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Resumo 

Pesquisas sobre professores iniciantes estão presentes no campo da investigação brasileira em 
educação, mas a questão desses professores, em face do que vivenciam no âmbito do trabalho 
coletivo da escola, é pouco evidenciada. Este estudo apresenta reflexões sobre o trabalho coletivo, 
tal como vivenciado por professoras iniciantes em reuniões pedagógicas. Participaram da pesquisa 
duas professoras de anos iniciais do Ensino Fundamental, de duas escolas municipais do Sul do 
Brasil. Em um estudo de caso, os dados foram coletados por meio de observação e de entrevistas. 
Os resultados indicaram limitadas possibilidades de que esse espaço desencadeasse, nas iniciantes, 
processos efetivos de aprendizagem profissional pautada no trabalho coletivo.  

Palavras-chave: Professores iniciantes. Trabalho coletivo. Reunião pedagógica. Participação. 
Aprendizagem docente.  

 

 

Abstract 
Research about beginning teachers is present in the Brazilian education research field, but the 
issue of these teachers, regarding what they experience in the context of the collective work at 
school, is little evidenced. This study presents reflections about this collective work, such as the 
one experienced by beginning teachers in pedagogical meetings. Two teachers in the initial years 
of Elementary School from two municipal schools in the South of Brazil participated in the 
research. In a case study, the data was collected through observation and interviews. The results 
indicated limited possibilities for this workspace to provide these beginning teachers with effective 
professional learning processes based on collective work.  

Keywords: Beginning teachers. Collective work. Pedagogical meetings. Participation. Teacher 
learning. 
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Introdução 
 

O campo de investigação em educação proporciona o interesse por diferentes objetos 
de estudo (Cunha, 2013). Problemáticas relacionadas ao processo ensino-aprendizagem, à 
cultura escolar, ao currículo, à política educacional, à formação de professores, entre outras, 
são investigadas a partir de múltiplos métodos e referenciais teóricos.  

No campo da formação docente, pesquisas envolvendo as etapas de formação – pré-
formação, formação inicial, iniciação e formação permanente (Feiman, 1983 apud Marcelo 
García, 1999) –, são realizadas por investigadores interessados em desvelar, explicitar, 
indicar, compreender, analisar, mapear, refletir, ou alcançar outros objetivos que buscam, 
ao final, a construção de conhecimentos relevantes para o avanço desse campo a partir das 
problemáticas investigadas.  

A etapa ou período de iniciação profissional1 tem sido objeto de investigação por seu 
impacto na vida profissional do professor. Metaforicamente, do ponto de vista da formação 
docente, esse período corresponde a um recorte na etapa de formação continuada, pois se 
diferencia dela pelas substantivas aprendizagens que nele ocorrem (Marcelo García, 1999). 
Estudos sobre as políticas de assessoramento aos professores iniciantes, sobre dificuldades 
ou desafios, sobre sua formação e como constroem os saberes da docência, sobre os 
contextos desfavoráveis que enfrentam, sobre a sua relação com a tecnologia, ou, ainda, 
sobre a avaliação, são alguns desses objetos (Cunha; Braccini; Feldkercher, 2015). 

Embora as pesquisas sobre professores iniciantes2 estejam, atualmente, mais presentes 
no conjunto da investigação brasileira em educação, a questão de professores iniciantes em 
face do que vivenciam no âmbito do trabalho coletivo da escola é pouco evidenciada. 
Estudos que investigaram as tendências de pesquisas sobre professores iniciantes não 
indicam especificamente a questão do trabalho coletivo na escola como foco das 
investigações neles analisadas. É o caso de Cardoso et al. (2017), que fizeram um 
levantamento da produção científica sobre programas de mentoria, de 2005 a 2014, e, em 
suas análises, não se observou menção direta a pesquisas sobre professores iniciantes e a 
experiência vivenciada por eles quanto ao trabalho coletivo nas instituições escolares.  

Também o estudo de Cunha, Braccini e Feldkercher (2015), que analisou três edições 
de um Congresso3 sobre professores iniciantes, realizado nos anos de 2008, 2010 e 2012 em 
Sevilha, Buenos Aires e Santiago do Chile, respectivamente, e, ainda, o de Papi e Carvalho 
(2013), que realizaram um mapeamento das pesquisas apresentadas no mesmo Congresso 
de 2012, não há indicação de trabalhos sobre professores iniciantes em articulação ao 
trabalho coletivo da escola.  

Cunha, Voltarelli e Costa (2013) investigaram Dissertações e Teses do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, período de 2000 a 
2010, e Corrêa e Portella (2012) mapearam trabalhos nas reuniões anuais da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) (2008, 2009, 2010 e 2011) e 
trabalhos “[...] registrados no Banco de Teses da CAPES nos anos de 2008, 2009 e 2010” 
(Corrêa; Portella, 2012, p. 225). Nas referidas publicações, é lacunar a indicação, pelos 
autores, dessa temática.  
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Embora compreenda-se a possibilidade de que tal problemática possa estar pulverizada 
em estudos sobre professores iniciantes já realizados, vê-se a necessidade de dar maior foco 
à questão. Tendo em vista essas considerações, neste artigo, busca-se apresentar reflexões 
sobre o trabalho coletivo tal como vivenciado por professoras iniciantes em suas escolas, 
em dias de reunião pedagógica. Para tanto, após a indicação da metodologia, discute-se 
sobre a reunião pedagógica em face de atividades de trabalho coletivo nela desenvolvidos, 
explicitando-se as implicações para a aprendizagem das professoras iniciantes. Ao final do 
texto, algumas considerações são apresentadas.  
 
 
Metodologia da pesquisa 
 

Os resultados aqui apresentados fazem parte de uma pesquisa mais ampla sobre o 
desenvolvimento profissional de professores iniciantes. Realizou-se um estudo de caso 
(André, 2005) com duas professoras iniciantes (Lu e Jo) de uma rede municipal de ensino, 
atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em duas escolas dessa rede, que está 
localizada no sul do Brasil. A coleta dos dados apresentados neste artigo deu-se por meio 
de observação e entrevista (E). A observação constou de treze períodos de quatro horas 
junto a cada professora, quando foram elaborados Diários pela pesquisadora (DiaPe). 
Foram realizadas, individualmente, três entrevistas com cada uma delas. A análise dos 
dados empíricos deu-se a partir da sua transcrição, separação, leitura, releitura, 
compreensão, organização (André, 2005).  

No âmbito epistemológico do estudo, considerou-se, também, a importância do 
conceito de experiência, como resultante da ação dos sujeitos e de suas vivências como 
seres sociais, no mundo real. Nessa perspectiva, o diálogo entre a teoria e a prática remete à 
valorização da experiência humana como processo que constitui elementos teóricos 
(Thompson, 1981). Toma-se, portanto, como eixo epistemológico, a concepção da teoria 
como expressão da prática (Martins, 2004). 
 
 
Trabalho coletivo em reuniões pedagógicas: práticas e percepções das 

professoras iniciantes 
 

Em linhas gerais, o desenvolvimento profissional de professores iniciantes relaciona-se 
à melhoria da prática pedagógica desenvolvida por eles nas escolas, estando vinculado à 
ação docente, individual e coletiva (Marcelo García, 1999). No âmbito das ações coletivas, 
aqui entendidas na perspectiva do trabalho coletivo, o dia de reunião pedagógica destaca-se 
por ser um espaço propício para o desenvolvimento de tais ações.  

