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O objetivo desta comunicação é estudar o sentido das produções escritas sobre o 
trabalho pedagógico no contexto das funções que ocupam Educadoras Infantis, 
avaliando a função reflexiva ou protocolar e sua possibilidade de intermediar o 
processo de formação continuada em serviço. Nossa experiência foi conduzida pela 
hipótese de que a mediação da escrita na ação pedagógica cotidiana pode 
contribuir para que o educador, individual ou coletivamente, compreenda melhor 
seu trabalho, tornando–o mais consciente e possibilitando um processo de reflexão 
que conduza a outra dimensão do trabalho, com a percepção clara do contexto em 
que atua. Verificou–se ao longo do trabalho que não é o uso em si da linguagem 
escrita como mediação da ação pedagógica que conduzirá o trabalhador da 
Educação Infantil a outra dimensão do seu próprio trabalho, a uma percepção clara 
do processo em que se encontra. Avançando no estudo da hipótese levantada, essa 
carrega suposições comumente aceitas, mas pouco claras da prática do uso da 
linguagem escrita pelo docente em serviço, e que venha a proporcionar reflexão e 
nova compreensão do mundo. A ação reflexiva pode revelar conflitos, mas estes só 
terão condições de serem detonados pelo acesso a conhecimentos estabelecidos e 
pela produção de novos conhecimentos, conquistando seu lugar no jogo de poder, 
ou seja, lugar político – que pode ser disfarçado por uma relação hierárquica 
internalizada pelo educador. Pelo investimento de poder na origem da escrita e 
crescente sofisticação deste investimento, apesar das outras possibilidades que a 
escrita trouxe ao pensamento, há a tendência de valorizar a educação para 
subordinação ao modelo social e econômico. A principal questão que surge é se a 
linguagem escrita da Educadora Infantil, que pergunta e busca respostas, 
intermedeia um processo de reflexão que favoreça sua formação continuada em 
serviço, num sentido emancipador. 
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Este artigo resulta de pesquisa de mestrado

   

[1]

Para tanto, acompanhamos a prática pedagógica em uma escola de 

Educação Infantil em Sorocaba, SP, em que a diretora

 sobre escrita e formação 

continuada na Educação Infantil. Indagamos, fundamentalmente, em que condições 

o uso sistemático da escrita em serviço, especialmente na Educação Infantil, mas 

de uma maneira geral em outras situações escolares, pode ser um instrumento 

capaz de gerar novos conhecimentos, reflexões e percepções da pessoa e da 

realidade em que ela trabalha.  

[2] instituiu um processo de 

produção de relatórios escritos de atividades com a finalidade de instigar a reflexão 

e, desta forma, a formação dos educadores. Utilizamos a metodologia de 

observação direta e realizamos oito entrevistas personalizadas em situações 



favoráveis, sendo quatro professoras e quatro auxiliares de educação, do final do 

ano de 2005 até meados de 2006, com tempo de duração por volta de uma a 

quatros horas cada entrevista, algumas delas em duas etapas. 

O objetivo fundamental é analisar o quanto na fala destes profissionais se 

verifica a consciência e a percepção da escrita, principalmente da escrita na 

atividade profissional como elemento de conscientização. 

Nestas entrevistas, pudemos observar o letramento ou o alfabetismo ligado 

a um tipo de envolvimento com a cultura escrita que está fundamentalmente ligado 

ao contexto, de forma que pouco se vê de ruptura com a cotidianidade, no sentido 

de transcender a prática imediata e sua demanda. Para a maioria das pessoas 

entrevistas, o conhecimento, principalmente sobre educação infantil se faz e se 

aprende na prática, lá que se aprenderia. 

A linguagem escrita é vista como algo natural, sua prática oscilando entre 

hábito e vício. Mitificada, ela está num patamar extraordinário, entre o bem e mal, 

podendo liberar forças incontroláveis, que levam a sair do cotidiano, algo redentor 

ou perigoso. Pouco se vê a prática de leitura e escrita que se relacione a um diálogo 

com as próprias crenças ou busca de novos conhecimentos ou de valor estético. As 

bibliografias de concursos são lidas obedientemente e aceitas praticamente de 

forma pouco crítica. Este aspecto facilita que o objeto desta pesquisa, a proposta 

de escrita sobre o próprio trabalho, seja compreendido de forma protocolar. 

