
Fa ze res or di ná ri os da clas se: uma apos ta para a pes qui sa e
para a for ma ção1

Anne-Marie Char ti er
Insti tut Na ti o nal de Re cher che Pe da go gi que

Não é fá cil fa lar da prá ti ca de ou tra for ma se não

de ma ne i ra ne ga ti va.

Pi er re Bour di eu

Ao su bir, des cer, gi rar ao re dor das prá ti cas, al -

gu ma co i sa es ca pa sem ces sar, que não pode ser

dita nem en si na da, mas deve ser pra ti ca da.

Mi chel de Cer te au

Por meio de tra ba lhos so bre a es co la,
ori un dos dos cam pos de pes qui sa mais di ver -
sos, po de-se le van tar um in ven tá rio de apro xi -
ma ções exis ten tes. De se nham-se a par tir dis so
três for mas prin ci pa is de dis cur si vi da de. A pri -
me i ra re ú ne as pes qui sas ins cri tas no cam po
das Ciên ci as So ci a is. Elas são iden ti fi cá ve is
por sua ins cri ção dis ci pli nar: His tó ria, So ci o -
lo gia, Etno lo gia, Eco no mia, Psi co lo gia, Lin -
güís ti ca. A se gun da se de fi ne me nos por seus
mé to dos e suas re fe rên ci as que pe los fe nô me -
nos por meio dos qua is ela se dá como ob je to
de es tu do. Nes ta se con cen tram as pes qui sas
em Di dá ti ca (o sa ber en si na do, vin cu la do às
nor mas fe de ra is) e aque las que são con cer nen -
tes às pro ble má ti cas nas ci das nas ins ti tu i ções
es co la res (pro ces sos de trans mis são, de ava li a -
ção, de ino va ção, de for ma ção etc.). Ao lado
des ses es tu dos for mam-se cor pos de co nhe ci -
men to le gí ti mos, como tam bém re ser va tó ri os
de mo de los de aná li se exis ten tes de ou tros
dis cur sos que acom pa nham e nu trem as prá ti -
cas. Este ter ce i ro es tra to, que re pre sen ta a
per for man ce, mar ca os di fe ren tes po de res que
se ex pri mem nos es pa ços pú bli cos: go ver no,
ad mi nis tra ção, sin di ca tos, as so ci a ções pro fis -
si o na is ou de uti li tá ri os, gran de im pren sa e

im pren sa es pe ci a li za da, edi ção es co lar etc.
Os pro gra mas, as cir cu la res, os tex tos ofi ci a is,
como tam bém os ma nu a is, os li vros do mes -
tre ou, hoje, os di dá ti cos e os re fe ren ci a is
cons ti tu em o pólo pres cri ti vo. Os dis cur sos
crí ti cos (uma ou tra for ma de per for man ce)
for mam um se gun do pólo, os qua is di zem
res pe i to às trans for ma ções do sis te ma edu -
ca ti vo e às de ci sões que os acom pa nham.
São, em ge ral, con fli tu a is e for te men te me di a -
ti za dos. Fre qüen te men te po lê mi cos e ide o ló -
gi cos, não são ne ces sa ri a men te po lí ti cos e
po dem co a bi tar com os tex tos do pólo pre ce -
den te: numa re vis ta pro fis si o nal, um ar ti go
mais téc ni co na for ma (pro po si ções di dá ti -
cas, aná li se crí ti ca de um fun ci o na men to pe -
da gó gi co etc.) pode ser, in di re ta men te, uma
car ga vi o len ta con tra a es co la tal como ela é.

Esse é um pon to co mum a to dos os ti -
pos de dis cur so. Eles su põem co nhe ci do o
que exis te e per du ra, apo i an do-se no fato de
que se di ri gem aos ato res da es co la ou ao
gran de pú bli co, eles têm sem pre à sua fren te
in ter lo cu to res in for ma dos. Os pri me i ros são,
com efe i to, pen sa dos, por que pra ti can tes,
como os ex perts do sis te ma es co lar; e os se -
gun dos, por que per ten cen tes a uma so ci e da -
de for te men te es co la ri za da, es tão do ta dos de 
um sa ber em pí ri co so bre a es co la tal como
ela é, o que não se ria ne ga do nem a um
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an ti go alu no, nem a um pai de alu no. Assim,
os tra ba lhos ci en tí fi cos, os tex tos e as fer ra -
men tas pro fis si o na is, os de ba tes de idéi as em
tor no das apos tas pre sen tes ou das mis sões fu -
tu ras da es co la são dos gê ne ros dis cur si vos
que so men te to mam sen ti do se re la ci o na dos a
uma re a li da de es co lar su pos ta men te co nhe ci -
da, de sig na da sem ces sar mas não des cri ta, a
não ser de ma ne i ra in ci den tal ou in di re ta. O
que é in vo ca do, mas au sen te, é o que se faz na
es co la, o que se faz hoje ou o que é sem pre fe i -
to, en fim, a prá ti ca es co lar.

Ora os fa ze res or di ná ri os são va riá ve is
ig no ra das ou não con tro la das na ma i or par te
das si tu a ções de pes qui sa. São, por ou tro lado, 
ele men tos es sen ci a is à trans mis são do sa -
ber-fazer pro fis si o nal, ape sar de co lo ca dos no
lu gar de uma for ma ção ins ti tu ci o na li za da e
es co la ri za da que pro duz sem pre sua des qua li -
fi ca ção ou sua ne gli gên cia.2 Dois ti pos de pes -
qui sa po dem co lo car de ma ne i ra fla gran te o
fe nô me no em evi dên cia: as pes qui sas his tó ri -
cas e as com pa ra ções in ter na ci o na is. Num ou
nou tro caso, o pes qui sa dor que cons trói sua
in ter pre ta ção de fon tes a par tir de seu tem po e 
de seu lu gar (por exem plo, a úl ti ma dé ca da do
sé cu lo XX na Fran ça) ar ris ca-se in ces san te -
men te em cair em uma ci la da por ca u sa de las.
Os sa be res im plí ci tos que ele cons ti tui em pi ri -
ca men te em um am bi en te são às ve zes des ti -
na dos a se rem ine fi ca zes (ele não com pre en de
a que fa zem alu são os tex tos, a qua is re a li da -
des es co la res su põem), às ve zes já in du zi dos a
as si mi la ções (ele mar ca so bre uma re a li da de
es co lar pas sa da ou dis tan te os es que mas pos -
tos numa ex pe riên cia es co lar pró xi ma, mul ti -
pli can do os con tra-sensos). É por tan to
de se já vel, para se cons tru ir ri go ro sa men te o
ob je to, fa zer emer gir o que o dis cur so su põe
co nhe ci do sem o di zer. Po de-se to mar, como
exem plo, duas pes qui sas re cen tes, que põem
em evi dên cia a ne ces si da de e a di fi cul da de de
uma in ves ti ga ção dos ges tos es co la res da
apren di za gem quan do se quer in ter pre tar o
que se diz so bre a le i tu ra.