O trabalho coletivo está sendo aqui considerado a partir da dimensão coletiva que tem 
a atividade docente, bem como de sua possibilidade formativa. Trata-se da colaboração 
entre profissionais para uma aprendizagem conjunta, que, além de favorecer avanços 
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profissionais individuais e do conjunto de docentes, favorece também a melhoria da escola 
por ser essa instituição voltada ao alcance de objetivos comuns.  

Esse conceito aproxima-se do entendimento de Lessard (2005 apud Borges, 2010) 
segundo o qual o trabalho coletivo do professor é considerado como um trabalho em 
comum, em que há interação entre profissionais que possuem o mesmo estatuto e que 
atuam em relação ao aluno, aos conteúdos, às estratégias de ensino, aos pais, aos gestores 
da escola, a um projeto de escola, entre outros, assumindo coletivamente a responsabilidade 
por esse trabalho.  

As reuniões pedagógicas correspondem a um dos aspectos formais da coletividade 
docente, nas quais o professor tem a possibilidade de exercer “[...] um papel público na 
coletividade de trabalho e na escola” (Tardif; Lessard, 2005, p. 183). No âmbito da prática 
pedagógica, o professor tem a possibilidade de discutir, juntamente aos demais professores, 
suas dúvidas, seus anseios, suas alternativas, seus receios, suas práticas, o que pode 
contribuir para o seu desenvolvimento profissional.  

Para Pinto (2010), as reuniões pedagógicas são encontros entre o grupo de professores 
e gestores das escolas, com a finalidade de refletirem sobre a prática pedagógica e seus 
elementos, como metodologias, conteúdos, disciplinas, avaliação e planejamento. Apoiada 
em Torres (2001), a autora aponta a necessidade de que os objetivos e as questões 
diretamente pedagógicas sejam garantidas, sob pena de que esse espaço seja 
descaracterizado e comporte apenas aspectos administrativos da realidade escolar. Para 
tratar desses últimos, outras estratégias devem ser viabilizadas pela escola.  

Nas escolas das professoras pesquisadas, a reunião pedagógica tinha frequência 
bimestral. Ela foi descrita pelas professoras como um espaço de possibilidades, um evento4 
da escola que contribui para a melhoria docente e escolar. Uma das professoras, Jo, 
destacou a viabilidade do encontro entre os professores e a equipe de gestão, nessa reunião:  

 
[...] apesar de que a gente fica em sala de aula, individual, mas o coletivo é 
importante, para dar andamento no trabalho, para ver os alunos evoluírem, 
crescerem, e a escola junto, também. Porque se um trabalha para cá e outro para 
outro lado, não vai dar certo, tem que ser o coletivo. (E/Jo)5. 
 

Ao chamar atenção para a possibilidade de a reunião pedagógica reunir um número 
maior de professores, as participantes indicaram a realidade que vivenciam na escola. No 
seu dia a dia, os professores encontram-se dispersos em suas salas de aula e pouco se 
relacionam. Isso foi confirmado na observação, pois, mesmo no horário de intervalo para o 
lanche, disponibilizado pelas duas escolas aos professores, nem todos eles se reúnem, pois 
participam de uma escala de horários para acompanhar os alunos enquanto estes estão 
lanchando.  

Talvez por esse motivo, Jo relatou que, o que é coletivo, acontece no dia da reunião 
pedagógica, que é quando se “[...] fica mais horas, [...] conversa mais, e fala [...]” (E/Jo). 
As professoras manifestaram a importância da reunião pedagógica como espaço coletivo, 
afirmando:  
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Não tem outro horário. [...], porque às vezes também não vêm todas, [...], mas 
geralmente estamos todas, porque a diretora às vezes puxa para de manhã para 
encontrar todo mundo. (E/Jo). 
Eu acho importante, mesmo que não seja assim, toda hora, todo momento. É 
claro que cada professor vai para sua sala, vai fazer o seu trabalho, mas o 
coletivo, assim, principalmente a tomada de decisões [...]. (E/Lu). 
 

Além da possibilidade de propiciar o encontro dos professores, de reunir o coletivo, Lu 
e Jo enfatizaram que, na reunião pedagógica, elas participam na tomada de decisões no 
âmbito escolar, chamando atenção para o efeito positivo que esses aspectos têm sobre o seu 
trabalho. 

Apesar de suas percepções serem favoráveis, a observação indicou outros elementos 
para a compreensão das possibilidades e das implicações dessa atividade coletiva para a 
aprendizagem profissional das iniciantes, trazendo elementos que clarificam o 
encaminhamento dessas reuniões.  
 
 
Reuniões pedagógicas – espaço de práticas análogas  
 

Verificou-se que a reunião pedagógica foi conduzida de forma relativamente análoga 
nas escolas das duas professoras, sendo comum a preocupação em motivar os professores e 
demais funcionários, em vista do prosseguimento do trabalho desenvolvido nas escolas.  

A reunião pedagógica na escola de Jo foi iniciada às 13h30min, com uma pauta de 
atividades desenvolvidas pela equipe de gestão da escola, formada pela diretora e pela 
coordenadora pedagógica (CP). A sala onde seria realizada a reunião tinha as carteiras 
dispostas em círculo. A diretora e a coordenadora pedagógica sentaram-se uma ao lado da 
outra, e as demais professoras acomodaram-se nas carteiras restantes. Havia um 
pensamento escrito em letras de tamanho grande no quadro de giz onde se afirmava que: 
“Uma boa aula é como uma refeição: quanto mais atraentes estiverem os pratos que você, 
cozinheiro-professor, dispuser sobre a mesa, mais os alunos desejarão saboreá-los”. 

Sobre a mesa do professor, que estava centralizada próxima ao quadro de giz, havia um 
notebook com uma mensagem que seria apresentada ao grupo. A diretora levantou-se e 
ficou em pé, ao lado da mesa. Além das professoras, da diretora e da CP, foram chamadas 
também as serventes, a secretária e a cozinheira, para participarem do primeiro momento da 
reunião.  

A diretora, então, sentou-se e afirmou ao grupo que gostaria que vissem a mensagem 
que seria apresentada e iniciou o encontro lendo a mensagem gravada no notebook, em voz 
alta, talvez para sobrepor-se ao fundo musical que compunha a apresentação. As 
participantes, inclusive Jo, ouviram-na com atenção.  

A mensagem apresentava a história de uma formiga que carregava uma folha cujo 
tamanho era superior ao dela própria, folha que, algumas vezes, pela força do vento, quase 
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a derrubava. Entretanto, mesmo com dificuldades, a formiga continuou a carregá-la. 
Quando chegou à porta do formigueiro, não conseguiu entrar, porque a folha era maior do 
que o espaço de entrada. Outras formigas saíram de dentro dele e picaram a folha em 
pequenos pedaços, tendo, cada uma delas, levado um pedaço para o interior do formigueiro. 
A intenção da diretora ao apresentar a mensagem ao grupo pareceu ser a de incentivá-lo, de 
alguma forma, a trabalhar em equipe para alcançar o que pretendiam. Os dados de campo 
confirmam esse entendimento:  

 
Ao terminar a leitura da mensagem, a diretora fala a todos que a escola é como 
as formiguinhas, pois só foi possível carregar a folha para dentro do formigueiro 
porque elas formaram uma equipe. Complementa sua fala afirmando que os 
professores também têm que considerar sua missão com empenho, sem 
desanimar, como a formiga, pois só terão sucesso se todos se envolverem. 
(DiaPe 2, Jo). 
 

