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APRENDER 
 

O mundo parece que só não progride mais rapidamente porque há, em 

muitas criaturas, um visível desencanto de aprender. De aprender mais 

continuamente, de aprender sempre. 

Em geral, atingido um limite de conhecimento indispensável a certas 

garantias, o indivíduo instala-se nele, e deixa correr o tempo, sem se preocupar com 

a renovação permanente das coisas. São esses, na verdade, os que se 

surpreendem quando, certos dias, encontram circunstâncias diversas a atender. 

Pensaram que tinha formado um mundo inalterável e lhes bastava ir até o fim nessa 

cômoda rotina. 

Mas, em alguns casos, não possuem, sequer, uma limpidez de vistas 

suficiente para aceitarem a certeza dessa renovação. Obstinam-se em pensar que 

têm a verdade consigo. E não somente em pensar, mas em dizer. 

Ora, quem é dono de uma verdade atingiu, decerto, um grau de 

superioridade inexcedível. Quem possui uma verdade não se vai agora modificar em 

atenção a nada nem a ninguém. É todo-poderoso e perfeito. 

Assim, os rotineiros pacíficos, viciados na imobilidade das idéias, e os 

rotineiros pretensiosos, impregnados da convicção de uma sabedoria insuperável, 

constituem duas fileiras imensas, entre as quais passam a custo, e com uma 

impressionante coragem, os que se acostumaram a pôr sobre todas as coisas uma 

claridade sem enganos, e conquistaram o gosto de atingir cada dia um ponto mais 

alto para o seu destino.  

Este gosto provém da humildade persistente de aprender. 

A cada instante há na vida um novo conhecimento a encontrar, uma nova 

lição despertando, uma situação nova que se deve resolver. 

Entre os inertes, que, ou não dão por isso ou não podem assumir nenhuma 

atitude, e os presumidos, que, imperturbavelmente, deixam cair o seu orgulho e o 

seu tédio sobre os mais contraditórios acontecimentos, aqueles que, afinal, 

constroem alguma coisa no mundo, organizam suas atividades para vencer a 

experiência que se lhes apresenta. 

Vencem-na pela inteligência com que a aceitam pelos poderes com que a 

compreendem, pela interpretação e o estímulo que a seu respeito são capazes de 

formular. 



 

Tudo isso é aprender. E aprender é sempre adquirir uma força para outras 

vitórias, na sucessão interminável da vida.   

Os adultos aconselham freqüentemente às crianças a vantagem de 

aprender, vantagem que tão pouco conhecem e que a si mesmos dificilmente seriam 

capazes de aconselhar. 

Pode ser que um dia cheguem a mudar muito, e dêem tais conselhos a si 

mesmos. 

Daí por diante, o mundo começará a ficar melhor. 

 
 
 

 Cecília. Meireles 
Crônicas de Educação 1 (Obras em prosa). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 
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RESUMO 
 

 

PIMENTEL, G. S. Escuta de Professoras: Uma Experiência Dialógica na 
Educação Infantil. Natal, 2008, 157 p. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-
Graduação em Educação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Este trabalho ressalta o valor do diálogo e da participação das professoras 
na construção de uma prática pedagógica que leva em conta a reflexão e a ação 
entre seus pares e com a equipe técnica pedagógica da escola. Busco apontar os 
ganhos de uma prática dialógica participativa e suas implicações para a ação 
docente na educação infantil, a partir da experiência de organização do Espaço de 
Escuta, no ano de 2003, no Núcleo de Educação Infantil da UFRN, com a finalidade 
de problematizar as dificuldades, limites e sentimentos das professoras frente aos 
desafios da prática pedagógica. Percebi que as inquietações das professoras 
estavam relacionadas tanto com o comportamento individual da criança, quanto com 
as relações entre seus pares e seus pais, mobilizando ponderações e apontando 
para os ganhos do diálogo e da participação coletiva na criação de estratégias 
pedagógicas para a mudança do fazer e da atitude da professora. Desse modo, o 
diálogo aqui compreendido tem como referências principais Paulo Freire 
(2002,2006,2007) e David Bohn (2005, 1980), que o tratam de modo propositivo, 
visando a uma transformação na ação e no pensamento dos sujeitos. Defendo a 
idéia do diálogo como um encontro entre homens e mulheres que compartilham 
redes de significados comuns e distintos. Esse encontro é marcado por histórias, 
relações e subjetividades várias, produzindo idéias e comportamentos que 
caracterizam jeitos próprios de ser e estar no mundo. Por vezes, pode imprimir 
tensões, conflitos e contradições nas relações de convivência, geradas por fortes 
pressupostos que impedem o jogo livre das idéias e a suspensão de crenças para 
ouvir e reconhecer o outro como diferente. Assim, apostar no diálogo como condição 
existencial humana, no interior da escola infantil, supõe pensar formas e relações 
entre pessoas que participam de um fazer pedagógico comum, embora de lugares, 
papéis e representações diferentes.  
 
Palavras-chave: Diálogo. Participação. Grupos de reflexão. Prática pedagógica. 
Subjetividade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESUMEN 
 
 
PIMENTEL, G. S. Escucha de Profesores: Una Experiencia Dialógica en la 
Educación Infantil. Natal, 2008, 157 p. Disertación de Maestría. Programa de 
Postgrado en Educación. Universidad Federal de Rio Grande do Norte. 
 
Este trabajo resalta el valor del diálogo y de la participación de las profesoras en la 
construcción de una práctica pedagógica que percibe la reflexión y acción entre sus 
pares y con el equipo técnico pedagógico de la escuela. Busco, de este modo, 
mostrar el aprovechamiento de una práctica dialógica participativa y sus 
implicaciones para la acción docente en la educación infantil, a partir de la 
experiencia de la organización del espacio de “escucha”, en el año de 2003, en el 
Núcleo de Educación infantil de UFRN, con el objetivo de desarrollo de la 
problemática de las dificultades, límites y sentimientos de las profesoras frente a los 
desafíos de la práctica pedagógica. Pude percibir que las inquietudes de las 
profesoras estaban relacionadas a los comportamientos individuales del niño, entre 
los pares y sus padres, movilizando estrategias de pensamiento para pensar como 
se debe actuar en esas situaciones, apuntando hacia los provechos del dialogo y de 
la participación colectiva en la elaboración de estrategias pedagógicas objetivando 
un cambio del quehacer y de las actitudes de las profesoras. De ese modo, el 
diálogo aquí comprendido tiene como referencia principal, Paulo Freire (2002, 
2006,2007), y David Bohn (2005, 1980) que tratan el diálogo de manera propositiva, 
visando un cambio en la acción y pensamiento de los sujetos. Defiendo la idea del 
diálogo como un encuentro entre hombres y mujeres que comparten redes de 
significados comunes y distintos. Ese encuentro está marcado por historias, 
relaciones y subjetividades distintas, produciendo ideas y comportamientos que 
caracterizan la manera de ser y de estar en el mundo. Por veces, puede resultar en 
tensiones, conflictos y contradicciones en las relaciones de convivencia, generadas 
por fuertes resistencias que impiden el juego libre de ideas y la suspensión de 
creencias para oír y reconocer al otro como diferente. Así, apostar en el diálogo 
como condición existencial humana en el interior de la escuela infantil, se supone 
pensar formas y relaciones entre personas que participan de un quehacer 
pedagógico común, pero de lugares, roles y representaciones distintas. 
  

Palabras-llave: Diálogo. Participación. Grupos de reflexión. Práctica 
pedagógica. Subjetividad. 
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COMENTÁRIO 
As figuras no texto 

 
 

Os desenhos pertencem a John Tenniel, ilustrador original e integrante do cânon de 
Alice. Cada imagem retirada desse acervo possui um significado particular, 
estabelecido a partir de um conjunto de redes em que as relações ganham um 
sentido em função das experiências vividas. Portanto, elas dizem algo de valor 
afetivo, emocional e intelectual que gostaria de compartilhar com os leitores. 
 

 

A capa: Alice é introduzida para abrir o livro. Na versão original, ela está na 

iminência de atravessar o espelho. 

A dedicatória: Alice e a Corça representam uma homenagem a todas as 

professoras e às lembranças de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou.  

Os agradecimentos: O Gato de Cheshire compõe este pedaço importante 

para lembrar que o que fazemos está em estreita vinculação com os outros, a quem 

chamamos de amigos, que nos ajudam, inclusive, a não esquecer quem somos. 

Itinerário um: Alice e a ovelha estão apresentadas para enunciar que não 

podemos olhar tudo a nossa volta; que é preciso escolha e recorte para tratar de 

uma realidade específica, mesmo quando desejamos encontrar um fundamento final 



 

ao término do trabalho. Alice e a Lagarta retratam os diálogos que mantive com 

minha orientadora, a profesora Ana Lúcia Aragão, com a professora Marta 

Peranmbuco, uma de minhas interlocutoras, e com meus colegas do mestrado, no 

percurso da pesquisa, quando não sabia para onde ir. 

Itinerário dois: Alice e as Rainhas significam o momento em que, como no 

jogo de xadrez, você tem que pensar antes de jogar, porque é preciso arcar com as 

conseqüências das coisas ditas. 

Itinerário três: Alice e a Lagarta, em outra perspectiva, estas lembram os 

diálogos, as reflexões e preocupações que tínhamos. Alice, a Lebre de Março e o 

Chapeleiro tecem um cenário em que as palavras pronunciadas em diálogo portam 

redes de sentidos e significados distintos. E que, como num jogo de adivinhações, é 

necessário decifrá-las para serem partilhadas e entendidas. 

Itinerário quatro: Os Insetos no Espelho dizem do quanto nossas vozes, 

como num espelho, são reveladoras de faces que não são só o que vemos, mas o 

que desejamos, imaginamos poderem ser “vistas” por outro; assim como o diálogo 

entre Alice e a Rainha Copas - que é revestido de tensões e conflitos, como quer um 

diálogo tecido em muitas vozes. 

Itinerário cinco: O Jogo de Xadrez representa as cartadas finais ao término 

da dissertação, assim como traduz a idéia das diferenças postas em diálogos na 

convivência humana. 

 As conclusões finais: Alice Espichada é uma imagem que simboliza as 

possibilidades de mudança numa prática pedagógica mediada pelo diálogo 

constante e, ao mesmo tempo, representa meu processo de mudança, pois ninguém 

sai de uma formação do mesmo jeito que entrou. 

Os autores: Alice no Vagão é a ilustração representativa dos diálogos 

simbólicos que travei com diversos autores, experiência vivida “através do espelho”. 



 

 

COMENTÁRIO 
Os personagens do texto 

 

 

Alice é ela mesma, professora, menina, inquieta, perquntadeira. 
 
 

 
 

O coelho sou eu, com passos ligeiros, desejando alcançar, às 
vezes, o inalcançável. 

 
 
 

 
O Gato de Cheshire é a professora Marta Pernambuco, 
aparecendo sempre quando eu não sabia para onde ir. 

 
 

 
 
A rainha de copas é Ana Lúcia Aragão, minha orientadora, que 
em muitos momentos atuou sabiamente, fazendo interdições, 
mandando “cortar a cabeça” quando eu queria percorrer todos 
os lugares em busca de referências para o meu traballho. 
 

 
 

 
O chapeleiro é Rodrigo, colega do mestrado. 

 
 
 
 
Alice espichada somos todas nós, professoras, ávidas, 
esperançadas de sermos sempre mais. 
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ITINERÁRIO UM 

 
 

CHEGA MAIS PERTO E ESCUTA O QUE VOU CONTAR 
SOBRE A HISTÓRIA DESTE TRABALHO 

 

 

 
 

Figura 1.1 – Alice e a Ovelha 

 
 
 

Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma tem mil faces secretas.  

E te pergunta, sem interesse pela resposta, 

Trouxeste a chave? 
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Gilka Pimentel 
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COMENTÁRIO UM 
 
 

Quando o sujeito é neófito em pesquisa científica, poucas vezes o relato de sua 
trajetória é feito de modo sossegado, na mansidão de uma vida despreocupada. 
Pelo contrário, esse percurso é atravessado por ventanias e incertezas, na 
instabilidade do prazer e impacto das descobertas. Para mim, esse movimento foi 
uma mistura de impressões, e conciliar o drama pessoal com o exercício da 
produção não foi uma tarefa fácil. 
 

 

Optei por adotar uma narrativa das vivências das professoras em um 

determinado contexto educacional, de um jeito leve e prazeroso, que permitisse aos 

leitores enxergar um pouco com meus olhos a significância dessa experiência para a 

formação em serviço de profissionais que atuam na educação infantil.  

Sobre como contar uma história, creio como Bauman (2005, p 26): 

 

Histórias são como holofotes e refletores, iluminam partes do palco 
enquanto deixam o resto na escuridão. É missão das histórias 
selecionar, e é de sua natureza incluir excluindo e iluminar lançando 
sombras... Sem seleção não haveria história. 

 

 

COMENTÁRIO METODOLÓGICO UM 
De como escolhi contar essa história 

 
 

Utilizei-me do personagem Alice, do Conto de Fadas de Lewis Carroll Alice no País 
das Maravilhas, como recurso cognitivo para dialogar e explicitar o que tenho a dizer 
neste trabalho. Muitos anos após ter presenteado o livro Alice para a minha filha, no 
seu aniversário de quinze anos, o reencontro na minha estante. Voltei à leitura 
desse livro e encontrei uma menina irrequieta, perguntadeira, curiosa, que a cada 
instante, de maneira perplexa, sábia, filosófica e lúdica, se espanta diante das 
situações inusitadas, das metamorfoses de seu corpo a cada aventura empreendida 
no País das Maravilhas. Pensei que ela poderia se parecer com cada uma de nós – 
ser eu mesma me vendo no espelho. 
 

 

Alice, nesta história, é uma daquelas professoras que sempre perguntam, 

porque muito pensam. Sendo ela mesma uma menina, nunca parou de se perguntar 

com a profundidade necessária de quem se indaga e deseja conhecer. 
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Alice representa, também, meu percurso de professora e aprendiz de 

pesquisadora, na aventura epistemológica de produção do conhecimento. Escolhi 

essa personagem ficcional como uma das minhas interlocutoras imaginárias.  

Alice contém as peculiaridades da menina inquieta dos contos de fadas em 

sua porção adulta, me ajudando a encontrar as chaves para abrir as portas. 

Decidi, também, trazer dialogadores reais para esta narrativa: as professoras 

Marta Pernambuco e Ana Lúcia Aragão; esta última, orientadora deste trabalho. 

Sendo assim, não se espantem quando encontrar diálogos sucessivos com Alice e 

minhas professoras e, ainda, de forma “oculta”, entrelaçada, com os possíveis 

leitores deste trabalho – todos quantos me ajudaram a encontrar caminhos e 

possibilidades nesta trajetória. 

Sobre os gêneros dos discursos, reconheço que eles variam conforme a 

inesgotável diversidade da linguagem na atividade humana. Neste trabalho, o 

diálogo tecido está repleto de vozes. Ora eu falo como professora e como 

pesquisadora, ora através de Alice, e em outras, dialogo comigo mesma. 

Como pesquisadora, utilizo-me de “comentários metodológicos” para falar da 

escolha metodológica, da definição dos conceitos, das opções teóricas e da posição 

que assumo ao interpretar o processo vivenciado nessa experiência. Em diversos 

momentos recorro a comentários, tornando visível o diálogo comigo mesma. As 

conversas com meus interlocutores, reais e fictícios, estão representadas 

graficamente pelos balões. 

 Alice sou eu, somos todas nós professoras da educação infantil guiadas por 

um propósito, um sonho, um projeto, buscando construir reflexões sobre nossas 

ações. 
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PASSAGEM 1:  

Eu e Alice - nosso primeiro encontro. 

 

Aproxime-se mais Alice, e vem me escutar... 