As am bi güi da des e as
di fi cul da des de uma aná li se das
prá ti cas de es co la ri za ção

A pes qui sa his tó ri ca é per ma nen te men -
te con fron ta da aos ma te ri a is es co la res dos
qua is a re gra de uso não pode ser de du zi da,
nem in du zi da a par tir das prá ti cas es co la res
con tem po râ ne as.3 Ve ja-se o exem plo das prá -
ti cas de le i tu ra da es co la pri má ria do fim do
sé cu lo XIX: uma apro xi ma ção su per fi ci al per -
mi ti ria acre di tar que as con cep ções pe da gó gi -
cas que têm cur so nes sa épo ca, nes ta área,
fos sem mar ca das pelo viés do ar ca ís mo mais
ob tu so, so men te fa vo re cen do os exer cí ci os
mais re pe ti ti vos. Entre ou tras pro po si ções,
por exem plo, pe de-se fre qüen te men te, nas
re vis tas pe da gó gi cas, que cada cri an ça leia
seus tex tos até que os sa i ba per fe i ta men te.
Uma pes qui sa so bre os ma nu a is es co la res dos
anos 1880-19144 in di cou que o li vro de le i tu -
ra uti li za do nas clas ses, en tre o Se gun do
Impé rio e a Ter ce i ra Re pú bli ca, foi du ran te
mu i to tem po o úni co li vro es co lar e abran gia,
por tan to, to dos os sa be res que de ve ri am ser
ad qui ri dos. Se os tex tos re u ni dos no li vro de
le i tu ra são li ções e se a pa la vra le i tu ra de sig na 
os mo men tos da clas se nos qua is to dos liam
jun tos os tex tos de Ciên cia, de His tó ria, de
Ge o gra fia ou de Mo ral, en tão se cons ti tu ía
pra ti ca men te, para mes tres e alu nos, uma
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equi va lên cia en tre ler e apren der, en tre ler e
me mo ri zar. A po pu la ri za ção en tre os en si nan -
tes das no vas prá ti cas es co la res (como a li ção
de co i sas na qual se apren de ob ser van do e ma -
ni pu lan do, e não mais so men te len do) e de um
novo ma te ri al es co lar (os li vros es pe ci a li za dos
de Ciên ci as, de His tó ria, de Ge o gra fia) rom pe
essa con jun ção. Qu an do o li vro de le i tu ra não é
mais o li vro de to das as li ções e quan do po dem
exis tir as li ções sem li vro, toda a pa i sa gem pe -
da gó gi ca é per tur ba da. É ne ces sá rio que, na
lin gua gem pe da gó gi ca, a pa la vra le i tu ra cons -
ti tua um novo re fe ren te prag má ti co. Cer ta -
men te, na boca dos mes tres e sob a pena dos
pe da go gos e das au to ri da des, a le i tu ra per ma -
ne ce o exer cí cio es co lar cujo lu gar é o li vro de
le i tu ra; mas des te li vro de sa pa re cem os tex tos
so bre Ver cin ge tó rix, so bre a co lhe i ta do lú pu lo
e so bre a cir cu la ção da água. Con ti nua-se por -
tan to a fa zer as le i tu ras ins tru ti vas em con jun -
to, mas so bre ou tros su por tes es pe ci a is; e,
quan do se so li ci ta às cri an ças que pe guem seu
li vro de his tó ri as, nin guém vê ou diz que se
fará le i tu ra. O que res ta en tão do li vro, as sim
pro gres si va men te di mi nu í do dos con te ú dos
 científicos? Os tex tos para fa zer a edu ca ção
mo ral e cul tu ral das cri an ças, as fá bu las de La
Fon ta i ne e Pa u vres Gens, de Vic tor Hugo. As
fi na li da des da le i tu ra es co lar são as sim re de fi -
ni das a par tir do cor pus de es cri tos que lhe ser -
ve de su por te es pe cí fi co (pe da ços es co lhi dos de 
gran des au to res jul ga dos aces sí ve is às cri an ças) 
e das prá ti cas so ci a is le gí ti mas que a es co la
deve pro mo ver (a le i tu ra em voz alta di an te do
pú bli co, essa le i tu ra ex pres si va que exi ge que
se ar ti cu le e “co lo que o tom”).

Po der-se-ia as sim, ao acom pa nhar a evo -
lu ção dos li vros de le i tu ra, acre di tar que a le i tu -
ra ins tru ti va de sa pa re ceu um dia das prá ti cas
es co la res em pro ve i to das le i tu ras li te rá ri as.
Ora, não é o caso. Tal de sa pa re ci men to dis cur -
si vo pro vém, de fato, da re mo de la gem das re -
pre sen ta ções que cada um faz da es co la, a
par tir do mo men to em que o Fran cês se tor na
uma dis ci pli na es pe cí fi ca do Ensi no Ele men tar.

Du ran te mais de meio sé cu lo efe tu ou-se uma
nova par ti lha en tre as prá ti cas de le i tu ra com
as qua is se fala e de ba te, aque las para as qua is 
ler é ob je to mes mo do exer cí cio (tra ta-se des -
sa le i tu ra ex pres si va ora li za da, mas tam bém
da le i tu ra das pri me i ras apren di za gens) e as
que per du ram ta ci ta men te uma vez que a le i -
tu ra é uti li za da para ou tro fim (le i tu ras  fun -
cionais e do cu men ta is). Para fa zer res sur gir as 
prá ti cas or di ná ri as, não se pode mais, in fe liz -
men te, in ter ro gar os mes tres.5 Nada im pe de,
no en tan to, de fa zê-lo para as prá ti cas con -
tem po râ ne as. Se ria mais fá cil?

O se gun do exem plo que men ci o na mos
tra ta, jus ta men te, des ta ou tra par te da le i tu -
ra, que diz res pe i to às pri me i ras apren di za -
gens. As pes qui sas e po lê mi cas so bre o ob je to
são ex ces si va men te nu me ro sas para que al -
guém, mes mo de di can do-se a isso, pos sa hoje 
lê-las to das. Cada pes qui sa dor deve, por tan -
to, se es pe ci a li zar, es tu dan do um as pec to so -
men te das múl ti plas fa ce tas por meio das
qua is ele pode ver como se cons tro em os pro -
ce di men tos de in gres so na es cri ta. Pro cu ran -
do es ti mar o efe i to de va riá ve is in ter nas no
seu cam po de es tu do, deve in te grar ne u tra li -
zan do tan to quan to pos sí vel as va riá ve is en -
vol vi das. Por tan to, uma cri an ça não apren de
tal vez a ler da mes ma ma ne i ra em in glês ou
em chi nês (o sis te ma de es cri ta não é o mes -
mo), em in glês, em es pa nhol e em ára be (o sis -
te ma de cor res pon dên cia fo ne ma-grafema
não é o mes mo), na Fran ça ou Ca ma rão (a lín -
gua ma ter na não é a mes ma), na Espa nha ou

Educação e Pesquisa, São Paulo, v.26, n.2, p. 157-168, jul./dez. 2000 159

5. Esta dificuldade em reconstruir os referentes pragmáticos
desaparecidos conduz, freqüentemente, os pesquisadores a se
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Lecture et compréhension. Université Paris V, Paris, 1990), excelente na 
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Mé xi co (a obri ga ção es co lar não é a mes ma),
so bre Gu i zot, Ferry ou Jean Zay (a taxa de al fa -
be ti za ção dos pais não é a mes ma). E mes mo
nos pa í ses cu jos sis te mas po dem pa re cer mais
pró xi mos (como os pa í ses fran co-fônicos de -
sen vol vi dos: Qu é bec, Bél gi ca, Fran ça, Su í ça
fran ce sa) po de-se di zer que se co nhe ce o modo
pelo qual as cri an ças apren dem a ler? Po de-se,
por exem plo, de sig nar cla ra men te as prá ti cas
pe da gó gi cas que apon tam de ma ne i ra con tras -
ta da as ex pres sões como mé to do si lá bi co ou
mé to do glo bal?6 Na ocor rên cia, en con tram-se
os mais nu me ro sos dis cur sos de mé to do, mas
frá ge is des cri ções do fa zer or di ná rio por meio
do qual os pe da go gos con du zem as cri an ças em 
suas pri me i ras apren di za gens. Tra ta-se com
efe i to de uma ati vi da de ex tre ma men te com ple -
xa, fre qüen te men te eclé ti ca e mais pre o cu pa da
em con du zir a re sul ta dos do que com pre en der
como têm sido ob ti dos. To das as ve zes que um
pro ce di men to dá (so ci al men te) sa tis fa ção, ele
per ma ne ce si len ci o so; em con tra par ti da, quan -
do fra cas sa ao pro du zir efe i to an te ci pa do, os
dis cur sos pro li fe ram em tor no de ten ta ti vas
para en con trar as ca u sas do fra cas so e re al çar
de sa fi os. Eis por que “é di fí cil fa lar da prá ti ca de 
ou tra for ma se não de ma ne i ra ne ga ti va”, como
diz Pi er re Bour di eu.7 Fa la-se dela por que ela
fra cas sa e ape nas in te res sa mo-nos pelo que
nela fal ta. Te o ri za-se seu pro pó si to ape nas
“porque al gu ma co i sa es ca pa sem ces sar, que
não pode ser dita nem en si na da mas deve ser
pra ti ca da”, como es cre ve Mi chel de Cer te au.8