Prática semelhante na reunião pedagógica foi observada na escola de Lu. Para reunir 
um maior número de professores, a reunião aconteceu no período da tarde. Conforme 
informou a diretora, as professoras que trabalhavam nos dois períodos na escola, pela 
manhã, fizeram planejamento. 

Na reunião pedagógica da escola de Lu, a mensagem de encorajamento foi apresentada 
pela secretária da escola, no final da reunião. A secretária fez referência ao semestre letivo 
que se iniciava. Também utilizando um notebook como recurso, a secretária expôs uma 
mensagem que trazia a foto da escola e apresentava valores como amizade, formação de um 
ambiente de camaradagem e felicidade. Após a apresentação, a CP encerrou a reunião, 
falando da escola como um lugar para se fazer a diferença, fazer amigos, e não somente 
para trabalhar, ressaltando que as professoras deveriam ter esperança, pois chegariam até o 
final do ano letivo.  

Nas duas escolas, percebeu-se a ênfase dada ao desenvolvimento de um ambiente 
favorável, onde as pessoas se relacionassem bem e tivessem vontade de estar presentes. 
Não se pode deixar de notar, entretanto, que a ênfase dada ao componente afetivo no dia da 
reunião pedagógica das duas escolas sobressaiu-se em relação ao desenvolvimento de 
outras ações de caráter mais propositivo, que facilitassem objetivamente o processo de 
melhoria da prática docente.  

Subjaz às ideias transmitidas na interpretação das mensagens apresentadas pelas 
escolas, uma posição de relativa conformidade frente às adversidades. Caso contrário, não 
haveria necessidade de centralizarem a atenção a tais questões em detrimento da discussão 
sobre a prática da escola e as dificuldades enfrentadas no seu dia a dia, tendo em vista 
definirem-se, coletivamente, alternativas de superação ou minimização.  

Ao afirmar que os professores têm uma missão a cumprir, e que, por isso, não 
deveriam desanimar, a diretora da escola de Jo deu indicativos da ocorrência desse 
desânimo. Da mesma forma, quando a CP da escola de Lu afirmou que as professoras 
deveriam ter esperança porque chegariam até o final do ano letivo, ela evidenciou que, pela 
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amizade e camaradagem proposta ao grupo, possivelmente compreende esses valores como 
um porto seguro nessa trajetória, frente a dificuldades existentes.  

À motivação desencadeada pelas escolas subjaz o fortalecimento de uma postura que 
sugere acomodação frente à condição vivida, ou, conforme Nóvoa (2002), uma forma de 
enquadramento que pode facilitar a tutela burocrática e administrativa, conduzindo os 
professores ao controle externo e interno. O autor considera que a realidade vivida pelos 
professores portugueses, aos quais fez referência, grosso modo, não difere em grau 
significativo daquela vivenciada por outros professores.  

Essa forma de compreender a realidade, pelas gestoras, expressa essa mesma realidade 
tal como é vivida nas escolas (Martins, 2004):  

 
Jo afirma que, no ano anterior, tinha alunos de 7 anos, mas que todos eles 
completavam essa idade até março. Diz: “Eram mais maduros, eles entendiam e 
obedeciam mais. Esses não obedecem. É só: ‘professora, me empurrou’”. 
Afirma ainda que, mesmo assim, tem que alfabetizar. (DiaPe 4, Jo, grifo nosso). 
LANCHE: [...]. As professoras comentam sobre a Miniconferência para a 
CONAE e dizem que será com a presença dos pais. A diretora fala aos 
professores que ela será no refeitório e que alguns professores têm que ficar com 
as crianças e que outros têm que participar da reunião. (DiaPe 12, Jo, grifo 
nosso) 
 

Os excertos da observação demonstraram estratégias de controle, confirmadas pela 
percepção de que as professoras podem não ter assumido um projeto de escola e educação 
que tenham ajudado a conceber, na medida em que há indicativos de sujeição, e não de um 
compromisso coletivo. 
 
 Processos de tomadas de decisões nas reuniões pedagógicas 
 

Quanto à questão da participação das professoras na tomada de decisões, no âmbito 
escolar, em reuniões pedagógicas, conforme apontado por elas, e de relevância para o 
exercício e a aprendizagem profissional (Imbernón, 1998; Marcelo García, 1999), os 
excertos demonstram em que sentido pode estar se constituindo esse trabalho coletivo.  

Em relação a Jo, na reunião, foram decididos detalhes sobre a Festa do Dia das Mães, 
e, na reunião da qual participou Lu, foi transmitida uma série de comunicados também de 
viés mais administrativo:  

 
Terminados os comentários sobre a mensagem inicial, a diretora falou sobre a 
necessidade de resolver como e quando fariam a Festa do Dia das Mães. 
“Faremos mesmo no sábado, dia nove? O que acham?”, perguntou-lhes.  
As professoras indagaram se seria à tarde e a diretora confirmou que pensou em 
fazer às três horas. Ponderou que poderiam também fazer na sexta-feira à noite, 
mas algumas colocaram que não poderiam [...]. Decidiram, então, fazer no 
sábado à tarde. A diretora apresentou os alimentos que haveria na festa. [...]. 
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Também decidem que vão vender uma rifa na festa, mas não vão dar para os 
alunos venderem antes. [...]. A diretora vai perguntando e ouvindo a opinião das 
participantes. 
Ela pergunta se cada turma fará uma apresentação. Todas afirmam que sim. [...].  
Uma servente pergunta à diretora se farão a festa na quadra. A diretora afirma 
que sim e que é melhor [...]. 
Decidida a questão da festa, as serventes, a cozinheira e a secretária deixaram a 
reunião e permaneceu apenas o grupo de professores com a CP e a diretora.  
Jo não fez nenhum comentário durante esse processo. (DiaPe 2, Jo). 
 
A Reunião inicia às 14h35min, pois a diretora havia ido à Prefeitura para buscar 
um projetor [...]. Ela inicia a reunião dando alguns avisos para os professores 
sobre o Projeto Agrinho, o Projeto do Boticário [...].  
A diretora comunica que a Secretária Municipal de Educação falou sobre a 
Escola de Pais, que é preciso ensinar a questão do amor, da dedicação. Afirma 
que as aulas vêm organizadas para aplicar para os pais [...].  
A diretora avisa que a Secretária [Municipal] alertou-as de que será preciso 
trabalhar com os alunos sobre a gripe [...].  
A diretora ainda contou às professoras que a Secretária falou sobre o piso dos 
professores da Educação Infantil [...].  
A CP alerta a todos sobre a visita do pessoal da Prefeitura, para verificar e 
orientar sobre os cuidados com a cozinha, equipamentos de proteção individual 
(EPI) [...]. Comunica sobre o Bazar que foi realizado na escola e o lucro que 
tiveram [...].  
A diretora diz às presentes que observou o recreio dirigido e que é sempre bom a 
professora estar junto aos alunos [...].  
A CP alerta às professoras que ainda não conseguiu ver todos os livros de 
chamada, mas pede que cuidem para preencher os conteúdos que estão sendo 
trabalhados [...].  
A diretora avisa sobre as assinaturas nos pareceres, pois os pais não devem 
deixar de assinar, porque vieram poucos pais na reunião. [...].  
Enquanto a diretora e a CP falam, as professoras se mantêm em silêncio. (DiaPe 
13, Lu). 
 

