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Este estudo tem origem na pesquisa stricto sensu que investigou as possibilidades 
dos casos de ensino serem propulsores de processos reflexivos sobre os saberes e 
conhecimentos da docência, quando trabalhados com professores alfabetizadores. 
Os casos de ensino são narrativas de episódios extraídos geralmente de dados reais 
do cotidiano escolar e que dão visibilidade às vivências dos professores os quais, ao 
analisá–los, articulam e revivem experiências estabelecendo processos reflexivos, 
análises e avaliações individuais e/ou coletivas. Como instrumento formativo e 
investigativo, os casos têm mostrado também que podem ser utilizados em 
qualquer momento do processo de aprendizagem docente, à medida que ilustram e 
detalham situações da formação e atuação profissional, permitindo estabelecer 
relações entre a teoria e a prática. A pesquisa teve como objetivo analisar essa 
ferramenta pedagógica como metodologia provocadora de reflexões e 
possibilitadora do desenvolvimento profissional da docência e trouxe como questão 
investigativa: seriam os casos de ensino potenciais estimuladores e disparadores de 
processos reflexivos capazes de possibilitar o desenvolvimento profissional da 
docência, de professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental? Os 
sujeitos selecionados para a investigação foram duas professoras alfabetizadoras da 
escola pública que atuavam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A 
metodologia adotada foi a qualitativa e trouxe uma abordagem de intervenção–
ação associada a instrumentos como os estudos de caso de ensino e as entrevistas. 
Para tanto foram trabalhados casos que retratavam eventos relacionados ao 
cotidiano das alfabetizadoras. A análise dos dados apontou que a adoção dos casos 
de ensino no desenvolvimento profissional dos professores possibilitou que as 
reflexões se fizessem muito presentes, provocando a ressignificação dos saberes e 
conhecimentos das práticas dos alfabetizadores, posto que, ao analisarem 
conhecimentos profissionais de colegas e suas próprias trajetórias em eventos e/ou 
episódios escolares, refletiram suas concepções tal como espelhos d’água, num 
movimento reflexivo possibilitador de aprendizagens na/da docência. 
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Acreditamos ser necessária para aprendizagem e desenvolvimento profissional dos professores a 

reflexão sobre suas práticas que se dão articuladas aos saberes e conhecimentos da docência. Isso nos leva 

também a pensar sobre seguinte questão levantada por Tardif (2002: 245): “Quais são os saberes 

profissionais dos professores, isto é, quais são os saberes (conhecimentos, competências, habilidades, 

etc.) que eles usam efetivamente em seu trabalho diário para desempenhar suas tarefas e atingir seus 

objetivos?”.  

Os estudos de Mizukami (2002: 156), interpretando Shulman, apontam o 

uso dos casos de ensino na formação de professores como uma resposta aos 

problemas da “aprendizagem pela experiência e a construção de pontes entre a 

teoria e a prática”.  



 Para Shulman (1992 apud

  

 MIZUKAMI, 2000) o caso de ensino, 

tem uma narrativa, uma história, um conjunto de eventos que ocorre 
num tempo e num local específicos [...] Em geral, essas narrativas de 
ensino têm certas características partilhadas: têm um enredo -
começo, meio e fim- e talvez uma tensão dramática, que deve ser 
aliviada de alguma forma; são particulares e específicas; colocam 
eventos num referencial temporal e espacial - são localizadas e 
situadas; revelam trabalho de mãos, mentes, revelam motivos, 
concepções, necessidades, falsas concepções, frustrações, ciúmes, 
falhas humanas; refletem os contextos sociais e culturais nos quais 
cada evento ocorre (p. 153). 

  

Nesse contexto o presente texto abordará os casos de ensino e seus efeitos reflexivos sobre os 

saberes e conhecimentos de professores alfabetizadores, buscando investigar os momentos em que os 

professores se identificam com as imagens da docência reveladas nos casos e como refletem se 

espelhando neles, com base num movimento reflexivo possibilitador de aprendizagens na/da docência, no 

sentido de questionar: Os casos de ensino se constituem em potenciais reflexivos e mobilizadores dos 

conhecimentos dos professores sobre suas práticas? Que conhecimentos foram mobilizados pelos 

professores alfabetizadores, sujeitos da pesquisa? De que forma os casos possibilitaram a aproximação 

dos conhecimentos teóricos e práticos? Poderiam os casos de ensino ser uma possível metodologia para o 

desenvolvimento profissional dos professores em exercício?  