 

 

Estavámos, eu e Alice, sentadas num daqueles banquinhos do Campus 

Universitário da UFRN, embaixo de uma árvore. Ela, que gostava de ouvir histórias 

de professoras, me pede: “Conta-me uma história, por favor”. 

Conduzi Alice nessa viagem com o intuito de fazê-la entender o percurso 

histórico do NEI. E lá vou eu contar a história de uma escola, de um grupo de 

professoras que um dia se reuniu no Espaço de Escuta para falar de seus dramas e 

tramas tecidas em sala de aula. 

 

 

COMENTÁRIO DOIS 
 
 
Ouvi da professora Conceição Almeida, do GRECOM 2, que uma pesquisa nasce de 
uma verdadeira obsessão por parte do pesquisador. Foi preciso achar o tempo da 
delicadeza trazido pelo distanciamento necessário do que havia vivido como 
coordenadora, junto com as professoras do NEI, no período de 2003 e 2004, para 
deixar-me contaminar por uma razão aberta, que me permitisse refletir sobre essa 
experiência de formação permanente das professoras como um processo 
significativo de diálogos.  
 

 

 

Vem cá, Alice, vou contar porque surgiu meu desejo de pensar sobre 
a experiência do Espaço de Escuta vivida nesta instituição. 

 

 

 

Este trabalho aponta os ganhos de uma prática dialógica participativa e suas 

implicações para a ação docente na educação infantil, a partir da experiência da 

                                                 
2 Coordenadora do Grupo de Estudo da Complexidade, ligado ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UFRN. 
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formação de um Espaço de Escuta, como um grupo de reflexão constituído com a 

finalidade de problematizar as dificuldades, limites e sentimentos frente aos desafios 

da prática pedagógica. 

 Minha intenção, portanto, é ver em que medida uma prática de formação 

docente, cujo foco está centrado na pessoa da professora, suas dificuldades, limites, 

sentimentos sentidos em sala de aula, tendo o diálogo como estratégia de reflexão e 

ação, possibilitou mudanças na prática pedagógica. 

 

 

COMENTÁRIO METODOLÓGICO DOIS 
As perguntas-guias da pesquisa 

 
 
Perguntas me guiaram nesse percurso de investigação, para as quais busquei 
encontrar respostas: Até que ponto a formação em serviço da instituição despreza a 
dimensão da pessoa da professora, nas reflexões sobre a prática pedagógica? Em 
que medida o Espaço de Escuta se constitui como um diferencial em relação aos 
outros espaços dentro da escola? 

 

 

A pergunta, então, é em que medida o diálogo possibilitado no Espaço de 

Escuta favoreceu uma reflexão sobre a prática pedagógica, reconhecendo ser este 

um processo que se faz com avanços e recuos, adesões, acordos e resistências, 

tendo como princípio a valorização da pessoa da professora no desenvolvimento do 

trabalho profissional? E qual seria sua distinção em relação aos outros espaços de 

reflexão que havia na escola? 

Procuro ressaltar o valor do diálogo e da participação das professoras no 

que chamo de Espaço de Escuta, na construção de uma prática pedagógica que 

leva em conta a problematização das ações  para  uma reflexão  das tensões e 

conflitos na relação coordenação pedagógica/ professoras. Reconheço que a 

produção do conhecimento comporta sempre um  olhar do pesquisador, que nunca é 

imparcial, neutro, visto que revela um modo de olhar as coisas sob um recorte, 

marcado por suas experiências de vida pessoal e profissional. 

Desse modo, o diálogo que entendo aqui tem como referências Paulo Freire, 

(2002, 2003, 2006, 2006, 2007, 2007) e David Bohm (2005).  A leitura da tese de 

Almira Navarro (2005) me ajudou a reconhecer as distinções de suas concepções e 
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intenções – ambos tratam de modo propositivo o diálogo, visando a uma mudança 

na ação e pensamento dos sujeitos. 

 

 

COMENTÁRIO METODÓLOGICO TRÊS 
Dos caminhos metodológicos 

 
 

Elegi as falas produzidas pelas professoras - no ano de 2003 - como objeto de 
análise desta pesquisa. Considero que esse ano, 2003, marca o momento inicial do 
trabalho e contém os elementos constituintes que permitem nos aproximar das 
reflexões realizadas por elas numa perspectiva dialógica, à luz do referencial teórico 
em Paulo Freire (2007, 2006, 2003, 2002) e David Bohm (2005). Esta pesquisa foi 
sistematizada a partir da minha experiência vivida; logo, estou falando de um 
determinado cenário, com sujeitos de um contexto particular. Assim, organizei as 
notações e passei a analisar a recorrência de temas nas falas das professoras. 
Procedi a uma interpretação, buscando perceber o que aparecia como tema 
emergente – o que falavam e pediam as professoras. Este procedimento me ajudou 
a compreender a necessidade da existência de um diálogo permanente, aberto, 
ético, afetivo e amoroso, dentro da escola, que comporta sempre um jogo de 
tensões, conflitos e resistências. Esse diálogo se faz na urgência, pelos desafios 
postos na construção de uma educação infantil de qualidade, pensada no respeito 
às crianças e suas infâncias cada vez mais estilhaçadas pela violência doméstica, 
social, sendo elas violadas no seu direito mais fundamental de ser e viver como 
crianças. 
Organizar as falas, o processo vivido, os temas, a recorrência e os conteúdos que 
emergiram neste processo, confrontando-os com cada um dos espaços de reflexão 
existentes na escola, me permitiu compreender sua especificidade e relevância no 
projeto político-pedagógico da instituição. Busquei uma articulação entre os 
elementos específicos de uma dada realidade, passíveis de serem pensados como 
referência para outras práticas educativas e escolares em que o diálogo, apoiado 
numa ação-reflexão-ação autêntica, possa servir para balizar outras ações 
formativas em serviço. Nessa experiência, as professoras da escola infantil podem 
compartilhar seus fazeres, refazendo sempre sua prática, suas intervenções, tendo a 
criança e sua aprendizagem como foco principal das suas intervenções e ações. 
 

 

COMENTÁRIO METODOLÓGICO QUATRO 
Dos instrumentos da pesquisa 

 
 

Os instrumentos usados na pesquisa são os registros escritos das falas das 
professoras durante os encontros do Espaço de Escuta, quando atuei como 
coordenadora pedagógica. A decisão e a escolha tomadas me fizeram perceber a 
recorrência dos temas tratados a partir dos conteúdos que emergiam, procurando 
caracterizar cada um dos espaços formativos da escola, tais como os grupos de 
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estudo, a parada pedagógica, a semana pedagógica, os planejamentos coletivos e 
individuais. 
 

 

Esses espaços, eu os concebo como práticas sociais e educativas 

realizadas de modo intencional, que leva em conta mecanismos de tomada de 

decisão das professoras envolvidas numa determinada situação compartilhada.  

 O aporte teórico me permite defender o diálogo como um encontro entre 

homens e mulheres que partilham redes de significados comuns e distintos, marcado 

por histórias e subjetividades diversas, produtor de idéias e comportamentos que 

caracterizam jeitos de ser e estar no mundo. O diálogo carrega tensões, conflitos e 

contradições que impedem o jogo livre das idéias e a suspensão de crenças, 

demandando esforço intencional para ouvir e reconhecer o outro na sua diversidade. 

Ele é, ao mesmo tempo constituinte e constitutivo da existência humana. 

Apostar no diálogo como condição existencial humana, no interior da escola 

infantil, supõe pensar mecanismos de tomada de decisão e reflexão das ações 

docentes, entendendo-as como práticas sociais e educativas com intencionalidade, 

que visam à aprendizagem das crianças; ou seja, é realizado através de relações 

entre pessoas que participam de um fazer pedagógico comum, embora de lugares, 

papéis e representações diferentes.  

Ser professora, de uma forma geral, é atividade complexa, relacional. Exige 

lidar com pessoas em suas mais diversas subjetividades, experiências e 

manifestações pessoais. No caso da docência no ensino infantil, sua especificidade 

reside na faixa etária dos alunos, na relação que as professoras mantêm com eles, 

na forma de ensinar e como eles aprendem. 

Nessa etapa da vida, a criança sabe pouco sobre o mundo do adulto e suas 

convenções – regras e limites – e, menos ainda, como lidar com elas. Seu 

pensamento, suas relações com o outro, com os objetos, com seu corpo, com seus 

desejos e emoções estão sendo organizados por descobertas, percepções, 

experiências que vão sendo tecidas e mediadas por outros mais experientes. Isto faz 

com que a escola e a família exerçam funções e papéis de controle, cuidados e 

educação muito particularizados nesse período.  

Essa vulnerabilidade física, emocional e social é assinalada por Katz e 

Golffin (1990), Medina Revilla (1993), Zabalza (1996) e Goleman (1995), e também 
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citada por Formosinho (2002) como um fator que marca a diferenciação da 

profissão, que tem a ver com a necessidade de atenção privilegiada da criança 

nessa fase da vida. 

Nesse contexto, buscamos, sistematicamente, espaços e estratégias para 

promover a aprendizagem do aluno. E isso implica a criação de um espaço/tempo 

com viés dialógico, para a reflexão sobre nossas ações e para a proposição de 

mudanças em torno das dificuldades, conflitos e desafios que a prática pedagógica 

nos impõe. 

Por isso, é parte da história do NEI a reflexão sistemática das ações 

docentes, sendo possível a criação de espaços coletivos para o exercício da reflexão 

de diferentes problemáticas. Esses momentos acontecem junto com a coordenação 

pedagógica; são encontros organizados com as professoras durante os 

planejamentos individuais e coletivos, nos grupos de estudos e nas interlocuções 

com profissionais de outras áreas – convidados para nos auxiliar em questões as 

quais não dominamos. 

 

Depois de escutar atentamente, Alice me interpela: 

 

 

Dizem que o NEI é uma escola que resolveu muitas coisas que outras 
escolas da rede pública ainda não conseguiram, mas sei que vocês 
enfrentam muitas dificuldades que também são comuns a outras 
instituições de educação infantil como, por exemplo, os impactos 
gerados pelo fenômeno da inclusão das crianças com necessidades 
educativas especiais e os efeitos para a prática pedagógica, bem 
como, para as professoras que lidam com elas. 

 

 
Isto que você está falando eu queria abordar lá na frente, quando  
estiver relatando os acontecimentos que mobilizaram as professoras 
na construção de um Espaço de Escuta, no ano de 2003. Então, agora 
vou historiar e contextualizar um pouco essa instituição para produzir 
uma compreensão do processo vivido por nós naquele ano, com esse 
grupo. 
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PASSAGEM 2:  

Pelas mãos conduzo Alice a ouvir a história do NEI 

 

 

O Núcleo de Educação Infantil - NEI é uma escola pública federal, fundada 

em 1979, resultante da unificação, em 1988, das ações desenvolvidas até então 

pelo Núcleo Educacional Infantil 3 e pela Unidade Educacional Infantil 4. 

Atualmente, o NEI desenvolve atividades de ensino voltadas para a primeira 

etapa do ensino básico, além da extensão. Isto nos coloca a imensa tarefa de 

produzir saberes no campo da educação infantil e, portanto, sermos investigadoras 

da nossa própria prática.  

Sobre o processo histórico que vem sendo construído a partir da década de 

80, pelo NEI, a professora Maria Carmem Rêgo 5(1995) diz que as mudanças foram 

pautadas na vinculação dos campos administrativo e pedagógico, na reestruturação 

do quadro funcional de professores e na reorientação da proposta curricular.  

Essas mudanças, segundo ela, possibilitaram a construção e o 

reconhecimento de um trabalho significativo no Estado do Rio Grande do Norte, 

passando a ser referência para outras práticas. 

Em 1998, fomos desafiadas pelas exigências advindas do MEC acerca da 

função das escolas de 1º e 2º graus dentro das Instituições de Ensino Superior, 

colocando a emergência de ampliação das nossas atividades de ensino para outras 

ligadas à extensão e à pesquisa, considerando o papel da Universidade como um 

lugar de produção e organização do conhecimento em que se articulam essas três 

dimensões de atividades. Isto nos obrigou a buscar a (re) unificação 6, a fim de nos 

fortalecermos como uma unidade que produz saber no campo da educação infantil. 

Nesse período, são elaborados os Referenciais Curriculares para a 

Educação Infantil e Fundamental, pelo Ministério da Educação e Cultura/MEC; 

também é criado o Fundo de Desenvolvimento para o Ensino Fundamental - 

FUNDEF, abrindo-se um amplo debate nos Estados, através das Secretarias de 

                                                 
3 O NEI foi criado pela resolução nº. 55/79 - CONSUNI 
4 A UEI foi criada, em 1990, como creche para atender os filhos da comunidade universitária e, 
posteriormente, transformada em escola. 
5 Carmem é professora e ex - diretora do NEI. 
6 Na época havia o Núcleo Educacional Infantil - NEI, a Unidade de Educação Infantil - UEI e a creche 
da saúde. 
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Educação, que convocam os professores das redes de ensino municipal e estadual 

para uma redefinição dos projetos políticos pedagógicos. A partir daí, estudos e 

publicações na área são veiculados nos cursos de formação continuada de 

professores. 

Nesse contexto, é possível dizer que o NEI vem buscando espaços de 

produção e construção de conhecimentos na área de educação infantil, rompendo 

fronteiras históricas entre os níveis de ensino superior e básico dentro da 

Universidade.  

No período do meu ingresso na instituição, em 1994, já era parte da sua 

prática pedagógica a sistematização de espaços e estratégias de reflexão sobre o 

fazer docente.  Fazia parte da história da escola a reflexão constante das ações 

docentes, sendo possível a criação de espaços coletivos com a equipe para o 

exercício da reflexão de diferentes problemáticas. Esses momentos aconteciam  

entre a equipe e a coordenação pedagógica, em encontros organizados para 

planejamentos individuais e coletivos, em grupos de estudos e nas interlocuções 

com profissionais de outras áreas.. 

Esse processo de reflexão coletiva e pessoal permitiu que em diferentes 

momentos, como professora ou como coordenadora, pensasse questões 

inquietantes que foram surgindo no cotidiano da sala de aula, tais como os 

sentimentos advindos da relação com as crianças, sobretudo aquelas que portam 

diferenças acentuadas de comportamento e aprendizagem.   

No período em que atuei na sala de aula, defrontei-me com situações 

desafiadoras na relação com as crianças e com minha própria intervenção. 

Vivenciava sentimentos e preocupações, angústias decorrentes dos limites e 

desafios da ação docente. Alguns deles compartilhei, tanto com a coordenação, em 

reuniões pedagógicas, quanto com meus pares, de maneira informal.  

Mesmo havendo interlocuções constantes, percebia o quanto era difícil 

explicitar minhas inquietações, pois a reflexão sobre o fazer pedagógico requer o 

reconhecimento da pessoa da professora, acolhida na sua subjetividade, na sua 

história de vida pessoal e profissional, o que se efetiva via espaços sistemáticos de 

reflexão, como o Espaço de Escuta. 

Nesses treze anos trabalhando como professora no NEI, houve inúmeros 

encontros organizados para a reflexão, em variados campos do conhecimento 

humano, através de grupos de estudos, paradas pedagógicas, semanas 
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pedagógicas, planejamentos coletivos, sugeridos tanto pela coordenação 

pedagógica quanto pelos professores, a partir de impasses e dificuldades geradas 

nas mais diversas situações do cotidiano escolar. Porém, a tônica principal dos 

encontros eram as questões pedagógicas propriamente ditas, relacionadas com a 

construção de um fazer que levasse em conta os avanços da produção do 

conhecimento, embora a subjetividade das professoras não estivesse desvinculada 

da reflexão.    

Como professora e, posteriormente, como coordenadora, percebia as 

dificuldades de diálogo mais aberto sobre determinados sentimentos manifestos e/ou 

velados na relação de ensino e aprendizagem que, por sua vez, suscitam incômodos 

e mal-estares. Desses lugares ocupados, eu me perguntava: que estratégias 

poderiam ser criadas, além das existentes, para provocar diálogos mais intencionais, 

em que estivesse presente a dimensão subjetiva das professoras na prática 

pedagógica.  