Diante da importância dada pelas professoras à sua participação e ao trabalho coletivo 
nos dias de reunião pedagógica, e da observação de como esses aspectos foram propiciados 
pelas escolas, abre-se a possibilidade de que a experiência que constituíram seja limitada.  

A oportunidade de participar para efetivamente decidir mostrou-se reduzida, salvo no 
momento que as gestoras dependiam da disponibilidade das professoras, em dias e horários 
não previstos no calendário escolar, como ocorreu no caso da decisão sobre a Festa do Dia 
das Mães.  

O nível de participação do coletivo observado nas reuniões, equivocadamente, 
restringiu-se às professoras manterem-se na postura de ouvintes, com poucos comentários 
ou argumentos. Com isso se verificou uma percepção equivocada, de Lu e Jo, de que estar 
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presente significaria estar, em sentido linear, participando. Essa forma de participação é 
contraditória na medida em que, ao mesmo tempo que exige a presença dos professores, 
exclui sua participação ativa na gestão do próprio trabalho e das decisões coletivas. 

É interessante observar como isso impactou na aprendizagem das professoras, no 
sentido de ser reproduzido, na condução de uma atividade coletiva junto aos pais dos 
alunos, quando Lu e Jo realizaram uma reunião para a assinatura de pareceres pedagógicos, 
que compunham o processo de avaliação discente. Alguns excertos dos diários de campo 
fundamentam essa constatação:  

 
Entrei na reunião, pontualmente às 16h00. A professora estava em pé, à frente, e 
os pais sentados nas carteiras dos alunos, em fila.  
A professora estava explicando-lhes sobre o caderno de avaliação e sobre os 
objetivos e o que é marcado neles: A, quando o aluno se apropriou; P, quando se 
apropriou parcialmente; e, N, quando não se apropriou. 
Pede aos pais para assinarem no primeiro trimestre e lerem a observação, antes 
de entregarem o Parecer.  
Avisa aos pais que manda tarefa duas vezes por semana [...]. 
Termina de falar sobre o comportamento dos alunos e afirma que a diretora 
pediu para lembrar sobre a contribuição da APM, que é importante, e sobre a 
festa [referindo-se ao Dia das Mães], dizendo que é para comparecerem, 
“Porque as crianças vão cantar uma musiquinha, mas vocês vão gostar. Então 
tragam eles”.  
Comentário do observador (C. O.): A professora foi dando os avisos e 
explicações de forma pontual, terminando um assunto e começando outro, em 
seguida. 
Olha, então, para o pai das duas crianças novas e diz que os cadernos deles não 
têm muita atividade porque eles chegaram agora, e que depois fala com o pai.  
Os pais assinam o parecer e o entregam antes de saírem. Alguns procuram pela 
professora e ela conversa um pouco com eles.  
Uma mãe comenta com a professora sobre a letra da filha [...].  
Para outra mãe, da Ê., diz: “A Ê., você viu que está lendo, não é?” [...].  
Pede para o pai do W. aguardar, porque quer falar com ele. (DiaPe 7, Jo). 
 
A professora inicia a reunião explicando aos pais que a turma dos seus filhos é a 
antiga terceira série e que ela tem experiência com esta turma [...].  
A professora afirma que os alunos estão bem, considerando o que é esperado. 
[...].  
Avisa que 6ª feira não tem tarefa e que não costuma dar tarefa muito grande 
porque é para aprenderem a ter responsabilidade em casa. Avisa aos pais que fez 
uma prova, porque na quinta série tem nota, e que preencheu os pareceres. 
Alerta que nos pareceres irão encontrar NT, que quer dizer que não foi 
trabalhado, N, que significa que o aluno não aprendeu, P, que ele aprendeu 
parcialmente e ainda precisa de ajuda; e A, que significa que o aluno aprendeu, 
já domina. [...].  
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A professora diz que quem quiser depois falar com ela é só esperar, e que os pais 
devem ler o Parecer e assinar no primeiro trimestre. 
Entrega, então, as provas e os pareceres. [...].  
Duas mães se dirigem até a professora para perguntar de seus filhos.[...]. A 
professora diz a elas que não pode adiantar a matéria porque tem que ir todos 
juntos [...]. Outras mães vão perguntar como estão seus filhos [...]. 
Por último fica um pai [...]. A professora comenta que ele tem bastante 
dificuldade e que por isso faz atividades diferentes para ele.  
[...]. A reunião termina e os pais vão embora. (DiaPe 8, Lu). 
 

Os dados evidenciaram que, no dia da reunião com os pais, as professoras pesquisadas 
se limitaram a dar avisos, solicitar a colaboração da família em relação a aspectos como 
comportamento e tarefas, comentar sobre os critérios de notação presentes no parecer, 
orientar sobre a assinatura do documento, passando, em seguida, a atender os responsáveis 
quando as procuraram para fazer algum comentário ou para fazer alguma pergunta sobre o 
aluno. Também procuraram alguns pais ou responsáveis, ao final da reunião, para tratar de 
questões relacionadas ao comportamento do aluno e a tarefas não feitas, ou feitas por algum 
familiar.  

Verificou-se um esforço das professoras para o acolhimento dos pais; entretanto, elas 
deixaram de dar abertura para que eles dessem sua opinião sobre o trabalho da escola, ou 
para que dessem sugestões sobre outros assuntos que julgassem pertinentes em relação à 
educação de seus filhos, o que colabora para que se mantenham relativamente afastados do 
processo de escolarização.  

A semelhança entre a forma como foi conduzida a reunião pedagógica e a reunião de 
pais permite compreender que a aprendizagem, pelas professoras, de situações de trabalho 
coletivo na escola, se manifestou em outros momentos em que houve a perspectiva de 
coletividade conduzida por elas. O entendimento de Jo sobre a reunião de pais confirma 
essa constatação, expressão da prática vivida por ela:  

 
[...] é trimestral. É para informar como está o aluno dentro de sala de aula, 
comportamento, indisciplina, conteúdo, aprendizagem, tudo. Falamos sobre 
tudo. (E/Jo). 
 

Ainda em relação à participação das professoras nos processos decisórios durante a 
reunião pedagógica, uma outra situação, em relação a Lu, chamou atenção. A diretora da 
escola, enquanto dava os avisos aos professores, apontou, também, como um dos itens de 
sua pauta, a preocupação com uma das turmas da escola, a turma do segundo ano do 
segundo ciclo.  

A diretora iniciou o assunto demonstrando posição de abertura frente a uma 
dificuldade, por isso pediu às professoras sugestões para “[...] mudar o segundo ano do 
segundo ciclo” (DiaPe 13, Lu), conforme afirmou. Assim que lançou o desafio às 
professoras, afirmou que a ideia que teve, até aquele momento, foi a de trabalhar com os 
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alunos o Projeto Horta, porque assim, segundo ela, “[...] eles se sentem mais valorizados e 
podem melhorar em sala” (DiaPe 13, Lu).  