Para isso propôs-se como objetivo investigar se a reflexividade proposta na utilização dos casos de 

ensino mobiliza os conhecimentos para o ensino (específicos e pedagógicos) utilizados pelos professores 

alfabetizadores em sua práticas cotidianas.  

Constituindo-se ainda em tema novo e pouco explorado, buscou-se respaldo teórico em alguns 

teóricos internacionais: L. Shulman e J. Shulman (ALARCÃO, 2000, 2005; MIZUKAMI, 2000, 2002, 

2007 dentre outros), Alarcão (2000, 2005) e Marcelo Garcia (1999); e nacionais: Mizukami (2000, 2002, 

2007) e Nono (2001, 2004).  

Para investigar o potencial dos casos de ensino como instigadores e propulsores de processos 

reflexivos sobre os saberes e conhecimentos junto aos professores alfabetizadores da escola pública, 

Laura e Edi, egressas do curso de Pedagogia da UFMT, atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

(2ª fase do primeiro ciclo), optamos por selecionar aqueles que mais se aproximassem da realidade de 

trabalho dos sujeitos investigados, com o intuito de observar a contribuição (ou não) dos casos 

apresentados, para o desenvolvimento profissional dos mesmos. Com esse propósito, selecionamos um 

caso de ensino, “Minha Turma”, relacionado à alfabetização e/ou letramento, no intuito de que 

contribuíssem para evidenciar os conhecimentos (pedagógicos e específicos) necessários à complexidade 

da docência.  



O caso de ensino proposto foi acompanhado de questões pedagógicas que objetivaram suscitar 

reflexões sobre as situações e vivências relatadas. Essas questões pedagógicas foram denominadas 

“indagações reflexivas”, por meio das quais motivamos as professoras a responder sobre questões da 

docência e da própria prática, expondo por escrito internalizações e rotinizações de suas ações para que 

pudéssemos, a partir de então, fazer as leituras implícitas, e/ou as do não-dito.  

Em suma, o desenvolvimento do trabalho se deu com a alternância de indagações reflexivas, 

colocadas, intencionalmente, obedecendo ao seguinte movimento: 

1. entrega dos casos de ensino às professoras para a leitura e análise da narrativa do caso, 

seguindo-se das respostas, reveladas pelas mesmas, suscitadas pelas indagações reflexivas; 

          Posteriormente a esse movimento, reflexão dos casos de ensino e das indagações reflexivas, os 

dados eram entregues à pesquisadora para análise das respostas que se seguia da: 

2. devolução dos casos de ensino às professoras para (re)análise das indagações reflexivas, com o 

objetivo de esclarecer algum dado incompleto, confuso etc., incorporadas, se necessário, de novas 

indagações.  

Após todo esse processo e de posse dos dados dos casos de ensino, procedeu-se à análise das 

manifestações dos sujeitos, Laura e Edi, observando e interpretando suas expressões, entendimentos, 

comentários, relatos, relações que estabelecem entre os casos e suas práticas, bem como os 

conhecimentos e saberes que mobilizam essas ações, sendo que, no presente artigo, trarei o recorte dessas 

análises. 

  

  

O Caso de Ensino: Minha Turma 

“Minha Turma”, é relatado pela professora da 1ª série da rede municipal de São Paulo, Rosalinda 

Soares Ribeiro de Vasconcelos, extraído do Módulo I, do Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores (2001: 14). Rosalinda faz uma descrição da sua turma de alunos, apreciando também 

aspectos cognitivos, emocionais, sociais etc. 

Na análise desse caso, que envolveu a avaliação dos conhecimentos dos alunos, as professoras 

também tiveram a oportunidade de refletir sobre o desenvolvimento de seus trabalhos, pois, para avaliar 

esses conhecimentos, é necessário que o professor pense de forma mais minuciosa sobre características de 

cada aluno, expondo suas teorias pessoais sobre o aprender e o ensinar.  



Motivadas pelas indagações reflexivas da investigadora, as professoras começaram fazendo um 

levantamento (avaliação) de suas turmas, como a professora Rosalinda. 

A professora Laura inicia descrevendo a faixa etária da sua turma, destacando dois alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

  

Minha classe é 2ª fase do 1º ciclo. Tenho 20 alunos, sendo doze meninos e oito meninas. 
A idade dos alunos é de 7 e 8 anos [...] Tenho um aluno com 15 anos [...] Ele tem 
síndrome de down, e outro com 8 anos que é hiperativo, tem acompanhamento com 
psicólogo 

  

(Casos de Ensino – Laura, 2006: 15). 