A re du ção da apro xi ma ção ci en tí fi ca aos
ob je tos de es tu do mu i to bem de li mi ta dos, de -
se já vel para pro du zir sa be res par ci a is, mas ob -
je ti vos e ca pi ta li zá ve is, co lo ca as sim, des de
que se tra ta de es tu dar as prá ti cas, re do bra dos
pro ble mas de mé to do. Com efe i to, num cam po 
dado, as prá ti cas fa zem sis te mas e são as con -
ver gên ci as prá ti cas, re gu la das em pi ri ca men te
na ação mais que pen sa das e de ci di das, que
fa zem sua efi cá cia e co mo di da de. Ao iso lar
uma va riá vel, ao de fi nir a pri o ri um ob je to,
cor re-se sem pre o ris co de per der aqui lo que

faz seu va lor de uso: sua po si ção re la ti va aos
ou tros ele men tos do cam po. Por exem plo,
in ves ti gar o que as cri an ças lêem nas bi bli o -
te cas es co la res (uma BCD) e como elas lêem,
não tem sen ti do (prá ti co) se não olhar mos
que lu gar ocu pa a bi bli o te ca-centro-do cu -
men tal no con jun to dos dis po si ti vos de le i tu -
ra de uma clas se ou de uma es co la.9 Para
es tu dar um ob je to es co lar, so mos en tão con -
du zi dos qua se in fa li vel men te a si tuá-lo
numa es tra té gia de en si no. Qual cré di to, por
exem plo, se da ria aos re sul ta dos de uma pes -
qui sa que, de po is de mu i tas e bem aca ba das
ob ser va ções de ses sões con sa gra das à apren -
di za gem da le i tu ra, em duas par tes da clas se
com mé to dos di fe ren tes, con clu ís se pela efi -
cá cia su pe ri or de um mé to do so bre ou tro,
sem ter le va do em con ta, nas suas ob ser va -
ções, as ses sões con sa gra das à apren di za gem 
da es cri ta?10 Po de-se de ci dir que o modo de
as cri an ças apren de rem a es cre ver é sem efe i -
to so bre o pro gres so na re cep ção do es cri to?
E po de-se ig no rar os efe i tos das prá ti cas de
le i tu ra sis te ma ti ca men te con du zi das fora do
tem po atri bu í do às li ções de le i tu ra? Mas,
en tão, é ne ces sá rio tudo ob ser var, o que está
jus ta men te fora de ques tão. Pa re ce que se
che gou di an te de uma apo ria, já que o tra ta -
men to ci en tí fi co das prá ti cas es co la res
 aparece ao mes mo tem po ne ces sá rio e ir re a li -
zá vel ri go ro sa men te.
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6.  Anne-Marie Chartier e Jéan Hébrard, “Méthode syllabique et
méthode globale: quelques clarifications historiques”, Le Français
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chez les enfants de 6 à 12 ans”, Bulletin de psycologie, 35, 355, 1982,
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diferentes métodos de leitura nos anos 1970.



So mos con du zi dos a usar de apro xi ma -
ções con ju gan do as en tra das múl ti plas e di ver -
sos pro ce di men tos de in ves ti ga ção, indo da
mo no gra fia lo cal de tipo et no ló gi co à pes qui sa
pe sa da, re cor ren do às aná li ses fa to ri a is. É nes ta 
se gun da di re ção que está en ga ja da uma pes -
qui sa in ter na ci o nal cen tra da so bre as prá ti cas
de cur sos pre pa ra tó ri os ou de pri me i ro ano
pri má rio nos pa í ses fran co-fônicos.11 Os pro -
ble mas me to do ló gi cos so lu ci o na dos para cons -
ti tu ir o cor pus dos da dos têm sido tão
ins tru ti vos quan to os pri me i ros re sul ta dos da
pes qui sa. Assim, vem sen do im pos sí vel re cor rer
a ob ser va do res ex ter nos para ano tar o vi sí vel a
par tir de sua in ser ção no in te ri or das clas ses.
Aqui lo que cons ti tui as prá ti cas como prá ti cas
pe da gó gi cas não é ra ci o nal men te ob ser vá vel
por um ter ce i ro: as pre pa ra ções fe i tas fora da
clas se, as de ci sões con cer nen tes ao rit mo du -
ran te um ano es co lar e à di nâ mi ca evo lu ti va das 
ati vi da des no cur so de um ano (mo da li da de e
con te ú do dos exer cí ci os) em fun ção da aqui si -
ção da clas se; os cri té ri os des ti na dos a ori en tar
as in ter ven ções so bre o cam po na di re ção de tal 
ou tal alu no; a ma ne i ra de en ca de ar as ses sões
e de fa zer fun ci o nar nas si tu a ções de ação, de
fala, a con vo ca ção ex plí ci ta ou tá ci ta de ou tras
si tu a ções de fala e de ação; tudo isso são tá ti -
cas pra ti ca das, nas qua is as ló gi cas são co lo ca -
das nas tem po ra li da des múl ti plas (ló gi ca da
ur gên cia ime di a ta, ló gi ca da ca pi ta li za ção na
me mó ria e do re cor da do, ló gi ca das an te ci pa -
ções do pro gra ma) que não são ime di a ta men te
ma ni fes ta das nos com por ta men tos.

O ques ti o ná rio ela bo ra do a par tir de uma
pré-pesquisa (que com por ta mais de 450 itens)
foi res pon di do ra pi da men te, na Su í ça e em
 Québec, por mes tres vo lun tá ri os (o que en vi e sa
evi den te men te a amos tra). Ele com por ta as de -
man das, tan to so bre os as pec tos mais ma te ri a is 
do tra ba lho (uti li za ção de ma nu a is, de apos ti -
las, de eti que tas, de car ta zes etc.), a or ga ni za -
ção do tem po (nú me ro de ho ras con sa gra das
por dia, por se ma na, a esta ou aque la ati vi da -
de), quan to so bre as po si ções pro fis si o na is, as

cons ta ta ções e opi niões em ma té ria de apren -
di za gem (opi niões so bre as re for mas pe da -
gógi cas em cur so, opi niões so bre as ori gens
das di fi cul da des de apren di za gem). Tra ta-se,
por tan to, de opi niões e prá ti cas de cla ra das.
 Diante da abun dân cia e do ecle tis mo dos da -
dos re co lhi dos, so men te uma aná li se fa to ri al
pode es ta be le cer os per fis de res pos ta e des ta -
car os es ti los di dá ti cos. Assim, ape sar de os
mo de los teó ri cos do mi nan tes se rem os mes -
mos nos dois pa í ses, as prá ti cas pe da gó gi cas
são mu i to mais he te ro gê ne as em Qu é bec que
na Su í ça. Uma va riá vel es sen ci al nos dois pa í -
ses (a ma i or ou me nor ex pe riên cia do pro fes -
sor) pro duz as prá ti cas acen tu an do as par ti -
cu la ri da des na ci o na is (quan to mais os mes -
tres têm ex pe riên cia, mais usam ati vi da des
co le ti vas, na Su í ça; e ati vi da des de le i tu ra au -
tô no ma, em Qu é bec). O que es tes des vi os pro -
du zem? Que cons ciên cia têm os pro fes so res
da pró pria ma ne i ra de agi rem? So bre qua is
pon tos co lo cam es pon ta ne a men te sua vi gi -
lân cia? O que, ao con trá rio, es ca pa aos seus
pró pri os olhos?