A contraposição com uma escrita reflexiva não é a oralidade, mas uma 

escrita que transcenda o próprio contexto, que não esteja somente a serviço da 

organização do cotidiano, da produção, reprodução ou consumo – seja de ordens, 

informações ou produtos. Na cotidianidade, a linguagem, mesmo que escrita, está 

ligada ao senso comum de cultura de massa, numa incorporação automática, de 

modo que a escrita, apesar da sua característica metacognitiva, tende a perder 

reflexibilidade. Esta forma de uso da escrita está tão ligada à cotidianidade e a 

oralidade que várias vezes são descritas como a própria fala da protagonista, como 

desabafo, exame de consciência, algo extremamente pessoal, onde a simples 

revisão mudaria o conteúdo.  

            O objetivo da empreitada esteve em desenvolver a autonomia dos 

educadores, na criação do ambiente físico e psicológico favorável para deixarem de 

ser objeto, presa fácil do sistema educacional. Talvez os limites do projeto tenham 



apenas possibilitado um vislumbre da realidade – ela em ação, mas não a 

intervenção efetiva vinculada a objetivos formativos bem estabelecidos. 

  

Escrita 

O resultado das análises tanto da prática em serviço como das entrevistas 

demonstra que as práticas de escrita desenvolvidas não contribuíram para o 

desenvolvimento intelectual, para o aumento da consciência do trabalho e para 

melhora da atividade destes profissionais. Fundamentalmente porque a lógica que 

se instituiu foi uma lógica protocolar. 

reflexiva ou protocolar? 

Tomando como exemplo a fala de uma das entrevistadas: “Registrar alguma 

coisa do momento ali, que aconteceu na sala, e que eu acho que você, acho que 

você tem interesse em saber, ou melhor, deve

Encontramos no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001) no verbete 

“Protocolo” referência a registro escrito pelo termo ‘livro de registro’ de atos 

oficiais, correspondências institucionais, além de cerimonial. E no Novo Aurélio 

Século XXI (1999) 

 saber do que aconteceu” (ênfase 

dela, grifo nosso), podemos perceber o exercício de uma escrita que quer 

demonstrar o trabalho realizado, talvez até numa visão clara do processo, mas 

demandando um programa imposto, para o qual vai responder no sentido 

protocolar. 

Protocolo. [Do gr. Protókollon, ‘primeira folha colada aos rolos de 
papiro, e na qual se escrevia um resumo do conteúdo do manuscrito’ 
(...)] S. m. 1. Registro dos atos públicos (...) 4. Formulário regulador 
de atos públicos (...) 8. Fig.

Já o Vocabulário Jurídico aprofunda-se mais, apresentando além do registro 

de ações e decisões, o aspecto do formulário pré-estabelecido, seja para as 

anotações seja para o ritual, cerimonial, etiqueta – relativo a comportamento 

esperado. 

 Formalidade, etiqueta, cerimonial (...) 

PROTOCOLO (...) é, verdadeiramente, um livro dos registros ou um 
livro de atas, em que se anotam ou apontam, pela ordem cronológica 
em que se apresentam, os requerimentos, as escrituras, os títulos e 
documentos, ou em que se escrevem os fatos ocorridos ou as 
deliberações tomadas em reuniões, congressos, assembléias. (...) 
Designa ainda, o formulário, em que se estabelecem modelos e 
fórmulas para escrituras ou outros atos públicos. Distensão deste 
sentido, entende-se também, a etiqueta, ou o conjunto de 



formalidades

A escrita estaria, então, a serviço do convencional, do tratado ‘a priori’ por 

outras instâncias hierárquicas: a quem coube entender, planejar e distribuir as 

ações especializadas para fim estabelecido de um plano maior que nem é preciso 

entender, ou é tão complexo que basta o educador dar conta de seu pequeno 

papel. Aquela instância superior é que vai responsabilizar-se pelo resultado 

alcançado ou ainda pela elaboração deste resultado, como se ela se legitimasse 

pelo consenso social, sem reservas.  