Entretanto, a diretora avisou às professoras que a Secretaria Municipal de Educação 
(SME) é que escolheria qual escola iria participar do projeto, indicando um modelo 
centralizado de conduzir os processos decisórios nessa Secretaria. A diretora afirmou que 
os custos do projeto para as escolas selecionadas seriam pagos pela SME, declarando, 
ainda, que caso a escola não fosse escolhida, as sementes seriam compradas com os 
recursos da própria escola. Em seguida, ela complementou sua argumentação apresentando 
outras alternativas para a turma do segundo ano do segundo ciclo:  

 
A diretora [ex-CP da escola] afirma, ainda, que a secretária [da escola] também 
vai chamar alguns alunos da sala em alguns horários. 
A secretária da escola fala aos professores que olhou jogos educativos na 
internet, “Porque ajuda”, afirma ela. A diretora, então, diz que vai chamar 
também para ajudarem no recreio, em contraturno.  
Em seguida, todos começam a comentar sobre um dos alunos da turma, dizendo 
que não tem limite e não tem carinho. A diretora, então, comenta: “A gente fica 
com raiva às vezes, mas dá dó”. Ela afirma que vão escolher primeiro os que são 
mais agitados. 
A atual professora da turma pergunta se a SME não dá mais um professor para 
essa turma. A diretora diz que é difícil.  
Prosseguindo com a reunião, a diretora avisa aos professores que sempre que 
precisarem faltar, têm que ligar para a escola, para avisar. [...]. 
Finalizando, ela pergunta à CP se tem algo a falar e, como não ela se manifestou 
positivamente, passou a palavra para a professora Lu “Falar a parte dela sobre a 
viagem” que realizou. (DiaPe 13, Lu). 
 

Durante a abordagem da questão, foi possível observar que houve, por parte das 
professoras, poucos e superficiais comentários sobre o assunto, que não alteraram a 
compreensão do grupo sobre as dificuldades da turma, deixando de acontecer um 
envolvimento, mais dedicado, por parte delas.  

Verificou-se que, ao mesmo tempo que a diretora apresentou ao grupo um desafio – 
mudar a turma do segundo ano do segundo ciclo –, deixou de problematizar e constituir 
junto à CP e aos professores, na perspectiva de um trabalho coletivo, um espaço de reflexão 
sobre aspectos pertinentes à prática pedagógica, os quais poderiam ter contribuído com a 
aprendizagem profissional de Lu e com a escola como um todo. É oportuno ressaltar que, 
nesse contexto, a função da CP na escola é a de coordenação do trabalho coletivo (Santos; 
Oliveira, 2007; Franco, 2012).  

A postura constatada foi de encontro às considerações de Nóvoa (2002), de que, diante 
da necessidade de se interrogar as práticas para favorecer a aprendizagem do professor, a 
escola pode tornar-se um contexto estimulante, em que se instaura um processo interativo e 
dinâmico de aprendizagem que favoreça, ao mesmo tempo, o desenvolvimento do 
pensamento autônomo e a vivência coletiva da profissão.  
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Uma reflexão sobre aspectos da prática docente poderia ter sido desencadeada 
especialmente pela CP, visando a possibilitar ao conjunto de professores, e à Lu, em 
especial, a compreensão das dificuldades da escola em relação à turma e ao entendimento 
de determinantes mais profundos da situação.  

Poderia ter-se discutido sobre as dificuldades concretas da turma e a sua relação com 
possíveis questões de ordem organizacional (para a busca de alternativas em nível 
institucional ou em relação à SME); a prática pedagógica desenvolvida pela professora em 
sala de aula; as ações já empreendidas por professores que trabalharam anteriormente com 
esse grupo; a socialização de possíveis alternativas de práticas em nível de sala de aula ou 
fora dela, que tiveram bons resultados em situação similar. Além disso, a proposta de 
análise da situação de algum aluno em particular e, ainda, a busca de subsídios teóricos que 
auxiliassem a compreensão de elementos destacados pelos professores poderiam ter disso 
abordadas, entre outras possibilidades que pudessem ajudá-los a propor formas de 
organização e de práticas capazes de favorecer a problematização da situação, bem como 
possíveis alternativas de mudança.  

Essa forma de atuação favoreceria a análise e a sistematização da prática pelo coletivo 
profissional, bem como a busca de aportes teóricos que auxiliassem a compreensão dessa 
prática e, diante disso, a melhoria da prática profissional, incluída, nesse contexto, a prática 
da professora iniciante. Nóvoa (2002, p. 25) alerta que “pensamos no professor a título 
individual, nos seus saberes e capacidades, mas, raramente nos temos interrogado sobre 
essa ‘competência coletiva’ que é mais do que a soma das ‘competências individuais’”.  

A turma do segundo ano do segundo ciclo era considerada na escola uma turma 
complexa, tanto em relação à aprendizagem, quanto em relação ao comportamento dos 
alunos. Sua professora anterior era a atual pedagoga da escola. Durante a coleta de dados, 
verificou-se que a turma teve três professoras diferentes até o início do segundo semestre 
letivo. Entretanto, em nenhum momento, isso foi discutido na reunião como um fator que 
poderia estar interferindo na aprendizagem dos alunos e em sua disciplina.  

Interessa observar como essa experiência foi vivenciada por Lu junto ao coletivo da 
escola e como pode ter incidido no desenvolvimento profissional da professora iniciante e 
das demais professoras. A sequência de excertos dos diários de campo evidencia elementos 
que indicam essa trajetória, no sentido de como ela foi acontecendo no contexto da escola:  

 
Na sala dos professores, estava uma professora nova que foi conhecer a escola 
para ver se ficaria lá em substituição à professora que assumiria como nova 
pedagoga da escola. Entretanto, a professora diz que acha que não deverá ficar, 
porque como a escola é muito longe, irá chegar em casa à 12h45min [...]. 
(DiaPe, 5, Lu). 
A professora nova que estava conhecendo a escola na semana passada assumiu a 
turma e afirmou que não sabe até quando vai ficar. Disse-me que a turma é 
“terrível” e que são 34 alunos. (DiaPe, 6, Lu). 
Há outra professora nova na escola. [...]. Ela assumiu a turma do segundo ano do 
segundo ciclo, no lugar da outra professora (que também era nova na escola) que 
agora passará a ser corregente. (DiaPe, 8, Lu). 



Professoras iniciantes e o trabalho coletivo em reuniões pedagógicas 
 

 
51 

Quando chegamos para o lanche, a professora Lu pergunta à professora do 
segundo ano do segundo ciclo, que estava na sala dos professores fazendo hora-
atividade, se ela não iria ficar na sala de aula para servir o lanche aos alunos, 
porque “em dia de hora-atividade a professora fica na sala”. A professora 
responde que não sabia, e comenta que ninguém falou a ela, e que, aos poucos, 
vai aprendendo. (DiaPe, 11, Lu). 
Observando a professora do segundo ano do segundo ciclo [...] retornar à sua 
sala de aula, após o lanche, Lu diz: “Ela vai tão feliz”. E complementa, 
afirmando que: “O que é ruim pra um, pode ser bom para outro”. Em seguida, a 
cozinheira, que está em horário de lanche, comenta: “Deus me livre aquela 
turma”. C.O. Todas as professoras sempre comentam que a turma é muito difícil, 
indisciplinada, e grande demais. Segundo elas, a Secretaria não abre duas turmas 
se não tiver quarenta alunos. Era a turma da atual pedagoga. (DiaPe, 2, Lu).  
Lu está com a professora que ficará em seu lugar, porque irá assumir na outra 
escola como CP. Nesse momento, entra uma professora na sala. É a última 
professora que havia assumido o 2º ano do segundo ciclo. [...]. Ela me diz que 
será corregente. [...]. A professora Lu afirma que aconselhou a professora a ser 
corregente, porque ela tem jeito e é mais tranquilo, e diz que deveria fazer 
especialização em educação especial. [...]. Diz que a escola estava meio 
tumultuada de manhã [...], aí [...] fizeram algumas mudanças. (DiaPe, 13, Lu). 
 