Na função de coordenadora pedagógica, responsável também pela 

formação em serviço da equipe docente, era importante o olhar atento para as 

angústias e dificuldades enfrentadas pelo outro. 

 Em reflexão sobre essa questão, a professora Almeida (2001) diz: 

 
O nosso olhar atento tem uma perspectiva do ponto de vista com que 
olhamos. Esse ponto de vista são nossos objetivos, pressupostos, 
tendências, crenças em relação ao homem e ao mundo que 
carregamos e que temos conosco naquele momento. (ALMEIDA, 
2001, p.25, 71)  

 

Sob esse prisma, há anos construído, foi possível pensar um Espaço de 

Escuta acessível ao desejo e à necessidade de uma equipe que, nesse período, 

vivia o forte impacto da inclusão de pessoas com necessidades educativas 

especiais-PNEE. Naquele ano, tínhamos doze crianças com necessidades 

especiais, portadoras das mais diversas características, desde deficiência mental, 

física a psicose. Quase todas as salas de aula possuíam alguma criança com 

alguma destas características. Foi um ano marcado por preocupações, angústias e 

incertezas frente ao desafio da inclusão e seus efeitos na prática pedagógica. 

Em resposta a essa situação, propusemos um espaço aberto para a escuta 

das professoras - um acontecimento singular no âmbito da formação docente. Foi 

organizado no segundo semestre de 2003, através de uma articulação da 
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coordenação pedagógica da escola com a professora responsável pelo estágio de 

Psicologia Escolar do Departamento de Psicologia da UFRN. 

Nasceu o espaço como desejo da equipe de dialogar de forma mais 

sistemática sobre as crianças com necessidades especiais. Os encontros 

aconteciam nos dois turnos, a cada quinze dias, agendados dentro de um 

cronograma organizado e combinado pela coordenação pedagógica com as 

professoras.  É necessário dizer das resistências e conflitos presentes, haja vista a 

heterogeneidade de pessoas, interesses e necessidades. 

 Quando recebemos, na Escola, a estagiária do Curso de Psicologia, não 

sabíamos como seria desenhado o trabalho. Em 2002, havíamos conversado com 

ela sobre o interesse e a necessidade de construirmos uma parceria onde as 

professoras pudessem falar mais abertamente sobre suas dificuldades, quer seja 

relacionadas aos seus comportamentos, à aprendizagem, à família, ou a qualquer 

outra problemática. 

 No ano de 2003, manifesta-se o interesse da aluna e da professora em 

realizarem o Estágio de Psicologia Educacional no NEI. Não tínhamos claro como 

seriam esses encontros. Agendamos uma conversa com a estagiária e as 

professoras, nos dois turnos, quando surge a proposta de um Espaço de Escuta no 

qual a Estagiária tanto pudesse nos ouvir, quanto compartilhar saberes.  

Ao trazer para o campo da palavra os sentimentos, foi possível elaborar no 

plano do pensamento e da ação novas idéias. Isso foi produzindo aos poucos novos 

jeitos de pensar e olhar antigas questões, permitindo um efeito positivo no bem-estar 

individual da professora em sala de aula, que agora dividia com as colegas suas 

dificuldades. A experiência foi avaliada como positiva e importante pelas professoras 

que estiveram presentes durante todo o processo no Espaço de Escuta. 

 

 

COMENTÁRIO TRÊS 

 
 

Esse espaço, para mim, tinha o ardor de uma antiga paixão. Valor simbólico, afetivo 
e político, para uma professora que no exercício da sua função costumava não ter 
medo ou receio de admitir incertezas e fraquezas sempre que as coisas não 
estavam tão bem em sala de aula. Provavelmente, minha história de vida influenciou 
certa obsessão quanto ao enfrentamento e reconhecimento de que a nossa 
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subjetividade traz uma marca inconfundível do modo de ser, estar e se relacionar no 
mundo, e sempre nos acompanha. Unir a fome com a vontade de comer me pareceu 
uma oportunidade ímpar naquele momento.  Escolher essa experiência como objeto 
de pesquisa representa o meu modo particular de olhá-la, (re)admirá-la e ser por ela 
iluminada, com riscos e limites que possam advir daí. Tenho consciência de que 
experiências humanas não são copiadas, replicadas como se fossem peças em 
laboratórios. Elas são ofertas de promessas, pistas, referências, motivações, 
princípios para recriações, criações para outras pessoas, outros grupos, sempre 
singulares, de cada escola, de cada equipe de professores. 
 

 

PASSAGEM 3: 
Tensões e conflitos na relação professor-coordenador 

e coordenador-professor. 
 

 

Alice, já muito ansiosa para falar, me interrompe. Estivera muito atenta 

durante todo tempo, mas como tinha as características de menina irrequieta, aliada à 

ansiedade de começar a falar quase instantaneamente, sem esperar sua vez, 

Interpela sobre as dificuldades no convívio entre professores e equipe técnico-

pedagógica. 

 

 

Quais são, afinal, os problemas entre coordenação pedagógica e 
professoras? 
 
 
 
Ora, apesar da coordenadora ser escolhida pelos pares, alçada da 
condição de professora para outro lugar, passa a ser olhada como 
alguém que detém poder. Assim, como em outras situações da vida, 
os conflitos aparecem pela resistência, diferenças, divergências de 
jeitos e olhares distintos sobre o trabalho pedagógico. Mesmo que 
esse sentimento seja passageiro, gera resistência e desconfiança até 
que as arestas sejam aparadas ou vencidas. Assim, o saber que o 
coordenador possui, bem como o papel que lhe é instituído 
socialmente, lhe confere poder sobre o outro, autorizado pela escola, 
neste caso, o professor. 
 
 

 

Atualmente, existe uma vasta pesquisa e estudos sobre a relação de 

professores com os chamados supervisores, equipe técnica ou coordenação 
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pedagógica. A literatura na área aponta as dificuldades produzidas e gestadas nessa 

relação hieraquizada entre esses atores no interior da escola. 

Pesquisas como a de Placo e Souza (2006), sobre os conflitos que envolvem 

a questão da autoridade e da formação de valores nos espaços educacionais, 

dificultando o diálogo entre professores e coordenadores; a de Almeida (2006),   

sobre o relacionamento interpessoal da coordenação pedagógica; a de Souza 

(2006), a respeito do coordenador pedagógico e a constituição do grupo de 

professores; e a de Orsolon (2006), apontando conflitos, tensões e possibilidades de 

novas relações coletivas, pautadas em diálogos em que o respeito à subjetividade, à 

confiabilidade, à escuta entre esses atores possa desalojar práticas e estruturas 

instaladas que dificultam o trabalho em parceria.      

Diante disso, parece haver um jogo em que há dois times em disputa. Há 

quem diga que os professores são culpados porque não aceitam as sugestões dos 

coordenadores.  As queixas vêm carregadas de certezas, tais como: os professores 

não estudam, não se atualizam, não fazem bons planejamentos, faltam às aulas, 

ensinam muito mal aos seus alunos. Do outro lado da competição, os coordenadores 

são acusados de não saber o que é uma sala de aula, de propor planos 

mirabolantes e inexeqüíveis, de trabalharem pouco, e uma lista infindável de queixas 

e acusações. 

Não pretendo me embrenhar nas teorias da história da educação, afeitas a 

essa área, para demonstrar como esse papel foi sendo construído, social e 

economicamente; entretanto, é oportuno lembrar que a partir do tecnicismo esse 

profissional – o coordenador – passa a operar como uma espécie de “controlador” 

em relação aos sujeitos professores que atuam no espaço escolar, tendo em vista a 

eficiência, a hierarquização das atividades, a disciplina e o controle, a divisão entre o 

fazer e o pensar. 

Considero que todo exercício de poder é ao mesmo tempo um lugar de 

formação de saber e que estes se implicam mutuamente; portanto, todo saber 

constitui relações de poder. Não há relações de poder sem a constituição de um 

campo de saber. Machado (1987), comentando as relações de poder e saber nas 

obras de Foucault, diz que este olhar invisível permite ver tudo sem ser visto, produz 

no vigiado uma visão de si mesmo a partir de quem o olha. 

A questão é se essas idéias dão conta de pensar as relações de tensões e 

conflitos entre coordenadores pedagógicos e professores. 
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 Autores como Schõn (1993); Nóvoa (1993); Placo (1994) e Torres (1994) têm 

influenciado nas últimas décadas os estudos sobre a formação de professroes, 

defendendo a proposta de que coordenadores e professores se constituam como 

parceiros na organização de projetos, estudos e busca de soluções para o 

enfrentamento das dificuldades do cotidiano escolar. 

Vamos considerar a escola como uma instituição que organiza e transmite os 

conhecimentos acumulados pela humanidade; ao mesmo tempo, faz circular 

saberes. É um lugar de relações entre os vários grupos existentes na organização e 

na divisão do trabalho escolar. É um espaço onde convivem culturas, valores e 

vivências diferenciadas. É, também, dispositivo disciplinar, manutenção de regras e 

controle, uma espécie de senha para o pensamento racional.  

Atravessada pela história das diversas transformações sociais, políticas e 

econômicas da sociedade ocidental, a escola legitimou-se como instituição de saber, 

produtora de conhecimento, instituindo a pedagogia como um corpo teórico de 

explicações das relações e dos processos de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, a escola vai sendo desenhada conforme os interesses, 

concepções, organização social, cultural, política e econômica de cada época. É 

palco de lutas, contradições, avanços científicos, histórias de vida e subjetividades, 

compondo uma teia de relações humanas complexas. 

Nessa perspectiva, reputo difícil, complexa e problemática a relação entre 

coordenação pedagógica e equipe docente na prática escolar. Difícil, porque envolve 

confrontos de idéias plurais sobre o quê e como ensinar, o quê e como avaliar, como 

aprender e como relacionar-se. Problemática, porque pode interferir negativamente 

no desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

 No NEI, isso não seria diferente, mesmo sendo a escolha da coordenação 

pedagógica e da direção realizada pelos professoras. Temos acumulado uma longa 

experiência de diálogos, calcada numa relação de horizontalidade entre professoras, 

direção e coordenação pedagógica; mesmo assim, enfrentamos também embates e 

tensões nessa relação, que procuramos resolver através de estratégias que variam 

conforme o nível de conflito surgido, o tratamento e concepções dos que estão 

ocupando os lugares de mando e hierarquia da instituição. 

 Observava em muitos momentos, do ponto de vista das professoras, que 

parecia haver uma desconfiança relacionada com certo poder da coordenação 

pedagógica em relação ao fazer docente. 
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As tensões que ocorrem nessa relação me lembram a conversa entre Alice 

do Conto e a Lebre de Março, porque muitas vezes tanto professoras quanto 

coordenadoras dizem o que pensam sem ponderar, provocando mal-estar, 

desentendimento, intolerância e incompreensões na relação entre as partes 7.  

Em outros contextos, parece haver um descrédito do conhecimento que teria 

o coordenador sobre os conteúdos transmitidos pelos professores aos alunos, sendo 

esses de domínio exclusivo e especializado dos professores. Crença que acaba 

promovendo uma série de desencontros, oposições, o que compromete muitas 

vezes a aprendizagem dos alunos e o projeto pedagógico da escola.  

É preciso pensar o coordenador e o professor como formadores e parceiros, 

que participam e acompanham o projeto pedagógico da instituição escolar, estando, 

também, engajados em um processo de reflexão e escuta, acolhendo as 

dificuldades e mudanças da escola, dos seus pares, das crianças, da família, 

prestando atenção aos saberes, experiências e valores que cada um possui, que 

são sempre diversos e heterogêneos. Isso faz com que possamos nos constituir 

como aqueles que valorizam e conhecem a trama complexa da profissão de ensinar, 

a partir de uma prática que se faz e se realiza nas vivências cotidianas, na história 

de vida de cada um  que é sempre cultural e coletiva.  

  A coordenadora pedagógica, em sua dimensão educativa, tem a função de 

favorecer a formação partilhada e permanente da equipe docente, a despeito da 

complexidade que envolve diferentes visões sobre seu papel. Uma delas, ainda 

muito presente nos nossos modos de compreender, a aponta como alguém que 

tenta fazer valer suas convicções e opiniões, impondo modelos e relacionando-se de 

maneira vertical com os professores. 

  No dizer de Orsolon (2006), o trabalho de parceria se constrói 

articuladamente entre professores e coordenadores, possibilita a tomada de decisão 

capaz de garantir o alcance das metas, criando possibilidades efetivas de aprender 

junto, de complementar o olhar, de ampliar as perspectivas de atuação em sala de 

aula. 
                                                 
7 Alice menina, que diz o que pensa ou pensa que pensa quando diz, responde de forma irritada a 
Lebre de Março, quando é convidada a tomar um pouco de vinho numa mesa que não havia nada 
além de chá. Depois, muito animada, acha que ia se divertir muito com as adivinhações, matando as 
respostas propostas pelo Chapeleiro. A Lebre de Março, não gostando do comentário de Alice, 
pergunta se ela está sugerindo que pode achar as respostas e diz que ela deveria dizer o que pensa, 
e Alice responde que pensa o que diz. É a mesma coisa, não é? Pergunta ela. O chapeleiro diz que 
não, pois seria como dizer que “vejo o que como é a mesma coisa de dizer que como o que vejo”... P 
67: 68. 
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De qualquer modo, precisamos entender essa relação a partir de sinais 

históricos da cultura, de relações interpessoais em que as subjetividades se 

entrecruzam em diferentes contextos, em diferentes níveis. Sobre essa relação e 

suas especificidades, manifesta-se Bruno Eliane:  

 

Essa complexidade exige, em primeiro lugar, tempo para se estar 
junto, tempo para a construção da confiança que permite coragem de 
expressar os próprios desejos, as próprias dúvidas e os próprios 
medos, tempo para se tomar nas mãos as manifestações de cada 
um olhando devagar para elas. (2006, p.15). 

 

Em tudo na vida, como diz Exupéry no Pequeno Príncipe, é preciso criar 

laços. Os laços aos quais me refiro são construídos na rotina diária, nos afazeres 

cotidianos, nas trocas, nos embates, nas tensões, como um mosaico que deve ser 

tecido com paciência e respeito. 

É nesse cenário que falo agora sobre o Espaço de Escuta. 

Alice me interrompe, com a curiosidade que lhe é peculiar. 

 

 

Tudo bem! Mas como funcionavam esses encontros, o que se falava 
lá dentro, quanto tempo durou? Quem participava e como 
participava?  O que ele tinha de tão importante e peculiar, e o que 
você queria saber? 
 
 
 
Durante muito tempo fiz muitas perguntas. Tinha muitas inquietações. 
As questões, para mim, continham certa obsessão de quem vê 
quando quase ninguém enxerga. No rebuliço das conversas com meus 
colegas de mestrado, com as colegas do NEI e com minhas 
professoras, foram se delineando as perguntas certas para respostas 
provisórias a respeito de como deve ser o conhecimento. 
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PASSAGEM 4: 

Espaço de Escuta - contexto e emergência. 

 

 

No ano de 2002, em várias ocasiões procuramos a professora do 

Departamento de Psicologia para conversar sobre as inquietações das professoras 

com dificuldades no trabalho pedagógico, com crianças que apresentavam ritmos de 

aprendizagem e comportamentos diferenciados da maioria da sala. Somente no ano 

seguinte é que se efetiva o Espaço de Escuta. 

Na posição de coordenadora pude, nos anos de 2002 e 2003, através dos 

planejamentos, ouvir as preocupações que envolviam a relação entre professoras e 

crianças. A ansiedade de falar sobre elas indicava que precisávamos criar novas 

estratégias, incitando à criação de novos espaços pedagógicos que pudessem 

inserir a dimensão afetivo-emocional das professoras na relação de ensino. 