 (ritual) a ser observado em certas cerimônias. (Silva, 
De Plácido e, 1999) 

Na situação de trabalho educativo institucional os relatórios escritos, mesmo 

que tratados como momentos reflexivos, reproduz-se, em sua maioria ou na maior 

parte das produções, o caráter protocolar institucional.  

Escrever não é só falar, codificar essa fala como num gravador. É 

reinterpretar a realidade a partir de seu referencial, se colocar no mundo e interagir 

com outros referenciais, influenciar e ser influenciado, comprometer-se a vincular 

uma ação, uma postura, uma visão. 

Não é o acesso à leitura, nem a redação escrita, que garante a democracia 

social. Ao contrário, é a possibilidade da participação social que permite o acesso à 

leitura e escrita autêntica. O uso da escrita aqui está bem dentro do que tanto 

Batista (1997) como Britto (1997), tratando da leitura do professor do ensino 

fundamental, vão chamar de “leitor interditado” (p. 161), no caso de Britto, e de 

“exclusão tardia ou inclusão relativa

Britto (2003), revisitando seu estudo e respondendo a algumas críticas que 

lhe foram feitas quanto à assunção de que o professor é um não-leitor (algo que 

este autor não afirma), assume que:  

” (p. 56), no caso de Batista.  

Profissionalmente, o professor e a professora da educação regular 
não têm obrigação ou necessidade de ler além dos produtos que 
informam a prática escolar, sejam textos literários sejam de outros 
gêneros. Por outro lado, enquanto cidadão, tem pouco acesso a estes 
textos, tanto pelos vínculos culturais estabelecidos, quanto por sua 
condição sócio-econômica. (p. 161) 

E conclui que essa precariedade 

não resulta de sua falta de vontade ou de inconsciência definitiva. O 
que ocorre é que suas condições objetivas de vida e de trabalho são 
parte do processo de massificação do ensino e depreciação da função 
docente. (p. 164) 

Batista (1997, p. 55) nos apresenta em sua pesquisa que 



Os professores, primeira geração de seu grupo familiar a realizar 
uma escolarização do tipo longo, estariam vencendo as 
desigualdades sociais e culturais e seriam um bom exemplo dos 
primeiros resultados positivos da democratização do sistema escolar 
brasileiro. (...) Assim, os professores não seriam excluídos, mas 
incluídos

            Apesar da longa escolarização do professor, não se eliminou a distância 

entre grupos sociais, de forma que a exclusão cultural adiada ou diluída ao longo da 

escolarização configura “um processo de 

.  

exclusão tardia ou de inclusão relativa

Essa formação (...) não foi suficiente para promover o domínio das 
formas prestigiadas de apropriação da cultura legítima. Mas (...) foi, 
por fim, capaz de criar a aparência de que os professores tiveram 
todas as suas “chances” de adquiri-los. (p. 57) 

” 

(p.56). Batista chega a uma conclusão cruel quanto à formação do professor: 

Desde que inerente aos afazeres profissionais, escrever sobre o trabalho 

educativo envolve muitas vezes cumprir uma obrigação de ação profissional, 

comprovar o trabalho realizado, ato que está aquém da reflexão sobre este 

trabalho. Isto é, trata-se de numa situação social em que o uso da escrita cotidiana 

automatizada se transforma numa prática não reflexiva, pouco metacognitiva, dado 

o caráter empírico da idéia de protocolo como podemos refletir a partir da definição 

no Dicionário de Filosofia Nicola Abbagnano:  

PROTOCOLO (...) Termo introduzido pelo Círculo de Viena para 
indicar o registro do dado imediato ou experiência direta (sensação, 
percepção, emoção, pensamento, etc.). As “proposições 
protocolares” são as que contêm unicamente P. e por isso fazem 
referência direta aos dados imediatos; por serem instrumentos da 
verificação empírica, não precisam de verificação porque sua verdade 
é garantida pelo P. que contêm, graças ao qual correspondem 
imediatamente ao dado empírico. (ABBAGNANO, 2003, p. 804) 