Os dados evidenciam o percurso da turma durante o primeiro semestre letivo, e como 
determinantes externos e internos incidiram sobre o campo da prática dando-lhe novos 
contornos. A mudança de professoras foi um elemento recorrente nos registros, mas as 
causas dessas mudanças certamente passam também pelas condições de trabalho, não 
problematizadas. 

As professoras da escola perceberam e expressaram em momentos informais as 
dificuldades da turma, mas, perante o apelo que lhes foi feito pela diretora no dia de reunião 
pedagógica, mantiveram-se sem se posicionar mais objetivamente sobre a questão.  

Nesse sentido, se a escola, pela prática das gestoras, no dia da reunião pedagógica, 
limitou suas possibilidades de contribuir com a aprendizagem da professora iniciante e dos 
demais professores que compunham o coletivo, outro aspecto ainda chamou atenção: a 
percepção de que os conhecimentos docentes foram em alguma medida minimizados ou 
considerados pelo coletivo dos professores como conhecimentos comuns, não complexos, 
tal a constatação do envolvimento da secretária da escola na condução e na tentativa de 
minimização do desafio apresentado.  

Nóvoa (2002) qualifica como um dos dilemas da profissão docente o não 
reconhecimento do seu conhecimento específico, que pode levar a uma visão desvalorizada 
do trabalho docente e, consequentemente, ao desprestígio da profissão. Sobre esse 
equívoco, o autor afirma que se prende principalmente à convicção de que o ensino é uma 
atividade relativamente simples, exercida naturalmente, para o que é necessário o domínio 
de certo conteúdo e a facilidade para se comunicar e tratar com os alunos, sendo o restante, 
percebido como “dispensável” (Nóvoa, 2002, p. 22).  
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O conhecimento profissional do professor é um conhecimento que tem uma dimensão 
prática, mas não é exclusivamente prático; ele tem uma dimensão experiencial, mas não é 
somente produto da experiência; tem uma dimensão teórica, mas não é unicamente teórico, 
não podendo, dessa forma, ser compreendido como um conhecimento meramente intuitivo, 
mas como um conhecimento racional derivado da articulação de todos esses elementos, 
passando, inclusive, pela reflexão (Nóvoa, 2002).  

A percepção da indefinição do conhecimento dos professores e o processo vivenciado 
por Lu na reunião pedagógica, em vista da situação conflituosa, favoreceram a percepção 
simplista da situação pela iniciante, o que correspondeu tanto à frágil articulação 
pedagógica proporcionada pela escola, quanto à postura de desistência do coletivo frente à 
busca de alternativas. Isso porque foi a participação da secretária da escola, ao indicar que 
procuraria jogos de computador para os alunos da turma, além da participação da diretora, 
que se mostraram como opções possíveis para a intenção de mudança do segundo ano do 
segundo ciclo, deixando em aberto a participação dos professores, inclusive da professora 
iniciante, como protagonistas da vida da escola.  

O conteúdo e a forma que nas reuniões pedagógicas poderiam ter sido constituídos, a 
partir da valorização de relações não impositivas e mais voltadas às questões pedagógicas, 
fortaleceriam a aprendizagem das professoras iniciantes, porque estas teriam a 
possibilidade de construir, acerca do coletivo docente, uma percepção correspondente à de 
profissionais atuantes e respeitados. 

Depoimentos de Jo elucidam essa interpretação quando destacaram o entendimento da 
professora quanto ao sentido de se repassarem informações para as professoras na reunião 
pedagógica, e não o entendimento desse espaço como possibilidade de trabalho 
efetivamente coletivo.  

 
A diretora e a CP colocam para nós, o que elas querem - se está encerrando o 
semestre - para outro semestre, sabe? Se tem algum recado da Secretaria, que 
deu certo com o dia de OTP6, elas repassam, elas põem mensagem, dos alunos, 
como você viu, naquele estilo assim. [...]. Os recados, aí elas passam mensagem 
de como trabalhar com os alunos, como tratá-los, é dessa forma. (E/Jo, grifo 
nosso). 
Aí é direcionado nesse sentido, quando tem alguma coisa para responder, a 
diretora já aproveita, que é o momento que estão todos juntos, também, para 
discutir, para decidir. Mas a OTP é isso, para a gente decidir o que fazer, às 
vezes quando é necessário decidir alguma coisa. (E/Jo). 
 

Um registro da observação de campo referente ao dia de reunião pedagógica na escola 
de Lu evidencia a similaridade e a regularidade na condução desse trabalho coletivo nas 
escolas das professoras pesquisadas:  

 
Cheguei na escola às 8 horas em ponto. Fui recebida pela CP, pela professora, 
pela secretária da escola e por mais uma professora. Estavam todas na sala dos 
professores, que fica ao lado da secretaria. [...]. As professoras comentam [...] 
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que é dia de reunião pedagógica, e que, no período da manhã, as professoras 
farão planejamento e, no período da tarde, farão a reunião. Segundo a CP, na 
reunião ela passará alguns avisos, falará sobre o Pró-Letramento de Matemática 
e depois os professores farão planejamento. (DiaPe, 2, Lu).  

 
 O estudo de texto na reunião pedagógica 
 

Ainda em relação ao trabalho coletivo na reunião pedagógica, destacou-se um estudo 
de texto, desenvolvido pela escola de Jo. O estudo teve como tema o pensamento que 
estava registrado no quadro de giz da sala onde foi realizada a reunião. A mensagem fazia 
referência à relação entre o interesse dos alunos pela aprendizagem e a prática do professor 
em sala de aula, comparando-a à situação do cozinheiro, ao preparar a comida para ser 
saboreada.  

O estudo proposto pelas gestoras foi metafórico, conforme evidenciam os registros de 
campo:  

 
A diretora continua dirigindo a reunião e informa aos professores que trouxe um 
texto de um livro de Içami Tiba que uma das professoras lhe emprestou. Ela 
distribui uma cópia do texto e pede às professoras para lerem e comentarem. O 
texto (capítulo 2), intitulado “Aprender é como comer”, trata de uma 
comparação do trabalho do professor com o do cozinheiro. (Tinha a ver com o 
pensamento colocado no quadro).  
A diretora pede para a professora que está na primeira mesa ao lado da sua 
iniciar a leitura e diz que todas podem ir lendo, cada uma um pedaço do texto. 
A primeira professora inicia e, ao término da primeira parte, a diretora coloca 
sua interpretação do texto. Em seguida pergunta: “Alguém quer comentar?”. 
Uma das professoras lê uma pequena parte que está em destaque no texto e faz 
um comentário.  
Vejo que Jo vai lendo o texto à frente do grupo e grifa com caneta marca-texto 
algumas partes. (DiaPe 2, Jo). 
 