Como o NEI costuma receber alunos da Universidade, de diversas áreas, 

para a realização de estágios e observações, acordamos com a coordenadora do 

estágio de Psicologia Escolar o início de um trabalho de escuta em que fosse 

possível fazer escoar as aflições que naquele momento mobilizavam muitas 

professoras. Durante o segundo semestre de 2003, na presença da estudante de 

Psicologia, partilhamos coletivamente reflexões que remetiam para as seguintes 

questões: 

 O lugar da criança na relação com a família. 

 A representação dos pais em relação aos filhos (investimento afetivo, 

mecanismos de defesa dos pais frente às dificuldades escolares). 

 Aceitação dos pais aos encaminhamentos dados pela escola. 

 Angústia do professor frente às dificuldades das crianças com 

necessidades educativas especiais, e outros sentimentos envolvidos. 

 

Os encontros foram organizados quinzenalmente com as professoras e a 

aluna do curso de Psicologia Escolar, tendo como objetivo possibilitar a expressão 

das preocupações docentes em relação às crianças, às famílias e aos próprios 

sentimentos. 
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A organização de um espaço como estratégia pedagógica que permitisse a 

escuta, a reflexão, a confiança, o diálogo e a parceria, com a finalidade de ser um 

lugar de trocas entre as professoras, aos poucos foi se diferenciando em relação aos 

outros espaços dentro da escola. Desse modo, entendo que o Espaço de Escuta foi 

um lugar privilegiado de circulação das subjetividades, pois o diálogo empreendido 

dentro dele remetia aos sentimentos das professoras, suas ações e relações com as 

crianças. 

 O afastamento para analisar esse processo me permitiu entender que a 

particularidade dessse lugar residia na abertura provocada pelo diálogo e que as 

reflexões produzidas no processo de formação estavam todo tempo atravessadas 

pelas experiências de cada uma, e, portanto, carregadas de subjetividades e 

históricas que portamos, que se apresentam em nós como traços de quem somos. 

 

 

COMENTÁRIO METODOLÓGICO CINCO  
 Problematizando 

 
O diálogo possibilitado no Espaço de Escuta favoreceu uma reflexão sobre a prática 
pedagógica, reconhecendo ser este um processo que se faz com avanços e recuos, 
adesões, acordos e resistências, tendo como princípio o reconhecimento da  
subjetividade da professora no desenvolvimento do trabalho profissional? E qual 
seria sua distinção em relação aos outros espaços de reflexão que havia na escola? 
 

 

Alice, VOU TE CONTAR sobre os participantes, o funcionamento e a 
duração do Espaço de Escuta. 

 
 

 

Os encontros foram agendados para que toda a equipe pudesse participar, 

tendo em vista o consentimento do grupo, em reuniões marcadas para conversar 

sobre a possibilidade desse espaço na escola. 

 No inicio, as professoras de cada sala de aula, nos dois turnos, 

participaram, relatando as aflições que tinham com determinada situação ou criança 

em especial. No decorrer do processo, algumas não aderiram, deixando de 

comparecer, outras permaneceram até o último encontro de 2003. Das que 

participaram, quinze pertenciam ao quadro de professoras efetivas e nove eram 
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substitutas 8. Os encontros ocorreram durante todo o semestre de 2003, a cada 

quinze dias, nos turnos da manhã e da tarde. 

As nossas conversas tinham a ver com nossas inquietações de professoras 

com determinados alunos que não estavam aprendendo como os outros. Crianças 

que desafiavam as professoras a pensar novas estratégias e novos olhares. 

Situações que evocavam sentimentos os mais diversos sobre como ensinar, 

possibilitando àquelas crianças aprenderem não só os conhecimentos relativos às 

linguagens e suas representações, mas à convivência em grupo, às regras e aos 

limites. Tais desassossegos abriam fendas para pensar sobre novas concepções, 

crenças e valores arraigados sobre a função e organização da escola, o papel da 

professora, da família e da sociedade na educação da criança. 

Os sentimentos apresentados pelas professoras apareciam das formas mais 

variadas. Angústias, incertezas, impotência, exaustão, medos, resistência ocasional, 

amorosidade exacerbada, enfim, toda a complexidade advinda da alma humana. 

Afinal, a professora, para investir-se da função de ensinar, não se despe de sua 

condição de humano, pleno de conflitos. Exupéry 9 dizia que o homem é um nó de 

relações. Afinal de contas, a vida só é vida se for humanamente humana. 

Como estratégia, deixávamos o espaço para a professora que quisesse e 

sentisse mais necessidade de falar livremente. Era um jogo livre de idéias. Cada 

uma podia ouvir, falar e opinar sobre as situações trazidas pela colega, se 

posicionando, assumindo suas inquietações, preocupações, comunicando as 

estratégias pedagógicas adotadas com as crianças, com o grupo e com os pais. 

No inicio dos primeiros encontros, foi combinado que cada professora, de 

cada turma, 10 apresentasse uma situação em sala de aula que estivesse 

provocando inquietação – fosse com o grupo de crianças, uma criança específica 

e/ou com os pais.  O assunto mais mobilizador para o grupo, naquele momento, 

dizia respeito a algumas crianças cuja situação era percebida como inquietante nos 

momentos coletivos da escola, como o parque ou atividades culturais nas quais 

estavam presentes.  

A forma que encontramos de garantir que todas as situações apresentadas 

pelas professoras pudessem ser dialogadas e compartilhadas foi organizar os 

                                                 
8 Professoras contratatas por dois anos, através de concurso público, pela UFRN. 
9 Palestra proferida por Ailton Sigueira, professor da UERN e membro do GRECOM, em 2007. 
10 As turmas são organizadas pelo critério de idade, distribuídas em turma I, II, II, IV. E V. 
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relatos através de estudo de caso, passando a ser a estratégia de reflexão usada no 

Espaço de Escuta. Isto, no entanto, tinha a flexibilidade que um diálogo com estas 

características precisa ter, ou seja, as professoras deveriam se sentir à vontade e 

acolhidas para falar de suas temeridades e fragilidades. 

A estagiária de Psicologia Escolar tinha a função de ouvir e interrogar, 

levantando questões que nos ajudassem a pensar para além das palavras, seus 

sentidos e significados que, naquele momento, não conseguíamos enxergar 

sozinhas, assim como participar dos dialogos com os pais11, ou mesmo conversar 

individualmente com a família, caso desejasse. Poetas são testemunhas da 

ambigüidade da palavra, de sua força, de como podem ser traiçoeiras, aproximando 

e distanciando pessoas, sentidos e interpretações. A palavra, como dizia Clarice 

Lispector, em Água Viva, não se faz aqui e agora, não sabe o que é 12.  

Esse processo nos permitiu identificar os ganhos que a participação e o 

diálogo promovem para uma ação coletiva com vistas a uma mudança no fazer da 

professora. Sobre os ganhos trazidos pelo processo de formação política e 

discussão coletiva, Paiva (2006) aponta para a abertura do desenvolvimento de 

novas operações cognitivas, a criação de formas de socialização, satisfação no 

encontro com o outro e  elevação da auto-estima. 

Podemos, então, distinguir a importância e os ganhos do diálogo para a 

escola, para as crianças e para as professoras, no âmbito de uma formação em 

serviço. Ganhamos todos com a experiência da solidariedade e da cooperação, na 

convivência com a diversidade/diferença. Como dizia Paulo Freire (2004) “nos 

tornamos mais humanos na busca do ser mais, este deve ser nosso objetivo, pois 

onde houver homens e mulheres, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, 

há sempre o que aprender”.  

Não podemos ser ingênuas de achar que isto se faz apenas por decreto. 

Faz-se em processo, em construção, envolvendo tensões, conflitos, valores, 

dificuldades, resistências, embates de concepções e projetos de mundo. Faz-se em 

diálogo. 

Dessa forma, a escola é desenhada conforme os interesses, as concepções 

e a organização social, cultural, política e econômica de cada época. Palco de lutas, 

                                                 
11 Encontros agendados com os pais e professoras das crianaçs com necessidades eduactivas 
especiais com a finalidade de refletir e acompanhar o trabalho pedagógico dos filhos (as). 
12 Palestra proferida por Ailton Siquiera sobre Clarice Lispector no GRECOM em 2007. 
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de disputas, de contradições e de avanços, entrelaçados por histórias de vida, 

subjetividades, representações e relações de poder. 

Isso implica pensar a escola como um espaço de aprendizagem, lugar da 

organização formal do conhecimento humano, de práticas de pessoas que possuem 

estatuto social e culturalmente legitimado para realizar essa atividade. Ensinar é 

aquilo que o sujeito-professor está designado a fazer dentro da instituição escolar.  

O diálogo na escola é necessidade humana, política e pedagógica, como 

diria Freire (2002). Sem ele ficamos à deriva, soltos no espaço escolar, sem rumo, 

sem vínculos, sem acordos, sem regras, sem ordem. Ou seja, ficamos frágeis 

demais para fazer, criar, pensar e sentir.  

Por conta disso, o Espaço de Escuta das professoras, no NEI, foi pensado 

como uma estratégia pedagógica em que através do diálogo pudéssemos falar. 

Naquele ano, a inclusão das crianças especias mobilizou uma parte significativa do 

grupo. 

 

Ouvindo você falar do processo, organização e funcioanamento desse 
espaço, ocorre-me reforçar que os laços de confiança, 
reconhecimento da palavra do outro não são um apriori. Ouvi de uma 
professora o seguinte comentário: “uma instituição saudável é aquela 
que enfrenta os conflitos e as tensões, ao invés de evitá-los”. Um 
Espaço de Escuta de professoras nem sempre vai envolver adesão de 
todas, e mesmo aquelas que aderem, participam de modos diferentes, 
muitas vezes em silêncio, o que desafia o olhar atento para incluir 
aquelas que não se sentem envolvidas ainda em laços de confiança 
para se pronunciar. 

 

 

Daí a gente indagar que implicações o diálogo pode ter na ação 
pedagógica da professora, pessoais e profissionais. 

 
 

. 
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PASSAGEM 5: 

Diálogo e implicações na prática pedagógica. 

 

 

O caminho de uma pesquisa contém escolhas e surpresas, mas, sobretudo, 

carrega o olhar singular de quem o faz. Por contaminação deliberada, teço algumas 

das implicações do diálogo existente no Espaço de Escuta para a ação das 

professoras em sala de aula.  

Sustento a idéia de que o diálogo existente no Espaço de Escuta possui uma 

marca diferente em relação aos outros momentos coletivos da instituição, pelo papel 

e função que desempenha em relação às tensões geradas pelo trabalho com as 

crianças, instaurando um tipo de encontro mais humano da pessoa do professor 

como profissional, enquanto um todo indivisível.   

 O Espaço de Escuta, vivenciado com regularidade no segundo semestre de 

2003, sugere a necessidade de uma exigência interna das professoras e 

reconhecimento da instituição acerca dos impactos gerados pelos desafios da 

inclusão nas ação pedagógica, suscitando inquietações que mobilizam aspectos 

afetivos, emocionais e imaginários da identidade docente. 

Do ponto de vista da instituição escolar, se consolida para além do  registro 

de uma experiência positiva, inovadora e referencial para outras práticas 

pedagógicas e educativas, permitindo acúmulo e produção de conhecimento na área 

de formação de professores, de práticas escolares que buscam e evidenciam a 

reflexão, a participação e o diálogo como organizadores do seu fazer. 

Assim, defendo que o Espaço de Escuta abriu um campo de possibilidades 

dialógicas para as professoras refletirem sobre si mesmas, sua identidade e sua 

ação docente. Compartilho com Almira Navarro (2005) quanto à compreensão de 

que precisamos promover estratégias de ação que respondam a novos interesses e 

decisões importantes, que não podem ser adiadas. Somos sujeitos desejantes, 

estamos em incessante busca de saber mais. 

 

[...] Somos seres faltosos, desejantes sempre de saber mais porque 
necessitamos sempre ser mais. Podemos imaginar nossas ações, 
refletir sobre o que pensamos planejar diante de eventualidades, 
reinterpretar lembranças e sentimentos por nós vividos. Construímos 
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e desconstruímos, incessantemente, modos de pensar, sentir, 
conhecer e agir [...]  (NAVARRO, 2005, p. 21; 22) 

 

Na segunda parte desse itinerário, vou tratar, mais detalhadamente, do 

processo histórico do NEI. Na terceira parte, conto a história detalhada do Espaço de 

Escuta, descrevendo, analisando e interpretando o processo dialógico vivido pelas 

professoras. Nesta fase, procuro definir os conceitos de diálogo, sujeito, 

subjetividade, reflexão e participação, a fim de tornar mais claros o lugar e a posição 

de onde trato tais questões, e os autores que escolhi para me ajudar na construção 

dos argumentos desenvolvidos. Busco, também, mostrar o modo como fui lendo e 

elegendo os elementos do processo que me permitiram olhar o diálogo no interior do 

Espaço de Escuta, os efeitos provocados pela reflexão nas professoras, e a 

importância desses encontros. No quarto itinerário, narro como fui descobrindo o 

valor do diálogo por entre as vozes das professoras.  Finalmente, no quinto, aponto 

as potencialidades dialógicas para a formação pessoal e profissional em serviço.  

 

 

 
Figura 1.2 – Borboleteiga 
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ITINERÁRIO DOIS 

 

 

CONTA-ME UMA HISTÓRIA, POR FAVOR 13. 

 

 

 

Figura 2.1 - Alice e as Rainhas Branca e Vermelha 

 

 

Histórias são como holofotes e refletores – iluminam 

partes do palco enquanto deixam o resto na escuridão. Se 

iluminassem igualmente o palco todo, de fato não teriam 

utilidade. Sua tarefa, afinal, é limpar o palco, preparando-o 

para o consumo visual e intelectual dos espectadores; criar 

um quadro que se possa absorver, compreender e reter, 

destacando-o da anarquia de borrões e manchas que não se 

podem assimilar e que não fazem sentido. 

As histórias ajudam as pessoas em busca do 

entendimento, separando o relevante do irrelevante, as ações 

de seus ambientes, a trama de seus antecedentes e os heróis 

                                                 
13 Era assim que Carroll lembrava da menina Alice, pedindo-lhe para que contasse uma história. 
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ou vilões que se encontram no centro do roteiro das hostes 

de excedentes e simulacros... 

É um grave equívoco, além de uma injustiça, culpar as 

histórias por favorecerem uma parte do palco e 

negligenciarem outra. Sem seleção não haveria história.  

 

(Bauman, 2005, p.26) 

 

 

 

Vem cá Alice, vamos conversar sobre o NEI e a Educação Infantil. 

 
 
 

Num dia, dentre outros que se sucederam, estávamos eu e Alice 

conversando.  

E lá vou eu contar a história de uma escola, de um grupo de professoras que 

um dia se reuniram para contar suas histórias de sala de aula, com seus alunos. 

Ela, muita atenta, naquele momento de profunda indagação e inquietação, 

perguntou: 

- De que falam mesmo, a respeito dessa escola e das professoras? 

Pensei que contar, antes, o processo histórico do NEI, procurando articular o 

contexto local e global, podia muito bem ajudá-la a entender a emergência das 

mudanças que foram acontecendo, assim como o debate atual em torno da 

educação infantil. 

Ela, meio que advinhando meus pensamentos, comenta: Eu sinto que 

estamos vivendo um momento de muitas incertezas, contradições, conflitos e 

desafios acerca do papel do professor, da função da escola sobre o processo de 

ensino. 

Continuei pensando, deixando em suspenso a pergunta feita por ela. E me 

interroguei:  
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Quais são mesmo esses 
acontecimentos e processos que vêm 
delineando a emergência do debate 

da escola infantil no cenário 
brasileiro, que se reflete em um novo 

perfil para o Núcleo de Educação 
Infantil? 