Uma tal pes qui sa per mi te tam bém co lo -
car em dia as re gu la ri da des sin to má ti cas.
Assim, quan do um alu no se en ga na na le i tu ra
de uma pa la vra, um nú me ro bem li mi ta do de
con du tas é pos sí vel. Ou o mes tre dá a pa la vra
à cri an ça (re ti fi can do ele mes mo ou fa zen do
re ti fi car por uma ou tra cri an ça); ou ele pede à
cri an ça para cor ri gir. Nes te caso, os mes tres se 
re par tem em duas gran des fa mí li as: ou eles
in ter vêm di zen do à cri an ça “olhe bem o que
está es cri to” (re me ten do as sim a um tra ba lho
de iden ti fi ca ção di re ta ou in di re ta da pa la vra), 
ou di zem “es cu te bem o que você fa lou” (re -
me ten do en tão à co e rên cia se mân ti ca da fra -
se). As di fe ren tes ati tu des, lon ge de ser
fun ção do tipo de erro ou do tipo de tex to, da
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l’enseignement de la lecture en première année primaire au Québec et
en Suisse, IRDP, Neuchâtel, 1989.



épo ca do ano ou das cri an ças, cons ti tu em-se,
em ver da de, um ges to prá ti co sem co nhe ci -
men to, que per mi te, fre qüen te men te me lhor
do que o dis cur so, ca rac te ri zar as es co lhas di -
dá ti cas pra ti ca das pelo mes tre, iden ti fi car em
qual me to do lo gia ele se ins cre ve.

Os dois exem plos, ex tra í dos de pes qui sas 
re cen tes, mos tram o pon to no qual as prá ti cas
or di ná ri as de um sis te ma es co lar, num
mo men to dado, per ma ne cem de ci di da men te
enig má ti cas, ou me lhor im pen sa das; tão
 menos pen sa das quan to as ba na li da des das
re i te ra ções prá ti cas, con si de ra das como
in sig ni fi can tes, cor ri que i ras. O equi pa men to
es co lar faz as sim par te das in vi sí ve is pres sões
do sis te ma (o fato de ter es cas sez ou
abun dân cia de li vros, de pa pel e de lá pis),
as sim como tudo que cons ti tui as con di ções
ma te ri a is do exer cí cio do ofí cio. Pode ser
ne ces sá rio re fle tir, nes sa pers pec ti va, so bre as
re i vin di ca ções sin di ca is tra di ci o na is, nas qua is 
os pro fes so res se co lo cam sem pre sob os
efe i tos e os me i os. Qu an do se pas sa de clas ses
que com por tam mais de 40 alu nos a gru pos de
25 cri an ças, qua is são as no vas prá ti cas
pe da gó gi cas que se co lo cam ime di a ta men te e
que vão ra pi da men te fa zer per ce ber esse
efe ti vo, de novo, como mu i to pe sa do? A
re la ção mes tre-classe está mo di fi ca da (mas
como?), os pro ce di men tos de tra ba lho – ou de
não-tra ba lho – da cri an ça (inob ser vá ve is no
gru po ma i or) tor nam-se vi sí ve is aos olhos do
pro fes sor, as nor mas de efi cá cia, as
ex pec ta ti vas, a pres são exer ci da so bre o alu no
se mo di fi cam na mes ma pro por ção da
ig no rân cia da que le que dá aula.12

A par tir des ses exem plos, nós de se ja -
mos pon tu ar um cer to nú me ro de pro ble mas
e, em par ti cu lar, cer tas con tra di ções sen ti das
pro gres si va men te como ir re du tí ve is, en tre
pes qui sa e for ma ção de um lado, en tre for ma -
ção ini ci al e for ma ção con tí nua de ou tro.
Pode ser que exis ta aqui a de fi ni ção de es co -
lhas em ma té ria de po lí ti cas edu ca ci o na is e
de for ma ção.

Pes qui sa e for ma ção di an te da
prá ti ca: des con ti nu i da des e
di ver gên ci as

Afir ma-se, ge ral men te, como deve vir a
ser a com ple men ta ri da de en tre pes qui sa e for -
ma ção: a pes qui sa em edu ca ção in for ma ria e
ques ti o na ria as ati tu des for ma ti vas gra ças aos 
sa be res ela bo ra dos em si tu a ções ex pe ri men -
ta is, ou elu ci da ria as di nâ mi cas das obras em
pes qui sa-ação; as prá ti cas for ma ti vas per mi -
ti ri am a di fu são de ino va ções e as se gu ra ri am
a in te gra ção de no vos pro ce di men tos di dá ti -
cos ou pe da gó gi cos na re a li da de co ti di a na
das clas ses, ao pre ço de re or ga ni za ções ine vi -
tá ve is, mas me no res. Essa in te ra ção en tre pes -
qui sa e for ma ção é, mais do que nun ca, atu al
com re la ção às Insti tu i ções Uni ver si tá ri as de
For ma ção de Mes tres (IUFM). Insta lar a for -
ma ção de to dos os pro fes so res nas uni ver si -
da des é dar uma chan ce his tó ri ca de
re a pro xi mar os lu ga res onde se ela bo ram os
sa be res e as pes so as en car re ga das de sua uti li -
za ção e de sua di fu são, os pro fes so res.

Para dar cre di bi li da de a esse pro je to, é
pre ci so, por tan to, se guar dar das re du ções
sim plis tas ou das in ten ções in ge nu a men te
eu fó ri cas. Por que é jus ta men te essa tro ca har -
mo ni o sa que a ex pe riên cia con tra diz ma ci ça -
men te. Nos lu ga res onde a li ga ção en tre
for ma ção e pes qui sa é an ti ga (USA, Ca na dá,
Su í ça, Bél gi ca, pois es tas uni ver si da des es tão,
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12. Os trabalhos de Allain Mingat colocam problemas desse tipo.
Quando ele anuncia, por exemplo, que a variável efetivos somente
influencia marginalmente os resultados escolares, enquanto a equação
pessoal do mestre, ao contrário, representa um papel capital, ele não
fornece os meios para se examinar em que medida a percepção pelo
mestre da evolução dos efetivos de sua classe (melhoria subjetiva ou,
ao contrário, degradação subjetiva de sua atividade profissional)
contribui precisamente para a construção desta equação pessoal (ver
Alain Mingat, “Les acquisitions scolaires au CP: les origines des
différences?” Revue française de pédagogie, 69, 1984, pp.49-63).
Retomam a discussão, alguns anos mais tarde, Marie Duru-Bellat e
Christiane Leoy-Audoin (“Les pratiques pédagogiques au CP. Structure
et incidence sur les acquisitions des élèves”, Revue française de
pédagogie, 93, 1990, pp. 5-16), chegando a conclusões mais
comedidas e mais prudentes.



há mu i to tem po, en ra i za das na for ma ção dos
pro fes so res), tudo se pas sa como se os pro ce di -
men tos e os sa be res ela bo ra dos nas si tu a ções
ex pe ri men ta is ou con tro la das (onde os re sul ta -
dos têm sido sa tis fa tó ri os e de vi da men te  ava -
liados) fra cas sas sem re gu lar men te ao se
di fun dir.13 Os exem plos que se po dem ser da dos
no caso fran cês não con tra di zem as afir ma ções
ge ra is. Ora os pro fes so res re sis tem ou pa re cem
in di fe ren tes às pro po si ções sa í das da pes qui sa,
ora, quan do as ad mi tem, não é se não à cus ta de 
de for ma ções ou ate nu a ções que, aos olhos dos
pes qui sa do res, trans for mam pro fun da men te o
sen ti do e mes mo as fi na li da des.