A intenção das gestoras da escola em oportunizar um estudo de texto às professoras 
indicou preocupação com um espaço para o estudo e a reflexão, aspectos que favorecem a 
aprendizagem docente e a melhoria da prática pedagógica. Todavia, a atividade mediada 
pela diretora, além de desconsiderar possíveis necessidades do grupo, partiu de um texto 
que não privilegiou uma abordagem conceitual consistente, capaz de auxiliar a 
compreensão da prática pedagógica. Com isso, deixou-se de favorecer a confrontação 
prático-teórica e a construção de novos conhecimentos, uma vez que a leitura utilizada 
atende à modalidade melhor qualificada como sendo de autoajuda ou motivacional.  

Com tal encaminhamento, as professoras permaneceram no nível do senso comum, ou 
intuitivo, em relação à própria prática, como destaca Nóvoa (2002), não ultrapassando o 
nível de entendimento superficial sobre ela. Além disso, nesse movimento, a professora Jo 
demonstrou uma frágil participação no âmbito institucional, permanecendo praticamente 
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em silêncio, embora tenha sido possível observar também interesse em sua postura – 
demonstrando abertura para o novo – durante a leitura, pois destacava partes do texto, 
talvez por tê-las julgado relevantes.  

Em que pese a limitação do tipo de texto utilizado, limitado do ponto de vista da 
aprendizagem das professoras e da professora iniciante, a passividade de Jo poderia estar 
relacionada à forma como o estudo foi conduzido, que demonstrou a centralidade da ação 
da diretora em face do coletivo de professores. Houve pouca atenção aos saberes advindos 
da prática docente e da experiência constituída no processo ensino-aprendizagem.  

A diretora realizou um comentário pessoal após cada excerto do texto e não favoreceu 
a problematização de aspectos que poderiam se mostrar desafiadores a Jo e aos professores, 
como é possível verificar no excerto a seguir:  

 
As professoras vão lendo cada parte do texto e em quase todas as vezes a 
diretora comenta: “Ali ele fala, não é, de [e faz o comentário]...” Poucas vezes as 
professoras fazem comentários. Os principais tópicos que comentam se referem 
a questões metodológicas.  
Jo não fez nenhum comentário durante a leitura.  
A Diretora fala aos professores que têm que fazer o início da aula de maneira 
diferente para atrair o aluno, para que ele tenha vontade de aprender, como 
sugere o texto em relação aos pratos de comida. (DiaPe 2, Jo).  
 

As observações da diretora, interpretando o texto que ia sendo lido, tiveram um caráter 
mais prescritivo do que analítico em relação à prática, pois, durante seus comentários, 
muitas vezes se posicionou dizendo: “A gente tem que...” (DiaPe 2, Jo), em relação às 
propostas do autor.  

O modelo prescritivo ou impositivo desencadeia um processo limitado de 
aprendizagem da docência, mas há de ser ressaltada, também, em relação à pouca 
participação de Jo e das demais professoras, a possibilidade de pouco envolvimento com 
propostas ou modelos com os quais não estejam implicadas desde os processos decisórios, 
ou com projetos em que não tenham a compreensão de sua validade e pertinência, a partir 
de suas próprias construções.  

A pouca participação docente pode ser compreendida também como uma forma de 
contestação, pelos professores, do modelo vivido. Um comentário realizado por uma das 
professoras da escola de Jo, após a reunião pedagógica, reforça esse entendimento e 
evidencia a possibilidade de que, nessas condições, os professores não desenvolvam o que é 
esperado deles e conduzam a prática da forma que julgam pertinente:  

 
Depois do lanche, cada professor deveria fazer planejamento. Antes de irem para 
suas salas, algumas professoras voltaram à sala onde foi realizada a reunião e 
comentavam, quando eu entrei, sobre os livros de alfabetização para as crianças 
de 6 anos.  
Comentaram que trabalham o texto, conforme é orientado, depois retiram 
palavras, mas que trabalham também a silabação e as letras do alfabeto.  
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Uma das professoras mostra um cartaz às demais e diz que os alunos fazem 
todos os dias a leitura das sílabas.  
A professora Jo afirma que está atrasada com os conteúdos.  
Na sala de aula, [...] havia pequenos textos de produção coletiva registrados em 
cartaz e expostos na sala, além das letras do alfabeto e do cartaz das sílabas. Nos 
textos estavam circuladas as vogais.  
Observei que outra professora se afastou das demais e outra veio ao seu lado e, 
em tom baixo, as duas comentaram: “Você vai lá, ouve o que eles têm a dizer, 
mas que é o que [outra professora] comentou, isto é, que na sala, entre as 
quatro paredes, é diferente, e você faz como quer”. (DiaPe, 2, Jo, grifos nossos).  
 

Sacristán (2002) considera que a aprendizagem docente não ocorre em toda sua 
amplitude quando são ofertados modelos e receitas a serem seguidas, nem mesmo quando 
existe a descrição de um modo de fazer.  

Professores iniciantes avançam na aprendizagem profissional quando o coletivo de 
trabalho é fortalecido, e a comunicação e a discussão da experiência docente são facilitadas 
- somadas à reconstrução intelectual que passa pela capacidade de entender situações, 
fundamentar alternativas, saber avaliar suas vantagens e inconvenientes. Na contramão 
desse entendimento, alguns poucos exemplos dados pelas professoras durante a reunião 
pedagógica foram tratados superficialmente pelo grupo, pois não foram conduzidos a 
nenhum tipo de análise mais cuidadosa, como se pode constatar:  

 
A professora de Projetos diz que é preciso explicar as coisas para os alunos e dá 
o exemplo de que uma vez as crianças falavam um para o outro: retardado, por 
qualquer coisa. Afirma que perguntou aos alunos se sabiam o que era ser 
retardado e que lhes explicou que “Retardado é quem é doente, quem não 
consegue nada”. E que, após esse fato, não utilizaram mais esse termo. (DiaPe, 
2, Jo). 
 

Sacristán (2002) indica que a problematização das dificuldades sentidas, que envolve a 
análise das alternativas já utilizadas para enfrentá-las, pode ser uma alternativa para 
facilitar a aprendizagem docente. Isso se daria não só em relação à professora envolvida 
diretamente na questão, mas a todos que estabelecessem um pensamento conjunto – e aí se 
inclui a professora iniciante –, conduzindo ao repensar da prática pedagógica a partir de um 
novo entendimento, sustentado, inclusive, teoricamente.  

Um excerto do diário de campo corrobora esse entendimento ao evidenciar que as 
professoras têm necessidade de discutir sobre suas dúvidas e que, por isso, estão abertas a 
trocas e discussões, fato observado especialmente quando uma dificuldade foi colocada por 
uma das professoras às colegas, durante o horário de lanche, em situação informal. Mesmo 
tendo ficado sem uma resposta específica, sua atitude demonstrou que elas têm dúvidas em 
relação à prática pedagógica, e que podem beneficiar-se desse tipo de encaminhamento nos 
momentos de trabalho coletivo da reunião pedagógica, embora isso não tenha sido 
proporcionado pelas escolas:  
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Durante o lanche, as professoras conversaram brevemente sobre vários assuntos, 
mas um em especial me chamou atenção. Uma delas perguntou às demais como 
faziam para ensinar divisão, os passos para ensinar. Elas não chegaram a falar 
especificamente nada sobre como ensinam, mas uma delas diz às outras que foi 
aprender bem, quando teve que ensinar, porque antes nem sabia fazer direito 
essas operações. Jo observa as colegas e não faz nenhum comentário. (DiaPe, 3, 
Jo). 
 