Em relação ao seu aluno com síndrome de down, ela declara: “Esse aluno deu muito trabalho 

para a outra professora, que prejudicou a aprendizagem dos alunos [...] Mas atualmente este aluno 

melhorou muito no comportamento, e já está tendo progresso na aprendizagem”

Esse relato mostra que as diferenças ainda não são vistas com “bons olhos”. Tudo o que não se 

relaciona ao padrão idealizado é tido como um problema para o professor e para os coleguinhas. 

 (Casos de Ensino – 

Laura, 2006: 15).  

Edi também inicia descrevendo a faixa etária da turma: “No início do ano minha turma era de 23 

alunos: 18 meninos e 5 meninas” (Casos de Ensino – Edi, 2006: 54).  Posteriormente, descreve sobre a 

aprendizagem da leitura e escrita: “Tenho uma aluna que desde o início das aulas percebi que ela já lia e 

escrevia [...] Cinco alunos conhecem as vogais e as junções. Dois alunos lêem as sílabas complexas e 13 

alunos lêem as sílabas simples”

Em função dessas descrições das professoras, solicitamos a elas que identificassem, de acordo 

com a teoria de Emília Ferreiro, o estágio de aprendizagem em que as crianças se encontravam, já que a 

autora é citada em alguns momentos por Laura nos casos de ensino (2006: 6 e 16) e nas entrevista (2006: 

38) que associamos aos casos com interesse de saber qual era a avaliação dos sujeitos 

sobre o processo vivenciado. E ela justifica: 

 (Casos de Ensino – Edi, 2006: 46).  

“Para responder, seria necessário eu ler novamente 

sobre a teoria da Emília Ferreiro. Eu não tenho esse material” 

Edi, não considerando também os estudos de Emília Ferreiro, já citados por ela, faz a seguinte 

avaliação da turma: “

(Casos de Ensino – Laura, 2006: 24). 

Cinco alunos já sabiam ler fluentemente, produziam pequenos textos e 

interpretavam tanto oralmente como na escrita. Nove deles não reconheciam o alfabeto, só haviam 

decorado. Dez não reconheciam nem as vogais” 

Essa tarefa reflexiva, proporcionada pela análise dos casos de ensino, permitiu que as professoras 

vislumbrassem as imagens de aulas, na medida em que se delimitou o tempo, espaço, personagens etc. 

(Casos de Ensino – Edi, 2006: 54). 



Nesse levantamento sobre a aprendizagem de leitura e escrita da turma, exposto anteriormente, a 

professora Edi classifica os alunos em três grupos: alunos que dominam as vogais, alunos que dominam o 

alfabeto e alunos que sabem ler e interpretar; e a professora Laura, em alunos que dominam as vogais e as 

junções, alunos que dominam as sílabas simples e alunos que dominam as sílabas complexas.  

A professora Rosalinda, autora do caso de ensino trabalhado, quando faz o levantamento inicial 

da sua turma, usa os estudos de Emília Ferreiro. Assim entendemos que a não referência a essa teoria 

reforça a idéia que elas não dominam esse conhecimento teórico, já que na maioria das vezes usaram os 

próprios casos de ensino como “pistas”, conforme elas mesmas dizem, para responderem as indagações 

reflexivas. 

A descrição das professoras sobre os instrumentos usados para avaliar os alunos em relação à 

aprendizagem da leitura e escrita ajudou-nos a compreender algumas concepções das professoras, em 

relação a esses conhecimentos. 

  

Eu costumo fazer uma avaliação no começo do ano, em relação à aprendizagem dos 
alunos a fim de planejar a trajetória anual de atividades e acompanhá-los melhor. No 
entanto, dou maior importância às informações referentes à vida familiar, porque a 
partir dessas informações é que posso trabalhar a individualidade do aluno, que 
depende muito do meio em que vive. Quando me referi a fazer uma avaliação em 
relação à aprendizagem dos alunos, não significa que seja uma avaliação rígida, 
formal, que o aluno sente que está sendo avaliado, procuro propor atividades que me 
dêem suporte para ter uma visão geral dos alunos, mantenho muito diálogo com eles, 
peço que represente por escrita, desenhos e através de dramatizações 

  

(Casos de Ensino 
– Edi, 2006: 56). 

