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Resumo Esse trabalho resulta de duas atividades articuladas desenvolvidas, no primeiro semestre de 

2013, em uma escola pública do DF: a pesquisa e a prática de estágio docente, justificada pela 

formação inicial em Pedagogia de uma das autoras. Planejá-las e desenvolvê-las em um mesmo 

espaço-tempo, criou condições de reflexão singular sobre a prática docente observada nas turmas do 

2º segundo ano do Ensino Fundamental e desafiou a equipe a criar alternativas inovadoras e criativas 

que se opusessem ao trabalho pedagógico reprodutivo, mecânico e excludente característico do 

contexto pesquisado. Em resposta a dificuldades operacionais para a conclusão do estágio docente, 

optamos por investigar aspectos institucionais que permitissem entender o funcionamento da escola. 

Com base no aporte teórico da Subjetividade na perspectiva histórico-cultural de González Rey, 

(2002, 2005, 2008) foram realizados: observações da rotina escolar, atividades de intervenção 

psicopedagógica, reuniões com as professoras, análise dos documentos da escola e entrevista com o 

supervisor pedagógico. Desse conjunto de ações realizadas emergiram indicadores como: a postura 

dos professores diante das dificuldades; a omissão da gestão sobre aspectos administrativos e 

pedagógicos; a implicação da coordenação pedagógica com atividades de caráter burocrático e 

imediatista; e, o descompasso entre as ações estipuladas no Projeto Político Pedagógico e o cotidiano 

escolar. O mapeamento institucional apontou para a complexidade desse contexto em que a 

subjetividade social está marcada pelo descompromisso coletivo, pela imobilidade diante de situações 

corriqueiras do cotidiano escolar e pela falta de cobranças por parte de todos os envolvidos, aspectos 

que impedem que a escola inclua seus alunos nos processos aprender e se desenvolver. 
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