O texto utilizado para a discussão no dia de reunião pedagógica na escola de Jo e, 
também, a forma como foi conduzido o estudo, assim como a mensagem colocada no início 
da reunião para as professoras, demonstraram ter a finalidade de incentivá-las e de 
fornecer-lhes algum modelo, ainda que superficialmente, e não de discutir frontalmente as 
dificuldades da escola e do dia a dia da sala de aula, visando minimizá-las ou até mesmo 
superá-las.  

Também no texto de encerramento que foi lido às professoras na escola de Jo, foi 
possível constatar tal particularidade. Os registros do diário de campo demonstram onde se 
sustenta essa interpretação:  

 
Para encerrar, a diretora afirma que é necessário amor, paciência, conteúdo, 
porque: “A gente precisa acreditar que o aluno tem capacidade”. Ela fala da 
responsabilidade em sala de aula.  
A reunião é encerrada com a leitura de um trecho do livro “Pais brilhantes, 
professores fascinantes”, que mostra uma competição para se decidir qual era a 
classe profissional mais importante. O texto mostra que, ao final, depois de 
psiquiatras, juízes e homens das forças armadas se manifestarem e tendo subido 
a escada em degrau cada vez mais alto para falar, os professores, que estavam na 
base da torre e que não subiram em patamar algum para defender sua 
importância, provocaram o desmoronamento da pirâmide quando saíram dessa 
base. “Moral da história”, segundo a diretora: “O professor é a base de tudo”. 
Duas professoras leram o texto e depois não houve comentários. (DiaPe, 2, Jo).  
 

O alcance da aprendizagem das professoras iniciantes, acerca do trabalho coletivo em 
reuniões pedagógicas, foi demonstrada concretamente por Lu. O que a professora vivenciou 
em sua escola exerceu influência sobre a organização, por ela, desse tempo/espaço, em 
outra escola, da qual se tornou coordenadora pedagógica, quando a coleta de dados estava 
sendo finalizada. Referindo-se à sua nova função, a professora demonstrou a expectativa de 
repetir na escola para qual foi transferida o que vivenciou em sua escola.  

Conforme explicitou em seu depoimento, a reunião pedagógica que planejava para a 
escola deveria contemplar a mensagem, a reflexão (sobre a mensagem), os avisos e o 
planejamento, devendo, ainda, segundo a professora, ser respeitado o horário destinado a 
cada uma dessas atividades. Lu expressou:  
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Eu acho que elaborar a pauta de acordo com o tempo, prever bem o tempo [...]. 
Isso tem que ser respeitado, colocou quinze minutos para lanche, quinze 
minutos, mas eu penso assim de ver – porque a próxima provavelmente será 
agora no começo do ano letivo – eu penso de começar pelo que a gente quer para 
o ano, o que a gente não conseguiu no ano que passou, [...], umas metas, não é? 
E dividir o tempo assim, começa sempre também com uma mensagem, reflexão 
e aí começa com os avisos do que vai ser importante. Se a gente for dividir 
tempo para duas horas, e depois o professor pode fazer planejamento, que seja 
respeitado, e também começar no horário porque às vezes são oito e meia e 
ainda não começou, são nove horas e agora que a gente vai se reunir, [...] de 
repente as coisas serem atropeladas, não adianta, eu penso em fazer assim: 
organizar, fazer uma pauta e seguir aquilo, mas vamos ver. (Lu, agora como 
coordenadora pedagógica iniciante) (E/Lu). 
 

Diante de um trabalho coletivo fragilizado, com baixos níveis de participação, parece 
ser limitada a possibilidade de as professoras iniciantes construírem conhecimentos 
profissionais a partir dessa abordagem, tal como é esperado. Além disso, experiências 
limitadas no contexto escolar demonstraram favorecer às professoras iniciantes a 
reprodução de outras vivências, também limitadas. 
 
 
Considerações finais 
 

Neste estudo, evidenciou-se como o trabalho coletivo foi vivenciado por professoras 
iniciantes em dias de reunião pedagógica, espaços de relevância na escola, conforme 
considerado pelas participantes e pela literatura.  

Verificou-se que, do ponto de vista da participação das iniciantes na tomada de 
decisões sobre questões relacionadas mais especificamente à melhoria do processo ensino-
aprendizagem, foram limitadas as possibilidades de que esse espaço desencadeasse, nelas, 
processos mais efetivos de aprendizagem profissional. Os resultados evidenciaram que o 
conjunto de professoras, onde se incluem as iniciantes, deixou de vivenciar a oportunidade 
de problematização da prática nesse espaço, indicando, ainda, a pouca vivência desse tipo 
de discussão pelo coletivo das escolas.  

Os resultados indicaram, também, as reuniões pedagógicas como um espaço 
contraditório em que, embora existisse a intenção de constituir formalmente a possibilidade 
de participação e o desenvolvimento do coletivo, houve o predomínio de um modelo em 
que a participação mais pareceu atender a uma demanda instituída externamente do que 
corresponder à sua finalidade original, de promover uma ação consciente do coletivo de 
professores que pretende a satisfação de finalidades comuns, para além de momentos de 
consulta aos participantes.  

Práticas análogas de condução da reunião pedagógica nas escolas das professoras 
participantes, foram percebidas. Verificou-se a centralidade dada à motivação dos 



SILMARA DE O. G. PAPI e PURA LÚCIA O. MARTINS 
 

 
58 

professores, em detrimento de aspectos pontuais, que problematizassem o dia a dia das 
escolas e das práticas pedagógicas nelas realizadas. 

Nesse sentido, considerar a escola como espaço de uma coletividade que pensa em si 
mesma como instituição social que tem finalidades próprias, dentre as quais se destaca a 
promoção da aprendizagem discente mediada pela ação do professor, requer que espaços de 
trabalho coletivo sejam melhor vivenciados por professores iniciantes, sob pena de, em suas 
características pouco favoráveis, serem reproduzidos por esses professores, indicando um 
processo de limitação da aprendizagem profissional. 
 
 
Notas 
 
1. Estão sendo considerados iniciantes os professores com o tempo de até cinco anos de exercício da docência 

(Imbernón, 1998). 
2. Também denominados como professores principiantes ou professores novos por Cunha, Braccini e Feldkercher 

(2015). 
3. Congreso Internacional sobre el Profesorado Principiante. 
4. Termo aqui adotado no sentido de espaço (social) de ocorrência regular e de importância reconhecida tanto interna, 

quanto externamente à escola, isto é, tanto pelos professores e equipe de gestão da escola. 
5. Nos excertos das transcrições, as abreviaturas “E/Jo” e “E/Lu” correspondem aos dados coletados durante as 

entrevistas com as duas professoras. Já as abreviaturas “DiaPe 1, Jo”, “DiaPe 2, Jo”,..., “DiaPe 13, Jo”, e assim 
sucessivamente, correspondem aos dados coletados com relação às duas professoras (Jo e Lu) e anotados no diário da 
pesquisadora nos treze períodos observados. 

6. Dia de reunião pedagógica era denominado em alguns momentos pelas participantes como OTP – Organização do 
Trabalho Pedagógico. 
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