Essa avaliação acontece no dia a dia, nós percebemos avanços nas atividades 
desenvolvidas em sala de aula, através da leitura individual, de ditados, da 
compreensão de textos, etc. [...] Ela é necessária, pois a avaliação nos ajuda a tomar 
consciência das dificuldades e dos desafios para construção de novos conhecimentos. 
Isso vai propiciar ao educador ver a sua prática pedagógica (Casos de Ensino – Laura, 
2006: 18). 

Embora em alguns momentos elas reforcem o que falaram anteriormente, como quando 

relacionamos às avaliações que fazem dos alunos com os instrumentos utilizados, em outros momentos se 

contradizem, como quando se preocupam com a individualidade do aluno em relação à aprendizagem, 

sem ter critérios claros sobre o processo de aquisição da leitura e escrita. 

  

Isso fica claro quando Laura, ao ser questionada sobre o trabalho com a diversidade, diz que 

oferece atividades diversificadas em função das necessidades, embora não consiga ainda identificar as 

fases/etapas em que os alunos se encontram de acordo com a teoria da psicogênese da escrita 

(FERREIRO, 1994). Esses conflitos se revelam também quando faz referência à pós-graduação: “A 

minha especialização foi em alfabetização, pois era meu desejo ter um melhor aprofundamento teórico, e 



foi riquíssimo. Só que nem todos os métodos a gente consegue guardar, mas quando tenho dúvida vou 

pesquisar”

Num outro momento a professora Laura relata com alguns detalhes seu trabalho com turmas 

heterogêneas. 

 (Casos de Ensino – Laura, 2006: 24).  

  
É, minha turma é homogênea na idade, mas heterogênea no conhecimento, alguns 
começaram a ler no início, outras ainda não estão lendo... Tenho um aluno especial 
que precisa muito da minha atenção, uns são lentos na escrita, outros são espertos... 
[...] Dificilmente vamos encontrar uma turma totalmente homogênea no 
conhecimento... [...] Já trabalhei com turmas selecionadas. No período de sondagem 
observava o conhecimento dos alunos. Aí quem tinha mais conhecimento ia para turma 
A e outros turma B etc. [...] Os critérios eram avaliação na escrita, na leitura 
individual. Só que os professores que ficavam com os fraquinhos eram discriminados 
pelos pais. Isso não funcionou 

  
(Caso de Ensino – Laura, 2006: 19). 

Laura revela o desejo pela busca do aluno ideal, ou seja, de uma sala onde todos os alunos 

aprendam da mesma forma e no mesmo ritmo, desprezando na sua escrita uma análise na perspectiva do 

aluno diante da situação exposta. A professora Edi também expõe sobre o trabalho desenvolvido diante da 

diversidade. 

  

Ofereço portadores de textos a todos os alunos, independente do seu grau de 
conhecimento para a leitura, de acordo com a vontade e curiosidade de cada aluno. 
Procuro trabalhar a fim de atender às necessidades de aprendizagem de cada um, 
então proponho grupos aos mais adiantados na leitura, onde uns colaboram com os 
outros, e aos mais fracos dispenso atendimento mais individualizado. Se o aluno que 
ainda não sabe ler convencionalmente escolhe um texto considerado mais complexo, 
faço eu mesma uma leitura do texto procurando despertar na criança o interesse dela 
mesma ler, e procuro com ele ler as letras e palavras que ela já conhece e ampliar um 
pouco mais seu vocabulário 

  

(Casos de Ensino – Edi, 2006: 55). 

Esse trecho evidencia os agrupamentos como um encaminhamento metodológico que a 

professora Edi usa para trabalhar com a diversidade na alfabetização e como se posiciona frente às 

diferenças, normais na nossa sociedade e, portanto, em todas as escolas, que representam de certa forma 

uma microssociedade. A professora ainda completa: “Trabalho com uma turma heterogênea, o que pra 

mim é um desafio, mas acho importante porque percebo que existe maior interação entre os alunos, um 

espírito de ânimo, de colaboração e de amizade entre eles” 

Ao analisarem esse caso, as professoras destacaram também a importância da participação da 

família na aprendizagem da leitura e escrita, muitas vezes, até justificando o fracasso escolar dos alunos.  

(Casos de Ensino – Edi, 2006: 57). 