 

 

 

 

 

 

 

Só então decidi falar, e respondi: 

 

 

Vou contar brevemente o percurso dessa escola e dessa equipe, 
dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque 
outras professoras e pesquisadoras já fizeram isso de forma 
amplamente aprofundada nas suas pesquisas 14. 

 

 

O Núcleo de Educação Infantil, atualmente, pode ser definido como uma 

unidade acadêmica universitária que desenvolve atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, embora durante muito tempo o ensino fosse a prática predominante. 

Claro que nem sempre o NEI ocupou o lugar e teve as atribuições que tem 

hoje. Isto significa dizer do longo caminho percorrido por pessoas concretas, em 

situações concretas, revelando que esse percurso aconteceu em momentos de 

conflitos, contradições e reflexões. 

A tese da professora Tânia Carvalho (1999) conta o percurso pedagógico da 

escola nos anos de 1987 a 1991, quando realizou um trabalho de assessoria de 

orientação curricular. Nesta época, a escola já continha o perfil de pré-escola, ou 

seja, assumia uma função pedagógica de ensinar a crianças de 2 a 5 anos. Sua tese 

relata os anos em que esteve dedicada a essa tarefa e a necessidade sentida pelas 

                                                 
14 Tese de doutorado da professora Tânia Câmara de Araújo de Carvalho. UFRN. 1999 e Dissertação 
de Mestrado de Maria Carmem Diógenes Rego, UFRN. 1995. 
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professoras de repensar o trabalho desenvolvido, a partir da implantação do 

currículo de orientação cognitivista com base nos estudos de Weikart 15. 

Sobre esta questão, a professora Carmem Rêgo (1995), na sua dissertação 

de mestrado, nos fala que, apesar dos muitos equívocos ocorridos nessa prática, é 

inegável a contribuição desse momento para a história do NEI. Isso quer dizer que 

esse processo fez emergir a necessidade de busca de outros conhecimentos 

provocando um clima de expectativas nas professoras, e novos rumos e ações - um 

novo olhar sobre a prática pedagógica. 

Tânia Carvalho (1999) narra que, naquela época, a repercussão do relato 

apaixonado de Madalena Freire sobre uma prática educativa que tinha a criança e o 

professor como sujeitos do conhecimento exerceu grande influência e inquietação 

nas professoras que sentiam conflitos entre teoria e prática. Naquele momento, a 

abordagem pedagógica adotada na maioria das escolas de ensino infantil 

privilegiava o cognitivo, em detrimento de outras dimensões constitutivas do 

processo de aprendizagem, como a dimensão da afetividade e seu papel no 

desenvolvimento da atividade humana.  

A autora também revela como foram importantes as mudanças que estavam  

acontecendo no âmbito político, em relação ao processo sucessório de escolha da 

direção do NEI, antes realizada pelo Reitor, e a sua vinculação acadêmica ao 

Departamento de Educação. Até então, o NEI estava vinculado à Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantiis, ligada ao Gabinete do Reitor. Isto redefine o lugar do NEI 

dentro da Universidade. A partir daí, consolidou-se a sistematização do processo de 

reestruturação da proposta curricular. 

Dito desta forma, parece ser uma coisa bem simples.  

 

Eu imagino que não, comenta Alice. A gente tende muitas vezes a 
pensar que as coisas acontecem de modo linear, sem que tenhamos a 
noção do significado dessas mudanças e o tempo que levaram para 
ser solidificadas, e acha que não existiram conflitos. 
 

                                                 
15 CARVALHO, Tânia C.A.1999. p, 20:21. O currículo de orientação cognitivista (COC) consista em 
um projeto piloto local destinado a crianças de meios desfavorecidos, fixava-se no desenvolvimento 
cognitivo com um programa especificamente orientado para o sucesso escolar, rejeitando a ênfase 
aos objetivos sociais e afetivos que se constituíam em idéias dominantes dos programas de educação 
pré-escolar. Na década de 70 começou a ser aplicado a todos os grupos socioeconômicos e a ser 
conhecido e adotado nos Estados Unidos, na América Latina e Austrália. No NEI ele foi implantado 
em 1982, sob orientação de um professor do curso de mestrado em educação da UFRN e uma aluna, 
professora do Departamento de Educação. 
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Pois é, não estamos sós no mundo, então somos atingidos direta ou 
indiretamente pelas transformações sociais, econômicas, culturais e 
políticas que, ao longo da história das instituições infantis modificaram 
suas relações e concepções sobre a infância, a criança e como elas 
aprendem, alterando as práticas pedagógicas por elas 
fundamentadas. Fomos sendo afetados pela produção e acesso à 
leitura de novos conhecimentos, embora, muitas vezes, sejamos 
acometidos de certa consciência ingênua que nos impede de enxergar 
nossas ações de modo mais articulado aos fatos sociais mais amplos. 

 

 

Paulo Freire (2007, p.21) afirma que “não é possível um compromisso 

verdadeiro com a realidade e entre os homens, se dessa realidade e desses homens 

se tem uma consciência ingênua quando a olhamos e não a captamos como uma 

totalidade, pois a enxergamos como realidades estáticas e imutavés, enclausuradas 

em compartimentos estanques”. Esse modo de perceber o mundo, o cotidiano, as 

relações humanas, é realizado por um tipo de pensamento que opera impedindo a 

compreensão do movimento das realidades de uma forma ampla, complexa.. As 

partes, diz Freire, estão em permanente interação com a totalidade. 

Esse comentário de Freire ajuda a pensar que a proposta curricular 

construída neste período, no NEI, não aconteceu isoladamente, fora de um contexto 

mais amplo, quando a equipe docente decidiu assumir a responsabilidade de 

administrar a escola, tanto no âmbito pedagógico quanto administrativo. Todo esse 

processo está registrado nas pesquisas das professoras Tânia Câmara (1999) e 

Carmem Rêgo (1995). 

 

 

COMENTÁRIO UM 

 
O debate, as produções e as pesquisas em educação infantil suscitam novos 
desafios a serem enfrentados pelas professoras, trazendo diferentes exigências 
dentro da instituição, sobretudo a partir da década de 80. Essas mudanças afetaram 
o rumo e o cotidiano da escola, provocando no NEI possibilidades de novas práticas 
pedagógicas, redefinindo o papel da professora, da instituição e sua interação com 
os objetos de conhecimento. Redefiniu, também, as relações interpessoais, o valor 
da ação reflexiva no interior da escola, a percepção da indissociabilidade entre 
afetividade e cognição, alterando substancialmente o papel do NEI no interior da 
Universidade. Como desdobramentos, abriram-se novas exigências de 
competências para a formação das professoras, ampliando suas atividades, 
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provocando situações de conflitos, contradições, desafiando a reflexão e ação 
docente. 

 

 

Em 1994, quando ingressei na instituição, encontrei um acervo de 

experiências e avanços no campo da educação infantil e uma proposta pedagógica 

já definida,. Vivíamos a década da Conferência Mundial de Educação, realizada em 

1990, em Jomtien, Tailândia, e 1994, em Salamanca, Espanha. Fóruns mundiais  

promoveram um amplo debate, propondo objetivos para a reestruturação das 

escolas e respondendo às necessidades de todas as crianças. Vínhamos também 

de um período anterior em que o atendimento à criança de 0 a 6 anos aparece, pela 

primeira vez, como dever do Estado - no art.208 da Constituição Federal Brasileira 

de 1988. Posteriormente, a nova LDB/1996 estabeleceu a educação infantil como 

primeira etapa da educação básica. 

Passados quatro anos, em 1998 fomos desafiadas internamente pela 

emergência de ampliação das nossas atividades de ensino para outras ligadas à 

extensão e à pesquisa, a uma restruturação em torno de uma só unidade de 

educação infantil 16. São elaborados, pelo MEC, os Referenciais Curriculares para a 

Educação Infantil e Fundamental; é criado o Fundef, abrindo-se um amplo debate 

nos Estados, através das Secretarias de Educação, convocando os professores das 

redes de ensino municipal e estadual para uma redefinição dos projetos, políticos 

pedagógicos, referenciados nacionalmente. Estudos e publicações na área foram 

veiculados nos cursos de formação continuada de professores. 

No âmbito local, já que a unidade vincula-se pedagogicamente ao 

Departamento de Educação, fomos convidadas, apesar da resistência de alguns 

professores deste Departamento, a ministrar aulas em disciplinas da Graduação da 

UFRN e Pró-básica, relacionadas com educação infantil; a organizar e promover 

cursos de formação continuada para professores da rede pública municipal; a 

integrar a política de qualificação e formação acadêmica em níveis de mestrado e 

doutorado; a vincular-se às linhas e bases de pesquisa do Departamento de 

Educação; a sistematizar grupos de estudo e reflexão dentro da escola, 

estabelecendo interlocuções e interfaces com outras áreas de conhecimento; além 

                                                 
16 Na época havia o Núcleo Educacional Infantil - NEI, a Unidade de Educação Infantil - UEI e a 
creche da saúde. 
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de solidificar o NEI como campo de estágio e formação para os alunos do curso de 

Pedagogia. 

Nesse período, uma ampla frente de tarefas foi acrescida ao fazer da equipe 

docente – além da sala de aula. Muitos desafios foram postos, fazendo emergir 

crises de identidade de professoras, evocando a explicitação de contradições, 

conflitos, temores, divergências, diferenças e inseguranças, que vão sendo 

mediatizadas pelo diálogo e pela reflexão constante da ação das professoras. 

Essas mudanças tiveram um preço, um valor, certamente difícil, árduo, 

resvalando muito profundamente na identidade das professoras – tanto no nível 

mais individual e pessoal quanto profissional. 

Esse comentário me remete aos debates e enfrentamentos das então 

Escolas de Aplicação – atualmente Unidades de Educação Básica das 

Universidades. Considerando a complexidade, amplitude, diversidade e 

particularidade do trabalho desenvolvido por essas instituições, têm sido observadas 

enormes dificuldades, em diversos campos: da gestão, do financiamento, das 

políticas educacionais, da carreira docente e técnica, forjando obstáculos para uma 

efetivação maior do seu papel dentro das Universidades Federais de Ensino 

Superior – IFES. Seguramente, o maior desafio diz respeito à atuação dessas 

unidades, de forma mais plena, nos três níveis de produção do conhecimento: 

ensino, pesquisa e extensão.  

A professora e ex-diretora do NEI, Maria Carmem Rêgo (2004), que 

participou nesse período das transformações acima mencionadas, relata: 

 

Nas últimas décadas tem-se intensificado o debate sobre vinculação, 
finalidades e funções do 1º e 2º Graus no interior das Universidades 
Públicas Federais. O debate levou este segmento a dialogar, 
organizando-se em conselhos e associações nacionais, como é o 
caso do CONDICAP e ANUUFEI, a lutarem por um perfil que atenda 
aos anseios dos sujeitos que trabalham nas unidades vinculadas às 
IFES e, ao mesmo tempo, um reconhecimento nas políticas públicas 
do governo federal. Inicia-se, então, um debate acirrado no interior 
das universidades sobre as unidades de educação infantil, que, ao 
longo de sua história, estiveram à margem do contexto universitário. 
Dessa forma, a necessidade da definição de um perfil institucional 
surge fortemente, defendendo que estas unidades estejam em 
consonância com os objetivos fins das IFES. O desafio maior é 
construir um trabalho de caráter universitário, ou seja, que esteja 
voltado para a formação de educadores, a produção e socialização 
de conhecimento. Nesse caso, o atendimento à criança não é 
apenas assistencial, privilegiando um segmento da sociedade, mas 
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com vistas à construção  de um conhecimento acerca dele, para que 
possa ser generalizada a outras realidades, principalmente, a da 
escola pública. (CD ROM. IV Encontro da Associação Nacional das 
Unidades Universitárias Federais de Educação Infantil. 2004.) 

 

Em face do panorama descrito, já é possível vislumbrar como vêm atuando 

as Escolas de Educação Básica no interior das Universidades, especialmente o NEI, 

que tem sido uma referência nacional no quadro das escolas das IFES por possuir 

um perfil de caráter universitário, afinado com os objetivos das instituições de 

terceiro grau. 

Sobre o processo histórico que vem sendo construído a partir da década de 

80, pelo NEI, a professora Carmem (2004) diz que “as mudanças, apoiadas nos 

objetivos mais amplos da Universidade, foram pautadas em três grandes eixos: 

vinculação administrativa e pedagógica, reestruturação do quadro funcional de 

professores e reorientação da proposta curricular”. Essas mudanças mais estruturais 

possibilitaram a construção e o reconhecimento de um trabalho significativo no 

Estado, passando a ser referência para outras práticas. Conclui assim a autora:  

 

A principal dificuldade que se enfrenta no momento tem sido 
regulamentar a nossa produção acadêmica. A despeito de todas as 
dificuldades enfrentadas, o NEI tem assumido uma política de 
incentivo à pesquisa, pautada nas demandas postas pelas 
necessidades, possibilidades e questionamentos da educação infantil 
no contexto brasileiro, construindo e aprofundando conhecimentos 
que têm contribuído para a discussão na área, com a perspectiva de 
apontar algumas alternativas para os graves problemas da educação 
infantil brasileira. (CD ROM. IV Encontro da Associação Nacional das 
Unidades Universitárias Federais de Educação Infantil. 2004.) 

 

As Unidades de Educação Infantil vêm buscando espaços de produção e 

construção de conhecimentos na área do ensino básico, rompendo fronteiras 

históricas entre os níveis de ensino superior e básico. Certamente, esse resgate 

servirá como subsídio para que possamos enfrentar barreiras e preconceitos que 

circulam no imaginário de parte da comunidade acadêmica sobre nosso trabalho, 

cujas dificuldades são fruto, muitas vezes, da desarticulação da Instituição; outras 

tantas, do desconhecimento das atividades desenvolvidas por estas unidades no 

interior da própria UFRN. 

Para concluir o histórico do perfil assumido pelo NEI, a partir de 1988, vou 

listar de maneira mais didática as atividades atuais desenvolvidas no tocante à 
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formação de professores, pesquisa, extensão e apoio à graduação e à pós-

graduação 17.  

Na formação de professores: a) Curso de Aperfeiçoamento em Educação 

Infantil, para Professores da Rede Pública, com 180 horas-aula (turmas concluídas 

em julho de 2004); b) Curso de ensino normal médio - magistério, para educadores 

das áreas da reforma agrária do RN, criado em parceria com o INCRA/RN e o 

MST/RN, com projeto aprovado pelo Programa Nacional de Reforma Agrária - 

PRONERA. 

Na extensão: a) publicação e sistematização dos livros da série Caderno 

Faça e Conte; b) coordenação e sede do Fórum de Educação Infantil do Rio Grande 

do Norte/MIEIB a OMEP; c) Encontro Bienal de Educação Infantil; d) assessoria às 

escolas de educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental.   

Na pesquisa e pós-graduação: a) criação da Especialização em Educação 

Infantil, com participação na coordenação do curso de Especialização em Educação 

Ambiental; b) orientação de monografias de graduação e especialização em 

educação infantil e educação ambiental. 

 

Todas as professoras desenvolvem essas atividades? 
 
 
Não. A equipe se divide entre aquelas que, além das atividades de 
ensino, participam das atividades de extensão, e aquelas que, por 
resistência, limite e perfil profissional, preferem desenvolver apenas 
as atividades em sala de aula e participar da formação em serviço.  
 
 
 

 
Após esse relato, fica a questão de se conhecer  

os efeitos dessas mudanças no quadro mais geral 
das políticas para as escolas de 1º e 2º graus 

dentro das universidades; como vão afetar 
concepções, crenças, ações e identidade 

profissional no interior da escola, crises e conflitos 
gerados e as estratégias de que a escola lança 

mão para conduzir esse processo; ou seja, como 
se configurou esse percurso de mudanças, o que 
foi sendo identificando como crise e conflito das 

professoras. 
 

