sua aprendizagem e as professoras apontavam 

aspectos positivos em relação à sua auto-estima. Começavam a aparecer algumas pistas 

(GINZBURG, 1999). Por outro lado, a professora daquele aluno comentou que na sala 

de aula com 35 alunos, ela não tinha percebido nenhuma mudança, ele não fazia as 

atividades, ele “não produzia” . O que faz a diferença no trabalho em um pequeno grupo 

tanto para os alunos como para as professoras? Por que esse aluno “não se sente 

confortável no espaço da sala de aula” , que restrições tem a sala de aula do jeito que é? 

Considero que o acontecimento narrado nos mostra as limitações da escola da forma 

que hoje se apresenta. Segundo Sacristán (1997), a cultura homogênea do currículo 

escolar, da forma como está organizada na estrutura escolar, dificulta o objetivo de 

admitir interesses, estilos, ritmos de aprendizagem e formas de trabalhar distintas dentro 

de um mesmo grupo de alunos. 

 A organização do trabalho pedagógico e a busca de material para o GAP,  

implicou levar em consideração a especificidade de cada uma das crianças. Cada 

professora definiu quais os aspectos a trabalhar com o seu pequeno grupo. Ficou 

garantida a idéia do rodízio das crianças pelos diferentes grupos em função de suas 

necessidades. No primeiro trimestre foram atendidos os alunos das 2as. séries (leitura e 

escrita), no segundo trimestre às crianças das 1as séries (leitura e escrita), e no terceiro 

trimestre decidiu-se que iriam ser atendidos os alunos das 1ª e 2ª séries, foi incorporado 

o trabalho com Matemática. 

O trabalho desenvolvido tanto no GA como no GAP, refletem a importância do 

trabalho coletivo como lugar central para a formação de professores. Considero que esse 

espaço e tempo de produção são relevantes quando acredito que, nós, os sujeitos, 

constituímo-nos nas relações sociais, mediados pela linguagem (FREIRE, 2001; 

BAKHTIN, 1999). Assim, as questões apontadas me levam a considerar a importância 

dos saberes construídos na experiência, os saberes produzidos na escola junto aos 
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colegas e alunos, porque “nem os sujeitos nem os conhecimentos são fixos e a-

históricos, é preciso tomar o constante movimento – a história – como lugar de 

constituição de ambos” (COLLARES, GERALDI, MOYSÉS, 2001:208).  
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