             



A maioria dos alunos é de família de baixa renda, de pais semi-alfabetizados e até 
alguns analfabetos [...] A maioria dos meus alunos não tinham acesso ou hábito de 
leitura, com exceção dos cinco que já sabiam ler. Fiquei muito angustiada com aquela 
situação. No início comecei dar aulas de reforço com dez alunos. Foi um sofrimento até 
que a família tomasse consciência da importância e necessidade das aulas [...] Acredito 
que para se adquirir o hábito de leitura a criança deve ter contato com material escrito 
mesmo antes da idade escolar, quando está brincando em casa com a família, sem se 
preocupar com deveres e compromissos escolares [...] Como falei das famílias, é 
preocupante a situação de alguns dos meus alunos que não vivem com as famílias. 
Alguns vivem com os avós, que são analfabetos e de baixa renda; outros de pais 
separados, vivem com outros parentes e tem um de mãe solteira que fica sozinho em 
casa pra mãe ir trabalhar. Tenho um aluno que fica com a irmã mais velha e foge para 
ir brincar na rua ou soltar pipas, tenho que incentivá-lo todos os dias, qualquer 
descuido ele não vem à aula, a mãe não atende aos meus chamados pra vir à escola, diz 
que não tem tempo

  

 (Casos de Ensino – Edi, 2006: 54-55). 

Geralmente, os alunos que não correspondem às expectativas de aprendizagem da leitura e 

escrita são, para os professores, aqueles cujos pais são analfabetos, pobres, ou seja, excluídos pela 

sociedade. Novamente se verifica a responsabilidade dada às famílias como principal responsável pela 

aprendizagem dos alunos. 

Vemos assim que algumas informações vão além dos dados referentes à aprendizagem do aluno 

e que ambas as professoras, Edi e Laura, respectivamente, enfatizam os aspectos comportamentais dos 

alunos: “Costumo considerar todos os aspectos dos alunos, os referentes à aprendizagem e os de 

comportamento, e tratá-los com seriedade, para o bom andamento das aulas e do crescimento do aluno” 

(Casos de Ensino – Edi, 200: 57). “A criança tem muita facilidade em espelhar no comportamento do 

adulto, inclusive os pais. Sempre há diferença do aluno do pai que participa e acompanha”

E Laura ainda reforça:  

 (Casos de 

Ensino – Laura, 2006: 17).  

  

O papel da escola é ensinar. Mas é necessário conhecer a realidade do aluno. Por isso 
que sempre faz jus a presença da comunidade escolar na escola. Conhecendo a 
realidade do aluno, melhor nos direcionamos na forma de trabalhar com o mesmo

  

 
(Casos de Ensino – Laura, 2006: 18). 

Todos esses relatos nos fazem refletir sobre questões do desenvolvimento e da aprendizagem 

humana, influenciadas por diferentes concepções de homem, de mundo...  que acabam refletidas na sala 

de aula: apriorismo, empirismo e interacionismo. Contudo, vemos que se privilegiam teorias, com ênfase 

no ensino, que reforçam a memorização, punem o erro, incentivam a submissão (apriorismo e 

empirismo)... em detrimento das teorias que acreditam em aprendizagens que sejam significativas para os 

aprendentes, ou seja, na construção do conhecimento por meio de interações do sujeito com o objeto de 

aprendizagem (interacionaismo).   



Esse caso de ensino ofereceu instrumentos para a reflexão sobre a avaliação dos alunos no início 

do ano. Isso considerando, principalmente, entre as várias dimensões do desenvolvimento humano, os 

conhecimentos sobre a aprendizagem da leitura e escrita. Lembramos que, quando propusemos esse caso 

de ensino, estávamos no segundo semestre, tempo suficiente para as professoras conhecerem 

individualmente seus alunos.   

Assim, quando as professoras refletem sobre o que ensinam, como ensinam 

e para quem ensinam, elas expõem suas bases de conhecimento que envolvem, 

segundo Shulman, o conhecimento específico, o conhecimento pedagógico geral e o 

conhecimento pedagógico do conteúdo. Nessa exposição, elas revelaram suas 

bases de conhecimento e/ou elementos que contribuíram para a construção da 

profissionalidade docente: aspectos relacionais, questões motivacionais do ensino, 

aspectos comportamentais dos alunos, planejamento, flexibilização diante das 

diferentes situações, discussões coletivas com os colegas de profissão, 

conhecimento de diferentes metodologias, avaliação, realidade da comunidade 

escolar, atualização dos conhecimentos, conhecimento do conteúdo, consciência de 

que não há receitas/caminhos prontos, criatividade, organização de atividades 

desafiadoras e diversificadas, enfrentamentos das situações “problemáticas” etc. 

Isso tudo evidencia a complexidade que caracteriza os processos de aprendizagem 

e desenvolvimento da docência.    
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