É justamente a descontextualização que possibilita a consciência 

metacognitiva a partir do pensamento e da objetivação da experiência pessoal. Mas 

deve-se enfatizar que este se liga diretamente ao modo como a pessoa está 

inserida no mundo social. Há dimensões da escrita em uso nas organizações 

sociais, na organização do cotidiano, que sendo essencialmente pragmática, não 

possibilitam essa descontextualização nem acesso a conhecimento ou uma 

elaboração teórica que possa fundar uma identidade, um lugar na sociedade, 

possibilitando questionar as tensões. Trata-se, portanto, de uma ordem da 

repetição e cumprimento do comando instaurado. O envolvimento em atividades 

político-sociais com certa perspectiva utópica poderia favorecer a 

descontextualização do imediato, tomando a realidade como objeto de reflexão, 



passível de transcendência e superação – numa experiência de distanciamento da 

rotina automatizada, parando, olhando, refletindo, produzindo conhecimento. 

A análise de um fragmento de entrevista pode contribuir para a elucidação 

da tese acima sustentada. 

  

Indagada sobre suas leituras de estudo e formação, Joana cita basicamente 

livros para concurso público (Rubem Alves, Constance Kamii, Ana Teberoski). Fala 

do último livro que tem e leu (Paulo Coelho), e de outro (Múltiplas Inteligências), 

outra moda por que passou; quase o comprou, o marido queria comprar, mas 

tomou emprestado da escola. No entanto, não conseguiu lê-lo inteiro e nem 

precisou: “agora já tem em apostilas”. Refere-se a resumos mais acessíveis. Joana 

avalia seus hábitos de leitura aproximando-os a um tipo vício: “nem eu nem ele [o 

marido] tem o vício de ter. Vício não, costume de ter livro em casa pra ler, nós não 

temos esse costume.” Não tem mais dicionário (o tempo destruiu), mas pensa em 

comprar um por causa do filho que está crescendo. O marido resiste devido ao 

acesso à Internet, que é tão fácil. 

Joana  

Especificamente sobre os relatórios escritos solicitados pela diretora da 

escola em que trabalha, reconhece que não tem o “vício” de escrever: “Eu não 

tenho o vício de sentar todo dia, entendeu? (...) Não, eu sempre tenho uma outra 

coisa pra fazer. O relatório sempre segundo plano”. Pela segunda vez, se refere a 

vício como algo que faria sem esforço, naturalmente, assim como disse que não 

tinha o vício de ter livros em casa pra ler, associado a costume.  

Basicamente escrever, para Joana é uma obrigação, que às vezes cumpre, 

às vezes não, sua função reflexiva está mais ligada a retornos da direção que 

propriamente ao escrever como um passo fora da experiência vivenciada; está mais 

como retorno obrigado à experiência para devolvê-la ao chefe imediato e receber 

desta as próximas orientações. Esse escrever é mecânico, suas idas e vindas na 

construção do texto se limitam à colocação das palavras, à adequação gramatical e 

ao acesso à memória, que vem aos poucos à tona. A possível reflexão sobre seu 

trabalho pedagógico, sobre sua ação educativa, não se passa necessariamente ao 

ato da escrita e nem ao de leituras específicas. 

Joana é uma boa professora, ativa e colaborativa. Tem consciência de sua 

responsabilidade e do valor do que faz. Sua concepção de escrita e de leitura não 

resulta de descompromisso nem do desinteresse. Ocorre apenas que, referenciada 



num senso comum midiático e na valorização do cumprimento das obrigações, 

limita-se á reprodução da ordem ou do saber alienado.  

Osakabe, comentando Laing, indica que ler e escrever relaciona-se a um 

valor social “de produtividade e não um valor que afirma o sujeito e lhe franqueia a 

diversidade de conhecimento” (Osakabe, 1982: 150), mas sim um escrever e ler 

que tranqüiliza o educando, “neutralizando as contradições”, com discursos 

edificantes. 