                                                 
17 Folder do NEI / 2007. 
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Esse proceso só foi possível pelo avanço das ciências humanas, 

particularmente da Psicologia, no que se refere às mudanças de concepções sobre 

a criança. O estudo de Philippe Áries, publicado em 1960, por exemplo, foi uma 

referência importante para pensar o sentimento de infância como um fenômeno 

histórico. 

 A premissa do autor é a de não existir o sentimento de infância durante o 

antigo Regime na Idade Média, diferentemente da situação encontrada no século 

XVII.  Alice acrecenta: 

 

 

 

 

 

A concepção de criança na sociedade ocidental, o lugar social, 
cultural, simbólico que ocupava antes na família, na comunidade. 
Conhecemos a tradição histórica do pensamento ocidental, que até o 
século XVII não concebia a criança como sujeito de direitos, singular, 
vulnerável, portadora de características biopsicossociais que a tornam 
dependente do adulto. A partir do século XVIII, com a revolução 
industrial, o lugar destinado à criança passou a ter um perfil de 
assistência e custódia, foram criados espaços organizados para 
abrigar crianças pobres, órfãs e filhas de mulheres que precisavam 
trabalhar nas fábricas. 

 

 

Décadas se passaram para que os debates conduzissem à concepção atual 

de infância e criança – entendida como um ser concreto, histórico e social, com 

experiências diversas, plurais; alguém que já é, que pensa, observa, interpreta, 

atribui sentidos e significados próprios à experiência, aos acontecimentos da vida -  

sujeito singular que, para desenvolver-se, crescer, viver, precisa de cuidados do 

adulto. 

 Desse ponto de vista, uma escola destinada à infância ganha contornos que 

lhe dão moldura de um lugar com funções socializadoras, organizadoras, de 

transmissão, construção de conhecimentos e aprendizagens. Estas aprendizagens  

permitem à criança estabelecer interações e trocas com os objetos socialmente 
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construídos pela humanidade. A criança é mediada pelas várias formas de 

linguagem, pelo outro – sempre que lhe oferece possibilidades, levando em conta 

sua constituição de dependência, vulnerabilidade, curiosidade e descoberta. Tais 

singularidades derivam de diferentes contextos socioculturais: negra, branca, magra, 

gorda, pobre, rica, deficiente ou não, é marcada por histórias de vida pessoal e 

coletiva, cujos valores e atitudes fazem dela pessoa particularíssima, diferente das 

outras. 

 

 

O fato é que ser professora de criança é diferente de ser professora 
de gente grande!   
 
 
 
 
 
 
 
Sobre essa singularidade, a pesquisadora portuguesa, Júlia 
Formosinho 18(2002), analisando os aspectos específicos da 
profissionalidade de educadoras da infância, mostra como a 
vulnerabilidade da criança é acentuada na atual literatura da área, 
como um fator marcante na diferenciação dessa profissão. A 
educadora de criança pequena necessita de um saber-fazer que 
reconheça essa vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, reconheça as 
possibilidades sociopsicológicas das crianças, que se manifestam 
desde muito cedo. Ela diz: 

 

 

Essas características têm implicações para as características 
desejáveis das educadoras de crianças pequenas... O educador da 
criança pequena necessita de um saber fazer que, por um lado, 
reconheça esta “vulnerabilidade” social, e, por outro lado reconheça 
as suas competências sociopsicológicas que se manifestam desde a 
mais tenra idade, por exemplo, nas suas formas precoces. A 
especificidade do trabalho docente com as crianças se relaciona com 
a abrangência das tarefas e papel desempenhado pelas educadoras 
infantis, cuja diversidade envolve cuidar - higiene, segurança, bem-
estar - e educar - socialização, desenvolvimento, aprendizagem 
comunicação. (FORMOSINHO, 2002, Apud, DAVID, 1999) 

 

Concordo que a especificidade do trabalho docente com as crianças se 

relaciona com a acumulação de tarefas, cuja diversidade envolve o cuidar da sua 

higiene, da sua segurança, do seu bem-estar físico, emocional, bem como o educar, 

                                                 
18 Machado. A de. L M. Encontros e desencontros em Educação Infantil. Cortez Editora. 2002.p.136. 
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que envolve e abrange socialização, transmissão, formação, construção, interação e 

acesso ao conhecimento acumulado que a criança tem o direito de aprender de 

forma intencional e sistemática. 

Nessa etapa da vida, as crianças sabem muito pouco sobre o mundo dos 

adultos e suas convenções - regras, limites e, menos ainda, como lidar com elas. 

Seu pensamento e suas relações com o outro, com os objetos, com seu corpo, com 

seus desejos e emoções estão sendo organizados através de descobertas, 

percepções e experiências tecidas e mediadas por outros mais experientes. Isto faz 

com que a escola e a família exerçam funções e papéis de controle, cuidados e 

educação muito particularizados. Esta é uma característica que vem sendo 

construída e compreendida atualmente. 

 

 

 

 
Considerando a compreensão que se tem atualmente sobre a criança, 
a escola e a professora, me incomoda muito ver professoras 
aceitando ser chamadas de tias em muitas escolas infantis. 
 
 
Isso acaba definindo o imaginário social do que se espera desse 
profissional, no âmbito da sua função e papel: algo extensivo e 
substituto do cuidado dos pais. Agora me lembrei de uma criança que 
um dia, na sala de aula, falou: Gilka não é minha tia porque não é 
irmã da minha mãe!  
Paulo Freire, no seu livro Professora sim, tia não! (1998), diz que 
ensinar é profissão e que envolve certa tarefa e militância, enquanto 
ser tia é viver uma relação de parentesco 19. Esse arcabouço degenera 
a identidade desse profissional – que fica visto como alguém que 
substitui os pais, na escola, que desenvolve afetos, cuidados e 
vínculos muito próximos aos vivenciados na família. 

 
 

Considero importante ajudar a família a entender que ser mãe, pai, 
tia, irmão, irmã, é uma coisa; e ser professora, é outra. Parece tão 
óbvio, mas não é ainda tão compreendido como deveria ser. 
 
 
Demarcar um limite, uma fronteira para distinguir a função da família 
do papel da escola e da professora é fundamental para o 
reconhecimento e a valorização da profissão de professora. A família e 
os vínculos afetivos estabelecidos na relação parental possuem uma 

                                                 
19 FREIRE, P. 1998, p.11. 
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ordem de sentidos e significados que não pode ser encontrada na 
relação entre professor e aluno. Esta se apóia em uma função de 
ensino e aprendizagem, dentro de uma instituição social com papel 
diferente do grupo familiar. Os sistemas familiares cumprem uma 
importante função no desenvolvimento psicossocial dos filhos, 
sobretudo na fase inicial da vida - a infância. 
 
 
Inquieta-me a falta de conhecimento de grande parte dos pais, da 
sociedade de modo mais geral, sobretudo no mundo atual, com o 
acesso às informações, à psicologia, às novas metodologias 
pedagógicas, aos estudos sobre o desenvolvimento infantil. Ainda não 
se consolidou o valor de incorporar outras dimensões à formação do 
ser humano, além da biológica, da cognição, como o papel do outro 
na experiência, os sentimentos, o corpo e as regras sociais. Isso faz 
com que a família tenha um papel fundamental na formação e no 
desenvolvimento das crianças. 

 
 
 
 
 
Por outro lado, cabe ao professor, na escola infantil, promover 
situações de aprendizagem, levando em consideração os aspectos 
constitutivos do desenvolvimento infantil, tomando como eixo 
estruturador a relação educar-cuidar. Ser professora infantil requer 
conhecimento especializado e formação, e isto não se faz de qualquer 
jeito, em qualquer lugar, em qualquer condição. 
Tratando ainda dessa especificidade, podemos dizer que a criança 
aprende em ambiente amplo e integrador, em que as várias 
linguagens são vividas através do brincar. Conhecer o modo como 
elas constroem conhecimentos é um critério fundamental nos cursos 
de formação inicial dos professores. Isso significa considerar que o 
fazer pedagógico, na escola infantil, supõe um saber especifico sobre 
a infância, sobre as características da criança: como pensa, aprende e 
constrói conhecimentos.  
  
 
Ainda sobre a importância e reconhecimento do outro pela família, no 
desenvolvimento global da criança, vou complementar dizendo que o 
processo vivido pela criança tem no adulto seu marco de referência, 
modelo, interdição, cuidado; alguém que conduz/proporciona as 
condições objetivas, materiais, psicológicas de desvelamento da 
realidade. O que não significa olhar o mundo por/para ela, pois a 
criança tem seus próprios modos de olhar e descobrir o mundo, 
bastante poético, inclusive. 

 

 
COMENTÁRIO DOIS 
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Isto tem uma implicação na compreensão sobre o fazer pedagógico, pois supõe 
organizar situações em que as crianças aprendem brincando, desenhando, ouvindo 
música, história, escrevendo, pintando, falando, consultando calendário, fazendo de 
conta, de forma relacional e não compartimentalizada. Esse alargamento de 
atividades da educadora da infância faz com que desempenhe um papel 
abrangente, com fronteiras pouco definidas, se considerarmos outros níveis de 
ensino. 
 

 

A professora deve ser comparada com um grande navegador, e as crianças 

com sua tripulação, estando todos envolvidos na busca e descoberta de paisagens 

aquáticas raras. Daí a importância de guiar em segurança sua tripulação. Ao barco-

escola cabe assegurar as condições físicas da travessia. As coisas se complicam 

quando o navegador não sabe o que fazer com sua tripulação, provocando uma 

perda de rumo, sobretudo se não tiverem aprendido a dominar os instrumentos da 

arte da navegação. O percurso de viagem compõe um conjunto de regras, tarefas, 

condições e papéis que estruturam o desempenho, as expectativas e os desejos de 

cada um dos tripulantes e do guia.  

Cabe à professora propiciar as intervenções e situações pedagógicas 

adequadas para a construção do conhecimento, com sensibilidade, afeto e 

competência, através da experiência e da ação direta dos alunos sobre os objetos 

culturais e simbólicos, acumulados pela humanidade. 

A atividade profissional docente é exercida por uma maioria de mulheres. 

Este é um dado histórico interessante, compõe uma realidade cultural que precisa 

ser considerada nas formações de professores. As representações e modelos 

construídos de ser-mulher, na nossa sociedade, marcam nossas histórias de vida e 

influenciam as escolhas profissionais, sobretudo aquelas consideradas tipicamente 

femininas - ou para mulheres, como ser educadora da infância. 

 

 

CONSTATAÇÃO 1: 
Quando as professoras, na sua maioria, são mulheres. 

 
 

COMENTÁRIO TRÊS 

Não é possível, no meu ponto de vista, falar em educação infantil e deixar de fora o 
fato de, historicamente, ser uma área constituída majoritariamente de mulheres. 
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Qualquer análise empreendida neste sentido deve considerar esta marca cultural, 
política - sob pena de não compreender muito os condicionantes que envolvem a 
identidade profissional da professora na educação infantil. Considero fundamental a 
inserção deste tema para a compreensão histórica da identidade profissional da 
educadora da infância. Dado o papel que em geral é reservado à mulher, na 
sociedade, costuma-se associar a escolha de ser professora a uma vocação, a 
sentimentos de abnegação e dedicação tipicamente “femininos”, próprios de mulher 
e mãe, refletindo-se na pouca valorização e baixo reconhecimento dessa 
profissional. Por outro lado, isto é revelador de certas nuances da nossa relação com 
o trabalho, com as crianças, com o conhecimento, com nossos pares, com a 
autoridade, com o poder. Como diz Roseli Fontana (2005, p.31), “essa feminização 
do magistério pode ser entendida como uma expressão que permite falar da invasão 
de uma certa profissão, o magistério,  por um certo sexo, o feminino, mas também 
como uma  certa maneira de encarar e exercer o magistério”. 
 

 

A autora fala, ainda, que as pesquisas educacionais ainda usam largamente 

o masculino genérico “professor”, mesmo quando o universo de estudo é 

predominantemente constituído de mulheres, como no caso da educação infantil. A 

despeito da feição feminina da profissão, as referências aos profissionais da 

educação pertencem, do ponto de vista do gênero, a um ordenamento masculino.  

Estudos feitos sobre esta temática assinalam, ainda, uma cisão pseudo-

natural da professora em duas personagens distintas, que não devem se misturar: a 

professora – a profissional, de um lado; e a mulher – mãe, esposa, dona de casa, de 

outro. Não é levada em consideração a constituição do papel de professoras – que 

se dá na mistura de vida de meninas, mulheres, filhas, irmãs, esposas, nas vivências 

sociais do cotidiano, dos afazeres e fazeres, de significados próprios vários. 

Enriquecendo os argumentos, Fontana (2005, p.34) afirma que a 

especificidade que nossa condição de mulheres imprime às relações sociais, dentro 

da escola, e à nossa formação profissional, que os modos como desempenhamos e 

articulamos os diversos papéis, além da maneira como explicamos e conhecemos, 

têm sido objeto de investigação em que o gênero é estudado como categoria de 

análise nas questões relacionadas á educação.  

Sobre esta questão, ela cita a pesquisa de Madalena Assunção 20, cujo 

caminho privilegiado foi explicitar a dinâmica da feminização do magistério em sua 

dimensão simbólica e subjetiva. Assume a pesquisadora que “não há como separar 

a prática profissional da mulher-professora de sua constituição, experiências e 

                                                 
20 Assunção, Maria Madalena S. de. Magistério primário e cotidiano escolar. Campinas, SP: Autores 
Associados, 1996. 
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expectativas sociais em relação á função e ao papel designado socialmente à 

mulher”. 

Assim, Fontana sintetiza dizendo que “as diferenças de gênero fazem 

diferença” no processo de constituição da nossa subjetividade e construção do 

nosso ser e fazer profissional, imprimindo nuances a esse processo, haja vista que 

as ações pedagógicas não são neutras nem naturais, mas encarnam e transmitem 

certa maneira de olhar a vida, o mundo e as coisas em torno delas. 

Isto, do meu ponto de vista, está relacionado com uma tradição que 

herdamos do pensamento clássico, de uma cultura que produziu cisões e 

explicações redutoras, simplificadoras e fragmentadas de homem e sociedade; 

modos de pensar e viver que resultam em visões dualistas da vida e do 

comportamento humano, dividindo o corpo do espírito, a razão da emoção, a cultura 

da natureza, a objetividade da subjetividade, a cognição da afetividade, o pessoal do 

profissional, o individual do coletivo. Tais separações são cada vez mais agravadas 

pelas exigências do atual mercado, que cobra o máximo de certezas, perfeição, e 

desempenho, para além dos limites humanos.  

Bauman (2005, p.142), citando o sociólogo italiano Alberto Melucci, diz que 

no líquido mundo moderno estamos contaminados pela fragilidade da condição 

presente, que exige um alicerce firme onde não existe alicerce algum. Estamos às 

voltas com a incerteza, o risco e o medo que o mercado de consumo e o seu padrão 

de conduta exigem e cultivam. 

 

 

CONSTATAÇÃO 2:  
Quando o sofrimento no trabalho afeta a nossa vida. 

 

 

Sobre esta última afirmação, é interessante pensar como está sendo vivido o 

sofrimento das professoras frente às exigências do mercado, no atual modelo da 

sociedade capitalista, frente aos avanços tecnológicos, ao desemprego, à 

pauperização e precariedade dos serviços e perda de direitos adquiridos. 

O lugar do trabalho no psiquismo humano funciona como fonte de realização 

e construção de possibilidades de manutenção material da vida, e também 
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prestação de serviço à sociedade. É, portanto, parte importante da vida, da 

necessidade das pessoas.  

A atividade da educadora da infância é vivida de modo muito particular, pela 

necessidade de conciliar função e tarefas desempenhadas pela mulher, pelo lugar 

simbólico, cultural, social que ocupa na sociedade e no mercado de trabalho. De 

qualquer forma, podemos pensar que o trabalho realizado pelos sujeitos, qualquer 

que seja sua natureza, busca - pela via do desejo, registrar a sua marca e revelar a 

sua singularidade.  