A ex pe riên cia pa re ce mos trar que dois
pú bli cos con tras tan tes co e xis tem nos es tá gi os
de for ma ção con tí nua. Um, mi no ri tá rio, está
dis po ní vel a to das as aven tu ras pe da gó gi cas e a 
ino va ção é o cen tro de sua tra je tó ria pro fis si o -
nal; para es ses pro fes so res fa mi li a ri za dos com
os es tá gi os ou com as uni ver si da des de ve rão, o 
con te ú do hi po té ti co ou ci en tí fi co das in for ma -
ções for ne ci das é, por ve zes, me nos im por tan te
que o es pa ço de re fle xão que é as sim aber to; e a 
ga ran tia de pes qui sa do res é sem pre boa por -
que, hoje, é de se já vel ino var no en si no. O ou tro 
pú bli co, lar ga men te ma jo ri tá rio, não en con tra
qua se ne nhu ma res pos ta às suas ques tões nos
re sul ta dos de pes qui sas. Os pes qui sa do -
res-formadores e os mi li tan tes pe da gó gi cos es -
tão sem pre pron tos a acu sar a ro ti na que
so bre car re ga ria con ge ni ta men te a ma i o ria de
seus co le gas. Mas a opo si ção en tre prá ti ca tra -
di ci o nal e prá ti ca ino va do ra pa re ce re co brir
uma aná li se de fato sim plis ta: os pro fes so res
re cu sam a ino va ção seja por con vic ção ide o ló -
gi ca (de acor do com a con jun tu ra, esta con vic -
ção ín ti ma será amor te ci da ou acla ma da), seja
pela pre gui ça pro fis si o nal (acre di ta-se no ga -
nho de efi cá cia, mas não se de se ja fa zer o in -
ves ti men to de ener gia que per mi ti ria ob tê-la).
Essa con cep ção vo lun ta ris ta da prá ti ca dá uma
ima gem ex tre ma men te em po bre ci da da vida
pro fis si o nal, mas fa vo rá vel, uma vez que co lo ca 
o pro fes sor em uma si tu a ção de do mí nio to tal

na re la ção que es ta be le ce (jul ga, es co lhe, quer 
ou não quer etc.).

Os obs tá cu los que se en con tram na for -
ma ção con tí nua e que le va ri am à ri gi dez ad -
qui ri da no exer cí cio do ofí cio, apren di dos ou
não nas ta re fas, po dem eles ser vir para uma
me lhor for ma ção ini ci al? É um pou co a apos -
ta que fa zem os IUFM para os fu tu ros pro fes -
so res do Ensi no Médio. Igual men te, um
gran de nú me ro de for ma do res (que pro vêm
das es co las nor ma is, das IREM, das MAFPEN)
têm to ma do dos sa be res cons ti tu í dos pela
ino va ção di dá ti ca ou ins ti tu ci o nal uma par te
im por tan te do que têm a trans mi tir. Por tan to, 
in ter ro gam-se os for ma do res do Ensi no Ele -
men tar, que têm uma ex pe riên cia já lon ga
(vin te anos) de for ma ção dos fu tu ros
professores, e sabe-se que lá tam bém a ex pe -
riên cia der ro ta as es pe ran ças. O sa ber da ino -
va ção não re sis te qua se nada aos pri me i ros
con ta tos com a clas se: de vol ta dos es tá gi os
prá ti cos, os jo vens em for ma ção ini ci al di zem
fre qüen te men te ter des co ber to uma re a li da de 
de es co la que não pode ser trans mi ti da nem
per ce bi da até aque le mo men to pe los for ma -
do res. Essa he te ro ge ne i da de cons ta ta da pode
lan çar dú vi da ou des cré di to so bre a for ma ção
in te i ra.14

De fato, os pro fes so res, jo vens ou con -
fir ma dos, ten tam ino var mu i to mais fre qüen -
te men te do que se acre di ta. Cer ta men te, é
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13. L’art et la science de l’enseignement , sob a direção de Marcel
Crahay e Dominique Lafontaine, Liège, Labor, 1986, em particular:
Michael Huberman, “Répertoires, recettes el vie de la classe: comment
les enseignants utilisent l’information”, pp. 151-183 e N. L. Gage,
“Comment tirer un meilleur partie des recherches sur les processus
d’enseignement?” pp. 411-434. Ver também: Christian Gambard,
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concernant les enseignants dans les colléges, thése de doctorat,
Université de Paris XIII, 1987; S, Alava, “Diffusion et utilisation de
l’information éducative chez le instituteurs” Perspectives
documentaires en éducation, 22, 1991.
14. Ver Teacher’s Lives and Careers, sob a dir. de S. Ball e I. Goodson, 
Lewes (U. K.), Palmer Press, 1982; Michael Huberman et al., La vie des
enseignants.  Paris Lausanne: Delachaux et Niestlé, 1988; Michael
Huberman, “Les phases de la carrière enseignante”. Revue française de 
pédagogie, 86, 1989, pp. 5-16.



pre ci so dis tin guir en tre as trans for ma ções, para 
al gu mas pes so as, de suas ma ne i ras de fa zer e as 
trans for ma ções, mais ra ras, re co nhe ci das pelo
es pa ço es co lar, no con fron to com o con tro le
ins ti tu ci o nal, e even tu al men te de sig na das
como exem pla res. Mas, aqui como lá, omi te-se
sem pre que uma trans for ma ção bem-sucedida
paga o pre ço de nu me ro sas ten ta ti vas, abor ta -
das, fra cas sa das ou aban do na das. Antes mes -
mo de toda ino va ção de sig na da como tal, o
or di ná rio da clas se im pli ca os ta te a men tos in -
ces san tes, as adap ta ções lo ca is, as mo di fi ca -
ções pro vi só ri as sem as qua is não se faz a
clas se. Entre a ino va ção de se ja da ou au to ri za da 
pela ins ti tu i ção e as mo di fi ca ções sin gu la res
pro du zi das pe los ato res do sis te ma; exis te uma
di fe ren ça de pon to de vis ta, não de na tu re za.
De um lado, so men te se re tém aqui lo que faz a
di fe ren ça ob je ti va com re la ção a um es ta do
pre sen te do sis te ma; de ou tro, acu mu la-se o
que de fato se di fe ren cia na sua tra je tó ria de
for ma ção na sua vida pro fis si o nal: mas é so -
men te na prá ti ca co ti di a na da que le que con duz 
a clas se, que se po dem for mu lar e re sol ver os
pro ble mas en gen dra dos pe las di nâ mi cas de
evo lu ção do ofí cio.