Crê-se que a escrita é formadora em qualquer profissão e a maioria dos 

estudos tem afirmado isso, mas dizemos que não, que escrever pode ser em 

qualquer âmbito na Educação Infantil ou na Educação de Adultos ou em outras 

situações de Educação em geral, uma atividade estritamente da ordem da repetição 

onde “o convite à reprodução das atitudes pode ser o único apelo de ‘ação’” 

(Osakabe, 1982: 151). Escrever não é necessariamente formativo. Pode ser desde 

que haja outras variantes, as quais aqui não foram investigadas, as condições que 

nós investigamos mostram que não. 

Isso não quer dizer que não seja possível haver situações de uso da escrita 

na vida de Joana que tenham papel formativo e contribuam para a ampliação da 

consciência do trabalho. Tal possibilidade, contudo, depende de um lado do tipo de 

ação, da integração da proposta com a atividade, do grau de investimento dos 

participantes e das reverberações que a atividade tenha na própria prática.  

  

Alves (2005), discutindo a educação do trabalhador em geral, afirma como 

sendo errônea a educação que se limite à formação profissional. A educação 

oferecida no trabalho pode ser vista com desconfiança por pessoas um pouco mais 

críticas, pois, se a lógica é do capital, como pode uma educação em serviço ser 

emancipadora?  

Formação: o que acontece em outras áreas também acontece com a educação 

infantil? 

A formação continuada é aquela que pretende que a pessoa aprenda no 

fazer, não como ato mecânico repetitivo, mas como ato reflexivo. Evidentemente, 

seria possível postular uma formação continuada a partir da observação das 

práticas, mas as propostas mais consistentes são as que pensam ações reflexivas, 

constituidoras de novos conhecimentos. A formação continuada entendida 

estritamente não é a própria prática, mas o agir diretivo, formativo, vinculado às 

atividades do profissional. 



A reflexão sobre a experiência seja de natureza teórica ou de natureza 

prática é o que leva a aprendizagem, pois só a prática ou só a teoria sem uma 

reflexão crítica, podemos dizer, seriam estéreis. “Ninguém aprende com a teoria 

senão refletindo criticamente sobre ela, assim como ninguém aprende com a 

prática senão refletindo criticamente sobre ela.” (Casadei Salles, 2004: 5) 

Quanto à crítica ao professor reflexivo que pensa que não precisa estudar, 

Salles nos dá essa sustentação quando ressalta “a importância da teoria não só 

para a reflexão sobre novas possibilidades do conhecimento como para a análise da 

própria prática” (Casadei Salles, 2004: 7). A proposta formativa de professor 

reflexivo sem conhecimento é uma fantasia, um modo de escamotear a falta de 

conhecimento das pessoas que postulam ser professores.  

Uma vez que a tradição de formação escolar é pequena, dada a novidade 

histórica da educação infantil compreendida como processo geral da formação 

escolar do sujeito, não há tradição em formação de educadores em Educação 

Infantil. Tampouco há tradição de deixar a criança como objeto de reflexão e 

investigação em educação, de modo que boa parte dos educadores em educação 

infantil aprende na prática, no fazer. 

Considerando as reflexões de Heller (1985) sobre o cotidiano e a história, 

pode-se postular que a educação infantil tem em si o pólo da particularidade da 

individualidade e o pólo da genericidade da individualidade, quando põe em 

discussão a sociedade, os papéis humanos dos indivíduos envolvidos, da família, da 

condição feminina, da condição masculina, do que precisa ser assegurado ao ser 

criança para vir a ser humano adulto. E essa criança vive “na pele” todos esses 

movimentos sociais, vive um tempo em que todos os envolvidos com ela põem em 

jogo seus papéis, possibilidades, sonhos, utopias. A educação infantil pode 

contribuir com mais alienação, pode até reproduzir inconscientemente a alienação a 

que toda cotidianidade está sujeita, mas é potencialmente um espaço de 

conscientização. Na interação é que a criança se desenvolve, participa das relações, 

num processo social, cultural e histórico. 
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[1]

  

 Artigo resultante da dissertação de mestrado “Escrita, formação docente e trabalho 
pedagógico: análise de uma ação de formação continuada de educadores infantis”, 
desenvolvida sob orientação do professor Doutor Luiz Percival Leme Britto e defendida em 30 
de outubro de 2007, no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade de 
Sorocaba. 

[2] Cabe observar que a diretora a que nos referimos era a própria pesquisadora. 