É imperioso ressaltar os efeitos do mercado e suas exigências de produção 

que imprimem um ritmo e uma forma que impedem a assinatura do sujeito em sua 

produção, fatiando sua identidade, obstruindo sua criatividade. Não há dúvida que 

algo falha 21, e é preciso, então, dar atenção aos sentidos e significados vividos 

pelos sujeitos em face desse contexto. 

Podemos depreender que não é à toa que professores/professoras vêm 

adoecendo. Parece evidente que a atividade docente, na atual situação da grande 

maioria das escolas, tem subtraído do professor a satisfação, o registro de sua 

marca, o reconhecimento, a realização criativa e transformadora do seu trabalho, 

submetendo as pessoas a um jogo perverso, que torna sua atividade quase 

insuportável.  Estudos citados por Gasparine (2006), como os de Zaragoza (1999), 

em Málaga, Shonfield (1992), em Nova York, Codo (1999), com amostragem de 

professores em todo o país, Punch e Tuelteman (1990), na Austrália, Neto et le 

(2000), em Salvador, Decor et al (2004), em Vitória da Conquista, Chan (2002), em 

Hong Kong, Oliveira (2000), em Campinas, são unânimes em reconhecer o estresse 

relacionado à sala de aula e às condições de trabalho, afetando a saúde dos 

professores/professoras. 

Podemos deduzir que a atividade de sala de aula, a relação com os alunos, 

a carga emocional, o desgaste físico e mental, associados à exigência do atual 

mercado, à precariedade das condições materiais e à baixa remuneração dos 

serviços, colocam o docente numa situação de desamparo frente à realidade 

externa, que cobra do aparelho psíquico formas de adaptação, fugas para aliviar as 

                                                 
21 GASPARINE, Sandra Maria; BARRETO, Sandhi Maria; ASSUNÇÃO, Ada Ávila. O professor, as 
condições de trabalho e os efeitos sobre sua saúde. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n2/a03v31n2.pdf>. Acessado em: 10 Maio 2006. 
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pressões e solicitações, deixando o sujeito vulnerável às angústias da sociedade de 

consumo. 

 Estabelecer uma interface desse tema com a precarização da educação na 

sociedade capitalista, voltada para um mercado competitivo, cenário em que a 

educação e as políticas vêm se pautando, sobretudo na fase de reestruturação do 

capital, nas últimas duas décadas, torna-se imperativo para entendermos de forma 

mais global os acontecimentos, desafios e crises no interior da escola, sobretudo 

naquilo relacionado à sua função social.  

Entendo a escola como uma instituição social, com papéis definidos 

culturalmente, cuja função é organizar o conhecimento promovendo a inserção, 

participação e formação dos sujeitos no mundo, a partir do acesso aos bens culturais 

e simbólicos produzidos historicamente. E a professora da infância, como uma 

profissional que desempenha também um papel de cuidador, e como cuidador 

muitas vezes se põe vulnerável pela falta de suporte afetivo e social - o que gera 

sofrimento, crises de identidade, dúvidas profissionais, solidão, angústias, sensação 

de esvaziamento existencial e, não raro, depressões, manifestadas de forma 

enviesada. 

 A angústia faz parte da condição humana, já que todo sujeito, para se 

constituir como tal, passa por várias situações de perda e desamparo que 

denunciam sua incompletude, afirma a professora de Psiquiatria Ednéa Fontes, da 

Universidade Federal de Sergipe (2001, p.35).   

Tal desamparo, de um lado, parece ser estrutural, de um sujeito que lida 

com outro numa relação complexa, sendo, portanto algo que nos marca, 

configurando-se como um paradoxo. Do outro lado, a perversidade de um sistema 

educacional empobrecido, mínimo e precário, que alimenta esse sintoma, provoca 

um permanente mal-estar do professor. 

 Não podemos esquecer as situações de desamparo do homem moderno, 

sobretudo em um país como o nosso, com tamanhas desigualdades que geram, no 

dizer de Jerusalinsk, uma verdadeira indigência psíquica 22. 

Salgues (2004), na sua pesquisa sobre a Síndrome de Burnout, afirma ser o 

magistério uma das profissões mais estressantes, entendimento ratificado pelos 

                                                 
22 Termo usado pelo psicanalista, citado pela professora Ednéa Fontes de Oliva Costa, na IV jornada 
Nordestina de psiquiatria e saúde mental em que aborda o tema; o lugar da angústia na Psiquiatria e 
na Psicanálise. 
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estudos da Organização Internacional do Trabalho. É confirmado, também, através 

do primeiro Estudo Nacional sobre Saúde Mental e Trabalho, publicado em 1999, 

realizado no Brasil em parceria com a CNTE (Conferência Nacional dos 

Trabalhadores em Educação) e o LPT (Laboratório de Psicologia do Trabalho), com 

apoio da UNICEF (United Nations International Children´s Emergency Fund) e do 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), com 

1.800.000 educadores (professores, funcionários e especialistas em educação das 

redes públicas estaduais). 

A autora demonstra os resultados dessa pesquisa nacional, no âmbito do 

Rio Grande do Norte: foram encontrados 31,5% de professores com exaustão 

emocional alta e 34,5% com reduzida realização profissional. Na sua dissertação de 

mestrado (2004, p.70), percentuais semelhantes foram observados: em uma escola 

publica da rede estadual, em Natal-RN, 33% dos professores dos turnos matutino e 

vespertino apresentaram alta exaustão emocional. 

Nesse sentido, estabelecer uma relação entre as condições do trabalho, a 

natureza especifica da atividade do profissional de educação infantil e seu 

adoecimento, impõe-se como tema relevante pela possibilidade que oferece de 

produzir reflexões e mudanças significativas para a educação infantil. 

A partir dessas observações, realizei um levantamento sobre tais queixas e 

adoecimentos e os confrontei com a prática cotidiana do NEI, organizando reflexões 

sobre alguns indicadores do fazer pedagógico e das condições de trabalho que 

podem estar potencializando e/ou provocando o adoecer do professor. Tais 

observações advêm da minha prática e das minhas inquietações como professora 

de educação infantil: percebo muitas queixas e situações de adoecimento do 

professor desse nível de ensino, o que provoca o seu afastamento do trabalho 

durante dias, semanas e até meses. 

 

Reencontro Alice. Dessa vez, ela começa logo a falar do NEI e de 
outras escolas, onde tudo é difícil, tudo por fazer e quase nada feito, 
pois falta tudo e muitos professores não acreditam na mudança. 
 
 
 O NEI é diferente das outras escolas. Lá tem de tudo para as 
crianças e os professores! Não parece ter problemas como as outras 
escolas têm. 
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 Nós temos condições diferenciadas em relação à maioria das escolas 
públicas municipais e estaduais, mas o NEI também sofre fortes 
influências das políticas para a educação infantil, provenientes da 
organização, do debate e da difusão de novos conhecimentos, através 
de pesquisa, participação e experiências de educadores, afetando 
diretamente as unidades de educação básica dentro da Universidade; 
assim como das idéias, concepções e debates sobre criança, infância, 
função e importância da escola infantil, políticas de formação e perfil 
profissional. 

 

 

Em um levantamento que desenvolvi no NEI, no ano de 2005, verifiquei que 

doze professoras se afastaram por motivos de saúde, num total de 27 professoras. 

Entre 2003 e 2006, os afastamentos foram motivados por câncer de mama – três; 

cardiopatia – uma; e AVC – também uma; sem contar os problemas respiratórios, 

rouquidão, problemas de pressão arterial, lordose, dor na coluna, estresse, 

irritabilidade e transtornos emocionais - presentes nos sintomas cotidianos das 

professoras. 

 Ainda que os dados sejam insuficientes, nesse momento, para conjeturar 

sobre a relação atividade docente e afastamento por adoecimento, mesmo assim 

podemos indicar que esta questão não é própria da educação, mas também da área 

da saúde, dos profissionais de um modo geral que atendem ao público.        

Para realçar essa questão, Pimentel (2003) afirma que entre os 

trabalhadores que carecem de maior atenção, os profissionais da área de saúde 

rompem muitas vezes os limites - físicos e emocionais e éticos - para atender às 

demandas do mercado, que exige uma performance talentosa, misericordiosa, quiçá 

divina, de seu exercício profissional. 

Permito-me estender a análise dessa autora para as vivências das 

professoras de educação infantil, particularmente nas situações em sala de aula, 

locus de sofrimentos, sobretudo quando se trabalha com crianças com necessidades 

especiais e/ou dificuldades de aprendizagem de várias ordens.   

Estabelecendo um paralelo entre o sofrimento psíquico dos profissionais da 

área da saúde e as educadoras da infância, podemos dizer que ambos se põem 

vulneráveis pela falta de suporte afetivo e social - o que gera sofrimento, crises de 

identidade, dúvidas profissionais, solidão e depressão. 

Mesmo não podendo inferir, com base nos atestados médicos, os efeitos 

dos afastamentos por adoecimento na relação com o trabalho, podemos, 
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seguramente, a partir do reconhecimento da particularidade da atividade do 

professor na educação infantil, sugerir a estreita vinculação entre os dois. Mesmo 

porque estudos de endocrinologia, citados por Salques (2004), confirmam que no 

estágio de esgotamento do estresse, o organismo é atingido no plano biológico ou 

físico, psicológico ou emocional, de modo particular, dependendo da propensão, 

fragilidade e herança genética de cada pessoa. Sendo assim, o corpo pode canalizar 

para si as tensões provocadas pela atividade profissional. 

Este panorama mais amplo do adoecimento das professoras, na educação 

infantil, se reveste de particularidades em razão da idade das crianças, suas 

características psicossociais e o trabalho pedagógico específico. Nessa ambiência - 

em que se cuida e se educa - são solicitados do docente maiores desprendimentos 

físicos e emocionais. Há tensões constantes provenientes dessa atividade, 

possibilitando maior vulnerabilidade dos profissionais sujeitos a desgaste físico e 

mental. 

O Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Educação da Faculdade de 

Educação de Minas Gerais encontrou no relatório preparado pela Gerência de 

Saúde do Servidor e Perícia Médica (GSPM), da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte, entre abril de 2001 e maio de 2003, 16.556 atendimentos de servidores 

da educação, cujo afastamento de trabalho está concentrado na categoria dos 

professores, totalizando 84% dos servidores afastados. Os dados obtidos 

evidenciaram que os transtornos psíquicos foram os que ficaram em primeiro lugar 

entre os diagnósticos de afastamento. 

 Os dados e análises de outras pesquisas, realizadas pelas pesquisadoras 

Gasparine, Barreto e Assunção (2006), da UFMG, mostram associações dos 

sintomas e queixas dos professores com as condições de trabalho, tanto na rede 

particular quanto na pública de ensino, em diferentes cidades brasileiras, em 

diversos países, nas várias modalidades do ensino básico, fundamental e médio. 

Essas queixas estão relacionadas a cansaço mental, exaustão, depressão, 

irritabilidade, frustração, angústia, estresse, ansiedade, rouquidão, dor na garganta e 

nas pernas. 

As condições de trabalho referidas dizem respeito à precariedade física da 

sala de aula, à ausência de meios pedagógicos, à pressão por formação, à falta de 

reconhecimento profissional, às atividades repetitivas, e às demandas provocadas 

pelas transformações sociais e reformas pedagógicas, que extrapolam o exercício 
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da sala de aula - como participação na gestão, planejamento da escola, 

superlotação de alunos e má remuneração. Ou seja, as circunstâncias e condições 

de trabalho, em que está inserida a maioria dos professores, exigem mobilização de 

suas capacidades físicas, cognitivas e afetivas para atingir os resultados da escola, 

e podem estar gerando adoecimentos das funções psicofisiológicas de grande 

número de docentes.  

É importante que as análises produzidas contemplem a articulação das 

múltiplas facetas envolvidas na atividade de ensinar, suscitando em nós - 

educadoras, pesquisadores, intelectuais, homens e mulheres comuns - um duplo 

desafio, urgente e inadiável: promover mudanças na educação e na sociedade. 

Compartilho com a reflexão feita pela psicanalista Deborah Pimentel, sobre o 

padecimento do homem atual:  

O homem dos dias atuais, na sua busca pela sobrevivência, lutando 
contra a sensação desagradável de desamparo e esvaziamento 
gerada pela dificuldade de encontrar sentido para sua própria 
existência, checado na sua autonomia e no seu desempenho, é 
vítima constante da angústia... Diante da ameaça de apagamento do 
próprio sujeito, como resultante do seu desempenho profissional, o 
stress é nada mais que uma forma de expressar o sofrimento 
humano na contemporaneidade e também uma possibilidade de 
humanizar o trabalhador, essa super-criatura dotada artificialmente e 
tão exigida pelo mercado de trabalho... A sociedade de consumo e a 
globalização fortalecem o vazio existencial... Diante do vazio interior, 
vislumbrando com pessimismo seu futuro, o homem contemporâneo 
sofre mais com a redução do seu desempenho profissional ou sexual 
do que pelas emoções e afetos circulando de forma livre, gerando 
angústia e, não raro, fazendo com que esse sujeito jogue no corpo as 
suas emoções. (DEBORA, Pimentel, 2003, p.44) 

 

De toda forma, você está afirmando que as exigências do mundo 
moderno vão afetar as mudanças institucionais no âmbito da 
educação, interferindo no trabalho do NEI. 

 

 

Revistando meu relicário, apresento as problemáticas que percebi e 

vivenciei como professora, desde 1994, e como coordenadora, em 2003 / 2004, 

nessa instituição de ensino, buscando apontar implicações para a ação e a 

identidade docente na educação infantil, a partir da identificação dos limites, da 

subjetividade do fazer das professoras relacionadas à prática pedagógica, das suas 

relações e situações de ensino e aprendizagem. 
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COMENTÁRIO METODOLÓGICO UM  
Posição do pesquisador 

 
Compreendo que um processo de pesquisa acontece devido à curiosidade, 
inquietação e atividade investigativa dos indivíduos a respeito de assuntos ou 
problemas observados. Isto para mim não é trivial, posto que seja sempre importante 
tornar claras, quando se investiga, práticas educativas dentro da escola, tomando 
como referência a pesquisa qualitativa – o rigor, a validade, e sua interpretação. 
Sabemos dos debates em torno da posição do observador e do observado, 
sobretudo nas ciências humanas, que muito têm contribuído para desmistificar uma 
suposta neutralidade na/ da pesquisa. Reconheço a intencionalidade do 
pesquisador, que tem a ver com sua aposta e seu olhar sobre determinado 
fenômeno ou experiência. Entendo que tal aposta é sempre mobilizada pela ordem 
do desejo daquele que o faz. 

 

 

Esse processo de reflexão profissional – coletivo/ individual/ pessoal – me 

permitiu, em diferentes momentos, como coordenadora, pensar na possibilidade de 

um espaço institucional no qual as professoras conversassem sobre suas aflições e 

dificuldades. 

No ano de 2003, surge a oportunidade de criarmos um espaço de reflexão 

sobre as dificuldades docentes enfrentadas por nós, através do interesse de uma 

aluna do curso de Psicologia em realizar um estágio na escola. Tal possibilidade já 

vinha, há muito, sendo ventilada em conversas informais entre a coordenação 

pedagógica da instituição e a professora orientadora do estágio. 

Num primeiro momento da conversa com a estagiária, procuramos falar das 

inquietações das professoras com a aprendizagem das crianças especiais, a relação 

delas com as outras crianças, com os pais, o sentimento de impotência frente ao 

não-aprender dessas crianças, seus sucessos e fracassos. 