A opo si ção en tre prá ti ca tra di ci o nal e
prá ti ca ino va do ra, qual quer que seja o pólo va -
lo ri za do, mas ca ra de fato a exis tên cia de toda
uma sé rie de ações pro fis si o na is or di ná ri as que
cons ti tu em o tron co so bre o qual vêm se en xer -
tar os es ti los pe da gó gi cos ou di dá ti cos es pe cí -
fi cos, tra di ci o na is ou re no va dos.15 Igno rar os
fa ze res or di ná ri os in ca pa ci ta par ti cu lar men te
os pro fes so res no co me ço de car re i ra. E
 pode-se pen sar que se não são re sol vi das ra pi -
da men te as ten sões nas ci das des te des co nhe ci -
men to, o pro fes sor ar ris ca a de fi nir de ma ne i ra
res tri ti va suas am bi ções pro fis si o na is e se in ter -
di ta das li ber da des de ação que lhe per mi ti ri am
fa zer adap ta ções e ino var.

Como vi mos, o fa zer or di ná rio da clas se
não tem es ta tu to no dis cur so de trans mis são do 
sa ber pro fis si o nal ges ta do na ins ti tu i ção es co -
lar. Com efe i to, é lar ga men te ig no ra do pe las

ins ti tu i ções de for ma ção que, ao lon go de
toda sua his tó ria16, es tão me nos pre o cu pa das
em trans mi tir as tá ti cas ele men ta res que em
anun ci ar a re no va ção das con du tas pe da gó gi -
cas ou di dá ti cas. Deve ser aban do na do ao ver
fa zer e ou vir di zer, às trans mis sões in vi sí ve is
que se fa zem so bre o ter re no nos con ta tos
que se es ta be le cem en tre pro fes so res ta rim -
ba dos e pro fes so res ini ci an tes, na oca sião dos
es tá gi os prá ti cos ou na vida co ti di a na do es -
ta be le ci men to es co lar? De ve-se pen sar que
ele é, por na tu re za, de di ca do a ser apa ga do, a
ser iden ti fi ca do, num ins tan te, à in tu i ção, que 
ele so men te é ad qui ri do ao ter mo de um gran -
de nú me ro de en sa i os e er ros, de fra cas sos
fre qüen te men te gra ves e tra u ma ti zan tes que
cons ti tu í ram um per cur so ini ci al ne ces sá rio
na len ta apro pri a ção do ofí cio? Essa é a par te
de fi ni ti va men te imer sa do ice berg?

É pre ci so, por tan to, en con trar os me i os
me to do ló gi cos de evi den ci ar os pro ce di men -
tos or di ná ri os da vida pro fis si o nal, de cons -
tru ir o con jun to de ges tos ig no ra dos aos
ini ci an tes, mas tor na dos in vi sí ve is logo que
apren di dos pe los mes tres que ad qui ri ram, ao
fim de al guns anos, uma cer ta com pe tên cia.

A apos ta de uma tal pes qui sa é du pla:
le gi ti mar o es tu do dos pro ce di men tos de tra -
ba lho, é tra tar os pro fes so res como ex perts,
mas tam bém é se res trin gir a pen sar o cus to
(em tem po, em se gu ran ça ou, pos si vel men te,
em vi gi lân cia, em de bo che ou eco no mia de
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15. Sobre a noção de estilo profissional , referimo-nos aos trabalhos
de Erwin Goffman (ver, em particular, The presentation of self in
everyday life, tr. fr.: La mise en scène de la vie quotidienne, tome 1, La
presentation de soi , Paris, Ed. Minuit, 1973).
16. Não se dispõe ainda de uma boa história das práticas da
formação de mestres na França. Fora as análises políticas de Maurice
Gontard ( La Question des écoles normales primaires de la Révolution de
1789 à nos jours. Toulouse: CRDP/ Nathan, s.d. [1965]), e de Christian
Nique (L’impossible gouvernement dês esprits. Histoire politique dês
écoles normales primaires. Paris: Nathan, 1991) a tese de Gilles
Laprévote ( Splendeurs et misères de la formation des maitres. Les
écoles normales primaires en France, 1879-1979. Lyon: PUL, 1984),
único estudo deste tipo, fica muito evasiva sobre as práticas de
formação e, em particular, sobre o papel das escolas de aplicação ou de 
lugares de estágio prático. 



ener gia etc.) des ses pro ce di men tos. Os sa be res
da prá ti ca se ri am trans mi ti dos no pla no da
nova for ma ção pro fis si o nal. Nes sa pers pec ti va,
tra tar-se-ia de en con trar os dis po si ti vos que
pu des sem tor nar os sa be res ex plí ci tos para as
di ver sas ca te go ri as de for ma do res. É ne ces sá -
rio, em par ti cu lar, pro vo car um cur to-circuito
nas re pre sen ta ções ha bi tu a is que ig no ram, na
sua ma i o ria, que a pe da go gia é um tra ba lho.17

Ou, seja, dar aula é apro ve i tar uma in ter ven ção
pe da gó gi ca em ter mos de en car go de tra ba lho,
de gas to de ener gia (cus to das pre pa ra ções, da
or ga ni za ção, da ges tão, do con tro le), em ter -
mos de ne go ci a ção ou tá ti ca não de du tí vel de
um pro je to a pri o ri ou de um pro gra ma. A
 urgência da ação apro xi ma as ela bo ra ções pro -
gra má ti cas à bri co la gem e co lo ca vi o len ta men -
te em con tras te as es tra té gi as di dá ti cas e as
im pro vi sa ções apres sa das, o ques ti o na men to
teó ri co dos dis cur sos de for ma ção e os im pe ra -
ti vos pe da gó gi cos do ter re no.

Com efe i to, o exer cí cio do ofí cio do pro -
fes sor, qual quer que seja seu lu gar de tra ba lho
e seus cons tran gi men tos es pe cí fi cos, se efe tua
no cam po da clas se, ten do em con ta con jun ta -
men te as exi gên ci as ex plí ci tas (as ins tru ções
ofi ci a is, as mo da li da des es co la res de or ga ni za -
ção e de ava li a ção, as de man das de sua hi e rar -
quia, o pro je to que o pro fes sor for mu la a si
mes mo) e as pres sões im plí ci tas como o am bi -
en te so ci o cul tu ral, as con di ções ma te ri a is (efe -
ti vos, ar qui te tu ra, or ça men to da es co la e
alu nos) ou ain da a at mos fe ra do es ta be le ci -
men to (co le gas, di re ção, pais de alu nos etc.).18

Cada pro fes sor é, por tan to, con du zi do a ne go -
ci ar de ma ne i ra par ci al men te dita, par ci al men -
te sa bi da; e, sua ma ne i ra de fa zer, a uma
mar gem de jogo que au to ri za uma di ver si da de
re gu la da e li mi ta da de prá ti cas pos sí ve is.

O exer cí cio do ofí cio do cen te se re a li za
tam bém no tem po lon go que au to ri za as prá ti -
cas múl ti plas, mes mo con tra di tó ri as. As for mas
de or ga ni za ção e as téc ni cas de tra ba lho, os
pro ce di men tos de apren di za gem e as mo da li -
da des de ava li a ção, as in ter ven ções edu ca ti vas

são tan to her da das, imi ta das e re pro du zi das,
quan to pro du zi das em pi ri ca men te, cons tru í -
das e jus ti fi ca das tec ni ca men te, ou te o ri ca -
men te (em re fe rên cia a um cor pus cons ti tu í do 
de sa be res), ou re fe ri das a um con jun to de
 valores (uma con cep ção do bem-para- a-
 criança, uma mis são po lí ti ca da es co la etc.).
Con for me o caso, as prá ti cas apa re cem, por -
tan to, como ar ti cu la do ras das es co lhas múl ti -
plas, hi e rar qui za das ou não, com tê nue ou
for te co e rên cia, eclé ti cas ou sis te má ti cas,
aber tas ou fe cha das, aca ba das ou ina ca ba das, 
à fra ca ou for te po ten ci a li da de da evo lu ção.

For mu la-se, por tan to, que o cam po da
for ma ção visa cons ti tu ir o es pa ço da ação do -
cen te, as sim como a cons ciên cia cla ra do que
de fi ne esse es pa ço e seu li mi te. Ora, não se
pode con fun dir o es pa ço de ações po ten ci al -
men te au to ri za das ins ti tu ci o nal men te e o es -
pa ço de ações pra ti ca men te in ves ti das por um 
do cen te dado. É bem este des vio que é pre ci so 
pro ble ma ti zar, no con fron to en tre pon to de
vis ta ins ti tu ci o nal e di nâ mi cas pes so a is.

Com efe i to, o es pa ço de ação que cada
do cen te se au to ri za é de fi ni do exa ta men te
pe los ges tos e pa la vras que pode (que é sus ce -
tí vel de, ca paz de, se acre di ta au to ri za do a)
pro du zir no pla no de sua fun ção. Os cri té ri os
das es co lhas pe da gó gi cas são pri o ri ta ri a men -
te (mas não ex clu si va men te) re fe ren tes ao que 
cada um ava lia em pi ri ca men te como sa tis fa -
tó rio, isto é, di zer ra ci o nal men te re a li zá vel no 
aqui e ago ra da clas se. Se o pro ces so de for -
ma ção pro fis si o nal não é se não um tra ba lho
de pro gres si va des co ber ta (ou in ven ção) do
re gis tro in fi ni to, mas não ale a tó rio, dos ges -
tos de tra ba lho ra ci o nal men te re a li zá ve is,
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17. Sobre a elaboração desta noção, que empresta suas proposições
filosóficas de Hannah Arendt, ver Anne-Marie Chartier, “En quoi
instruire est un métier?”, Le Métier d’instruire, atas do colóquio de La
Rochelle, sob a direção de Laurence Cornu, Poitiers, CRPD.
18. Os trabalhos de Jean-Louis Derouet e sua equipe (Grupo de
estudos sociológicos do INRP) têm renovado as questões de maneira
muito pertinente. Ver, por exemplo, o conjunto de artigos publicados na
Recherche pédagogique, 95, 1991.



en tão exis tem dois tem pos dis tin tos na vida
pro fis si o nal: o tem po ou a des co ber ta de bons
ges tos que tor nam a vida co ti di a na ra ci o nal -
men te re a li zá vel (quer di zer, viá vel), e é ques -
tão de ur gên cia e de exis tên cia pro fis si o nal; e o 
tem po cu jos cri té ri os que pre si dem a re i te ra -
ção, a mo di fi ca ção ou o aban do no de ges tos
cons ti tu í dos re fe rem-se a um cres ci men to da
sa tis fa ção.

O pri me i ro tem po é ma ci ça men te (mas
não ex clu si va men te) dos ini ci an tes de car re i ra.
O se gun do co bre aque le da for ma ção con ti nu a -
da dos do cen tes. É ape nas lá que a ino va ção
tor na-se pen sá vel e re a li zá vel como tal. É por
isso que se deve ve lar par ti cu lar men te pela ma -
ne i ra como se efe tu am as apro pri a ções ina u gu -
ra is19 dos pri me i ros ges tos pe da gó gi cos. É em
re fe rên cia a tais ex pe riên ci as que um do cen te é
con du zi do, seja a re ti fi car a idéia de um es pa ço
de ação mais cir cuns cri to, seja a am pli ar de ma -
ne i ra ina ca bá vel o es pa ço de ação que ele se
au to ri za e os re gis tros das ações que ele jul ga
pos sí ve is.

Vê-se, a par tir daí, as pes qui sas se ori en -
ta rem em duas di re ções que se so bre põem ape -
nas em par te, à me di da que se pri vi le gia no
con jun to a re fle xão so bre a ino va ção ou, ao
con trá rio, os im pe ra ti vos da for ma ção.

A pri me i ra di re ção do tra ba lho co lo ca
que é pos sí vel e ne ces sá rio re per to ri ar, por
meio da dis pa ri da de in de fi ni da dos ges tos pro -
fis si o na is, as in va ri an tes de in ter ven ção pe da -
gó gi ca, li ga das não aos im pe ra ti vos de toda
trans mis são dos sa be res, mas à for ma es co lar
de trans mis são;20 os in va ri an tes, ou prin ci pal -
men te os tra ços de mais lon ga du ra ção, cons ti -
tu ti vos do nos so tra ba lho es co lar, não
pre jul gan do nem a evo lu ção das dis ci pli nas,
nem as es co lhas pe da gó gi cas, nem as re for mas
ins ti tu ci o na is, mas cons ti tu in do o solo re fe ren -
ci al. A co lo ca ção em exer cí cio, a co lo ca ção em
re pre sen ta ção dos tra ços de ati vi da de so bre
múl ti plas for mas (opo si ção ras cu nho/ca der no
por exem plo), a ges tão da re i te ra ção e do acon -
te ci men to etc., são as sim for mas de tra ba lho

que não se de du zem de sim ples co a ções de
apren di za gem.21 É di fí cil di zer a pri o ri o que
mar ca os cons tran gi men tos li ga dos ao fe cha -
men to do es pa ço e do tem po (tem po cur to da
se qüên cia ou da jor na da, tem po lon go dos
cur sos es co la res ori en ta dos); o que mar ca as
pres sões li ga das à obri ga to ri e da de ou à
não-obrigatoriedade (para a es co la ma ter nal e 
o li ceu), ao es ta tu to da in fân cia, nas suas di -
men sões ju rí di cas de ir res pon sa bi li da de, mais
tam bém, po lí ti cas, psi co ló gi cas, eco nô mi cas,
e que são ca rac te rís ti cas en fim de um cer to
modo de re la ção de sa ber, cons ti tu ti vo dos
va lo res es co la res e das iden ti da des do cen tes,
como de suas evi dên ci as: por exem plo, a for -
ma es co lar do sa ber va lo ri za do é sem pre uma
for ma de lin gua gem (es cri ta, na ma i o ria das
ve zes).

Essa di re ção de pes qui sa de fi ne as in -
ter ven ções na ins ti tu i ção es co lar como as
con cep tu a li za ções pe da gó gi cas (quer se jam
do cen tes, di dá ti cas de es pe ci a li da de, au to res
de ma nu a is, for ma do res) cujo es pa ço de li ber -
da de, por tan to de in ter ven ção, é nor ma ti za do 
for te men te pe las in va ri an tes.22 Toda pos si bi li -
da de de ino va ção pe da gó gi ca exi ge, as sim,
que se jam elu ci da das e tra ba lha das as de ter -
mi na ções for tes da ação. Inver sa men te, en -
con trar-se-á o que re to ma com fres cor
re no va do a aná li se so bre o co me ço de ino va -
ções pe da gó gi cas que fo ram ou re je i ta das, di -
ge ri das e per ver ti das pela ins ti tu i ção es co lar,
ou, ao con trá rio, in te gra das nas suas for mas
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19. Pierre Bourdieu. Le sens pratique, op. cit. pp. 90, 102, 113-114. 
20. Guy Vincent tem, inicialmente, acentuado sobre a pregnância da
forma escolar  e sobre algumas de suas características. Ver Guy Vincent, 
L’école primaire française. Étude sociologique. Lyon e Paris: Presses
Universitaires de Lyon e Editions de la Maison des Sciences de
l’homme, 1980. 
21. L’exercise scolaire, sob a direção de Jean Hébrard, “Études de
linguistique appliquée”, 48, 1982. Ver também, com uma aproximação
menos problematizada nesta perspectiva, “Travaux d’élèves. Pour une
histoire des performances scolaires et de leur évaluation (1720-1830)",
número especial de la Revue Histoire de l’Éducation, 46, 1990.
22. Ver o exemplo de invenção do exercício escolar de aplicação de
texto em Anne-Marie Chartier e Jean Hébrard, Discours sur la lecture
(1880-1980),  op. cit., pp. 196-216. (Obra disponível em português.)



va riá ve is, or gâ ni cas ou mar gi na is,  institucio -
nais ou mi li tan tes.23

Nes sa pers pec ti va, uma for ma ção ini ci al
de ve ria tra ba lhar com os fu tu ros pro fes so res,
seja na es co la ou nos co lé gi os e li ce us, es ses es -
que mas de in ter ven ção obri ga tó ri os, uma vez
que es tão li ga dos aos cons tran gi men tos es tru -
tu ra is do sis te ma atu al. Pa re ce, em par ti cu lar,
que o pro lon ga men to da es co la ri da de obriga -
tó ria liga a es co la ao co lé gio de ma ne i ra or gâ -
ni ca, pro du zin do efe i tos ain da mal elu ci da dos,
mo di fi can do por exem plo os mo dos de re la ção
com os sa be res e a re pre sen ta ção do sa ber, sem
que, de ou tra for ma, os ou tros cons tran gi men -
tos (en cla u su ra men to no tem po e es pa ço, gru -
po de cri an ças, po li va lên cia do mes tre etc.)
se jam trans for ma dos. Se ria, as sim, im por tan te
ver em que me di da a opo si ção his to ri ca men te
fun da men tal en tre pri má rio e se cun dá rio é vá -
li da ain da hoje, ou se a opo si ção re cen te en tre
es co la obri ga tó ria e es co la pós-obrigatória,
que põe de um lado es co la e co lé gio e de ou tro
os li ce us (ge ral, téc ni co ou pro fis si o nal) e os di -
fe ren tes ti pos de Ensi no Su pe ri or,24 não ad qui -
riu uma per ti nên cia tão for te. Um es tu do so bre
as prá ti cas de tra ba lho nos co lé gi os des de a re -
for ma Haby po de rá es cla re cer esse pon to.

A se gun da di re ção da pes qui sa põe em
pri me i ro pla no os im pe ra ti vos da for ma ção ini -
ci al. Par tin do das pres sões do con jun to de re -
gras, sem pre o ra ci o nal men te re a li zá vel no
aqui e ago ra da clas se, ela co lo ca que exis tem
ges tos pro fis si o na is de com ple xi da de va riá vel,
dos qua is uns são ime di a ta men te dis po ní ve is
aos ini ci an tes e ou tros não, qual quer que seja o 
jul ga men to de va lor que se de po si ta so bre os
tais ges tos. Em con se qüên cia, o co lo car em dia
as in va ri an tes es tru tu ra is da for ma es co lar ar -
ris ca de i xar um sa ber inu ti li za do se não man -
tém pri o ri ta ri a men te, nas múl ti plas re a li za ções
que po dem ser fe i tas, aque las que po dem cons -
ti tu ir pon tos de apo io para os ini ci an tes na vida 
pro fis si o nal, elu ci dan do os pro je tos li mi ta dos
(mas pro vi so ri a men te li mi ta dos) que os au to ri -
zam, as tá ti cas de ad mi nis tra ção do co ti di a no

que eles per mi tem, as va ri a ções que eles tor -
nam pos sí ve is.25

Tal com ple xi da de é ha bi tu al men te hi e -
rar qui za da con for me um sis te ma de ten sões
que as so cia ao sim ples o tra di ci o nal e ao
 complicado a re no va ção. Assim, a se qüên cia
li ção-exercícios, as for mas ma gis tra is de co -
mu ni ca ção, o tra ba lho in di vi du al dos alu nos
etc., são con si de ra dos pe los ini ci an tes como
ta re fas fá ce is de exe cu tar e, por tan to, boas,
mes mo que elas se jam ape nas ta re fas ro ti ne i -
ras de um mes tre con fir ma do. Em opo si ção, a
pe da go gia do pro je to, os con tra tos de tra ba -
lho, a uti li za ção de pe que nos gru pos, as téc -
ni cas so fis ti ca das de ava li a ção etc., pa re cem
re al çar a com plexidade e não po der ser exe cu -
ta dos a não ser pe los mes tres con fir ma dos,
mes mo que es sas ta re fas se jam, ape sar dis so,
as úni cas que se pen sem dig nas de se rem
trans mi ti das.

Essas opo si ções são sem dú vi das cô mo -
das, mas ex ces si va men te sim ples. A com ple xi -
da de do tra ba lho do cen te não pode ser pos ta
em evi dên cia e ana li sa da a não ser me di an te
ou tros exa mes, so bre fe nô me nos fre qüen te -
men te con si de ra dos como tri vi a is, por exem -
plo, con sis ti ria em ob ser var o uso do ma te ri al
pe da gó gi co, em es pe ci al aque le que é for te -
men te es tru tu ra do (ma nu a is es co la res, fi chas, 
re per tó ri os de exer cí ci os, fon tes do cu men ta is
ela bo ra das). Como fez uso dele um ini ci an te?
E um mes tre con fir ma do? Que eco no mia de
tra ba lho ele per mi tiu? Qu a is pre ca u ções fo -
ram-lhe adi ci o na das nas di fe ren tes eta pas da
car re i ra? Como se cons ti tu í ram as re gras de
uso? Além das in ves ti ga ções pe sa das, como
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23. André Chervel, op. cit.
24. Esta oposição introduzida pelos economistas da educação (ver,
por exemplo, Joseph Debizet, “La scolarité après 16 ans”, INSEE,
“Donnés sociales” 1990, Paris, INSEE, 1990, pp. 330-335) tornou-se de 
uso corrente nas análises das políticas educativas.
25. Uma equipe do departamento “Politiques, pratiques et acteurs de
l’education” do INRP propôs uma primeira aproximação dos problemas
sem, no entanto, se instalar nas problemáticas que nós propusemos
aqui. Ver: Instituteurs débutants: faciliter l’entrée dans le métier , sob a
direção de Simone Baillauques e Andrée Louvet. Paris: AIRPE, 1991.



esta que nós men ci o na mos, os es tu dos mo no -
grá fi cos, o con jun to de en tre vis tas ou os re gis -
tros de se qüên ci as de clas ses cons ti tu em os
dis po si ti vos fa cil men te uti li zá ve is na for ma ção. 
Ou, ain da, os es tu dos di ri gi dos, nas clas ses
exis ten tes, so bre as de ci sões de vi gi lân cia dos
in di ví du os, e não mais de gru pos, em que o do -
cen te se im põe nas ati vi da des or di ná ri as: vi gi -
lân cia à apren di za gem, aos fra cas sos e às suas
mo da li da des, à du ra ção re la ti va das ta re fas etc.

Em suma, ao ori en tar nos sa pes qui sa a
par tir de uma in ter ro ga ção so bre os im pe ra ti vos
da for ma ção ini ci al, so mos le va dos a cons ti tu ir

não mais um re per tó rio es tru tu ral das in va ri -
an tes da for ma es co lar, mas um me ta-discurso 
que nos per mi ta fa lar da es co la na es co la, para
que se pos sa di zer, se fa zer ver, se nar rar, se
de i xar in ter ro gar e pen sar o tra ba lho or di ná rio
dos do cen tes. Isso su põe um des lo ca men to de
nos sa aten ção das ob ser va ções aos di zí ve is e,
por con se qüên cia, às mo da li da des de se di zer
(ou de se es cre ver). Se se con si de ram os cons -
tran gi men tos prá ti cos que pe sam so bre o fa zer 
or di ná rio do ofí cio do for ma dor, é ne ces sa ri a -
men te nes se sen ti do que nós se re mos ini ci al -
men te con du zi dos a tra ba lhar.
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