Muitas dessas percepções foram extraídas de suas falas e desabafos, 

durante as reuniões de planejamento; outras, do meu olhar sobre o trabalho. Como 

resultado da conversa – primeiro com a estagiária e depois com as professoras – 

surge a proposta do Espaço de Escuta, com a qual trabalhamos durante o semestre 

de 2003, desenvolvendo uma agenda de encontros quinzenais, nos dois turnos. 
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Alice foi embora, parecendo uma criança 
que se cansa de ouvir histórias muito 
longas e sérias. 

 

 

 

 

Durante a minha formação no mestrado, pude conversar com algumas 

professoras, o que propiciou uma compreensão maior sobre o Espaço de Escuta. 

A seguir, relatarei algumas dessas interlocuções. 

 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 3: 

Interlocuções que me ajudaram a esboçar a feição do 

Espaço de Escuta.  

 

 

 

Figura 2.2 – Alice e a Lagarta 
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A Lagarta e Alice ficaram se olhando uma para outra algum tempo em 

silêncio. Finalmente, a Lagarta tirou o maquilé da boca e se dirigiu a ela numa voz 
lânguida, sonolenta.  
 

Quem é você? Perguntou a Lagarta 
 
Eu... eu mal sei, Sir, neste exato momento...pelo menos sei quem 
eu era quando me levantei esta manhã, mas acho que já passei 
por várias mudanças desde então. 
 
Que quer dizer com isso? Explique-se!  

 

 

 

 

 

 

                             

 

Muitas vezes me senti assim como 
Alice, sem saber como explicar, de 

modo claro, o que eu estava 
pensando sobre meu trabalho de 
pesquisa, quando era interrogada 

pela professora Marta Pernambuco e 
por Ana Lúcia Aragão, minha 

orientadora. 
 

 

 

Durante o mestrado, as conversas mantidas com a orientadora, Ana Lúcia, e a 
professora, Marta Pernambuco, me ajudaram a pensar com maior clareza sobre o 
Espaço de Escuta: 
 
 

O Espaço de Escuta era um espaço aberto para todos os professores? 
Surgiu como uma motivação de quem estava com as crianças com 
necessidades especiais? Como ele se configurou? Tinha reuniões 
semanais? Como é que funcionava? 
 
 
Sim. Na época, essa era a maior demanda, pois tínhamos cerca de 
doze crianças especiais na escola, algumas com dificuldades de 
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convivência em grupo, outras, no processo de aprendizagem, 
deixando as professoras bastante inseguras. 

 

 

Uma das coisas que freqüentemente acontecia na escola era certo 

desconhecimento das demais professoras em relação à problemática individual das 

crianças especiais que não eram de sua sala, ficando as informações, na maioria 

das vezes, somente com a professora responsável e a coordenação.  

Tal constatação era negativa para o trabalho, vez que a cada novo ano a 

professora que assumia o grupo tinha que buscar dados sobre a criança, repetindo 

muitas vezes o procedimento de entrevista com os pais, desconhecendo o que foi 

feito no ano anterior. Sem falar que estas mesmas professoras só se relacionavam 

com as crianças que não pertenciam à sua turma em momentos de atividades no 

parque e em atividades culturais.  

Então, o Espaço de Escuta surge também como uma possibilidade de 

socialização de informações, de troca de inquietações em relação às crianças, à 

prática, de conversa acerca dos impactos gerados pelos desafios da inclusão nas 

ações pedagógicas, mobilizando aspectos afetivos, emocionais e imaginários da 

professora.  

Um dos efeitos mais significativos e diferenciados desse trabalho ocorreu no 

plano do fortalecimento da pessoa da professora, que sentiu maior reconhecimento 

e acolhimento do grupo, passando a se relacionar melhor com a criança e seus 

familiares, com angústia amenizada e intervenção mais intencional.  

Lembro do que as professoras falaram quando participaram do Espaço de 

Escuta, no ano de 2003.   

 

“Tenho refletido com mais criticidade o meu trabalho. Tenho 
ficado menos angustiada com as dificuldades, que antes pensava 
serem só minhas.” 
 
“Acredito que o Espaço de Escuta tem contribuído bastante no 
sentido de podermos falar um pouco daquilo que nos angustia e, 
de certa forma, poder olhar com outro olhar o nosso fazer.” 
 

“[É importante] poder compartilhar as dificuldades do trabalho diário de sala de aula 
e pensar junto sobre o meu fazer.” 
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Ou seja, você está falando que na escola é importante que exista um 
espaço onde as pessoas possam discutir coletivamente, como grupo, 
os problemas que elas têm, permitindo trabalhar as emoções 
envolvidas? 
 
 
Sim, é isso mesmo!  Como os sentimentos que os diferentes sujeitos 
têm e como estão relacionados à sua prática pedagógica. O Espaço de 
Escuta propiciou um espaço dialógico que foi além das trocas que 
existiam naquele momento.    

 

 

O Espaço de Escuta foi vivenciado com regularidade no segundo semestre 

de 2003, com uma agenda de encontros quinzenais, nos dois turnos, para atender 

às professoras da manhã e da tarde. 

Participaram desse processo quinze professoras, efetivas e substitutas, nove 

pela manhã e seis à tarde. Havia um cronograma, organizado pela coordenação 

pedagógica, distribuído entre as professoras, fazendo parte da programação das 

atividades pedagógicas da equipe. Mesmo assim, algumas professoras 

manifestaram resistência, não participando naquele ano. 

Quero realçar que, nesse processo, algumas pessoas têm mais facilidade 

em aproveitar esse espaço e outras menos. Fazia-se necessário entender e 

respeitar o silêncio de algumas. Paulo Freire (2003) já dizia que “uma situação 

dialógica não quer dizer que todas as pessoas devam falar”. 

Vivemos durante esse ano uma agenda intensa de encontros no Espaço de 

Escuta - um ano marcado pelos desafios que a inclusão nos colocava. Seus efeitos 

provocados são relativamente recentes - menos de três décadas - se 

contextualizados nos séculos de uma instituição organizada, pautada para receber 

alunos “normais”, sem levar em conta as diversidades sociais, culturais, psicológicas 

e de experiências de cada um dos sujeitos.  

Podemos perceber, então, que o Espaço de Escuta abriu um campo de 

possibilidades dialógicas para as professoras refletirem sobre si mesmas, suas 

identidades e sua ação docente.  

  

Então vocês perguntavam para as pessoas se elas tinham algum 
problema para trazer? 
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Cada professora passava a falar daquela criança, das suas 
dificuldades, de como a percebia, a conduta de outras professoras 
com essa criança, no parque, como se relacionava com as outras 
crianças, em grupo, o que fazer para ela aprender. Enfim, cada um 
falava livremente. 

 

 

As nossas conversas giravam em torno dos conflitos das professoras com 

determinados alunos que não estavam apreendendo como os outros. Crianças que 

desafiavam as professoras a pensar novas estratégias e novos olhares. Situações 

que evocavam sentimentos os mais diversos sobre como ensinar, como possibilitar 

que aquelas crianças aprendessem não somente conhecimentos relativos às 

linguagens e suas representações, mas aprendessem a convivência em grupo, as 

regras, os limites. Inquietações, portanto, que abriam fendas para ponderarmos 

sobre nossas concepções, crenças, valores arraigados sobre a função e 

organização da escola, o papel da professora, da família e da sociedade na 

formação e educação da criança. 

Os contextos educacionais nos mobilizavam e nos levavam a interrogar 

sobre nossas relações com o outro, nossos sentimentos, histórias pessoais e 

profissionais, nossos sonhos, utopias, nosso compromisso com a escola, com a 

criança e com sua aprendizagem. 

Como estratégia, deixávamos o espaço livre para a professora que quisesse 

e sentisse mais necessidade de falar. Cada uma podia ouvir, falar e opinar sobre as 

situações trazidas pela colega, se posicionando, assumindo suas preocupações, 

comunicando as estratégias com a criança, com o grupo, com os pais. A estagiária 

tinha a função de nos ouvir e nos interrogar.  

Como dizia Paulo Freire (2007), isso não se faz sem resistência, sem 

reflexão, sem abertura, sem diálogo verdadeiro. No início dos primeiros encontros, 

foi combinado que cada professora, de cada turma 23, apresentaria uma situação em 

sala de aula que estivesse provocando inquietação – fosse com o grupo, com uma 

criança específica, ou com os pais. Aos poucos, o assunto mais mobilizador ou o 

fato mais inquietante para o grupo, naquele momento, era colocado na berlinda do 

debate. 

 

                                                 
23 As turmas são organizadas pelo critério de idade, distribuídas em turma I, II, II, IV. E V. 
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Quer dizer que se falava do sentimento em conseqüência. As pessoas 
não chegavam dizendo “Eu não consigo trabalhar”, “Essa criança me 
deixa louca”.  No fundo, elas estavam se perguntando “Como eu faço 
para que as crianças aprendam?” Não é isso? 
 
 
  
Sim, era isso. O que eu observava era que, embora o relato da 
professora estivesse dirigido para o comportamento de algumas 
crianças, subliminarmente ela queria perguntar o que podia fazer para 
mudar, para melhorar o pertencimento ao grupo, para conduzir à 
aprendizagem. Ao mesmo tempo em que se particularizava, emergiam 
muitos problemas da prática pedagógica. Ou seja, era da prática 
pedagógica que se estava falando. Vou trazer uma das falas de uma 
das professoras para ilustrar o que estou falando.  
 
 

 

 

 

 

{A } reação de Is (com Síndrome de Down) {de}  cuspir, {nos obriga 
a} fechar a porta para não sair. Ela possui uma verbalização rica, 
dialoga, responde às questões lógicas. {A dificuldade} de fazer Is não 
sair da sala – aceitando os combinados da sala... Ela não interage com 
as crianças de forma saudável - provoca os colegas durante as 
atividades... Tem poder de sedução com os adultos. {Tentamos} 
ajudar Is a aprender a brincar com as outras crianças. Percebo 
cansaço de Is com muitos atendimentos. As professoras falam com 
raiva... Is pode muito, as crianças têm medo dela. A referência é a 
relação com os adultos. Ela usa a agressividade como defesa.  

 
 

Esse é o diferencial. Não porque vocês chamaram o psicólogo, mas 
sim porque o movimento de chamar é a tentativa de trazer essa 
dimensão à tona. Não necessariamente precisava ser um psicólogo, 
mas no fundo a representação que a gente tem de psicólogo é de que 
ele trabalha com essa dimensão. Então, se  estou sentindo que isso 
precisa ser desvelado, eu vou chamar alguém que trabalhe com essa 
dimensão. Isso é o outro saber que você está chamando aí. 
– O que aparece no Espaço de Escuta que não aparece no trabalho 
pedagógico? É isso que configura a especificidade dele? 
 
 
Porque era a oportunidade de dialogar com outro saber o qual o 
pedagogo não tem obrigação de dominar. Eu penso que a presença 
do psicólogo dava um caráter diferenciado, em razão de ser um 
profissional legitimado, reconhecido socialmente e credenciado 
profissionalmente para lidar com a subjetividade. O que eu não sabia, 
naquele momento, era se a ausência de um psicólogo influiria na 
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forma e no conteúdo dos diálogos apresentados, tampouco nas 
interpretações feitas posteriormente, no processo de análise da 
pesquisa. Afinal, dentro da instituição sempre existiu espaço para falar 
do trabalho.  
 
 
Isso foi colocado, indiretamente, pela forma com que o psicólogo 
trabalha. Porque ele trabalha com foco na subjetividade. Quando você 
pergunta a um psicólogo o que fazer em determinada situação, ele 
ajuda você a olhar-se nessa situação, a perceber como a sua 
subjetividade está trabalhando. E a partir daí você dá as respostas 
sobre o que você vai fazer. Os outros espaços eram mais 
operacionais. Eles discutiam o que fazer sem perguntar como você se 
sentia nessas situações. É esse o diferencial. O psicólogo está ali 
porque ele trabalha melhor com as emoções, mas sua presença nessa 
função de coordenar esse grupo não é imprescindível. 
 
 

 

Até agora Ana estava em silêncio, ouvindo eu e Marta conversarmos. Então, 

acrescenta:  

 

 24 O fato de ser um psicólogo suscita a confiabilidade, a certeza do 
sigilo. O psicólogo está para escutar, e não julgar. O Espaço de Escuta 
representava, também, um canal de escoamento de tensões fluentes 
nas situações em que o professor não se reconhecia mais com seus 
saberes, competências e habilidades específicas. Diante do deficiente, 
ele não se reconhecia porque não tinha ratificada sua identidade de 
professor, não conseguia atingir objetivos pedagógicos planejados... 
Daí as aflições à flor da pele. O professor necessita ser referendado 
pelo outro – o aluno. Quando este não aprende, é como se não 
legitimasse a existência daquele. O professor precisa olhar 
continuadamente no espelho do aluno-aprendiz para se enxergar. 
 
 
E essas questões aparecem muito fortemente entre nós. Trazê-las à 
luz, objetivá-las através do diálogo, tratar a subjetividade da 
professora, tudo isso significa entender o sujeito nas suas diversas 
dimensões; corporal, afetiva, desejante, orgânica, social, cultural, 
material, cognitiva e simbólica.  
No fundo, quando a gente diz que as emoções só existem em espaços 
reservados, pessoais, a gente faz uma cisão entre corpo e mente. O 
que a gente tenta no Espaço de Escuta é dialogar sobre nosso 
trabalho, nossa relação com as crianças, com os pais, entre os pares, 
reconhecendo que não é possível cindir, fragmentar a professora. 
Ora, é uma contradição enorme quando reconhecemos todas essas 
dimensões na criança, mas endurecemos no caso de deslocá-las para 
o profissional, como se fosse possível isolar certas subjetividades do 

                                                 
24 Conversas transcritas com minha orientadora durante o mestrado em 2006 e 2007. 
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professor cada vez que ele entra na sala de aula. Essa unidade 
subjetiva complexa só pode transitar inteira, seja em ocupações 
pessoais, sociais ou profissionais. 
 
 
Seus argumentos são uma crítica à fragmentação, que impõe 
controle, limita o sujeito fazendo com que ele mesmo se veja dividido.  
A gente não tem olhado para as conseqüências da relação do nosso 
pensamento com nossas ações.  
 
 
O professor tem dramas e tramas, tem histórias e memórias.  A chave 
está em religar a pessoa ao profissional a partir da possibilidade do 
diálogo e da convivência com o outro. 
 
 
O propósito agora, então, é falar do diálogo e não do conteúdo, no 
Espaço de Escuta? 
 
 
 
Isso. No itinerário seguinte, vou tratar detalhadamente da história do 
Espaço de Escuta, do modo como fui lendo e elegendo os elementos 
do processo que me permitiram observar o interior desse lócus 
dialógico, a partir das falas das professoras e anotações realizadas. 
Buscando a recorrência dos temas tratados, os efeitos provocados 
pela reflexão das professoras, o valor dessas re-uniões, naquele 
período, tento tornar claros o lugar e a posição de onde estou 
tratando meu objeto de estudo e os autores que escolhi para me 
ajudar na construção dos argumentos desenvolvidos. 

 

 

Já era tarde e encerramos nossa conversa, com a promessa de no próximo 

itinerário voltarmos a falar tão-somente do Espaço de Escuta: seus processos, 

participantes, reflexos e impactos. 

 

 



 

 

69 

 

Figura 2.3 – Rio de Lágrimas 

 

 

 

 

 

 

ITINERÁRIO TRÊS 

 

 

QUANDO A ESCUTA DAS PROFESSORAS TEM UM LUGAR 
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Figura 3.1 – Alice e a Lagarta 

 
 

“Pois eu mesma não consigo entender, para começar; de ser 

de tantos tamanhos diferentes num dia, é muito 

perturbador.” 

 

“Não é”, disse a Lagarta. 

 

“Bem, talvez ainda não tenha descoberto isso”, disse Alice, 

“mas quando tiver de virar uma crisálida... vai acontecer um 

dia, sabe... e mais tarde uma borboleta, diria que vai achar 

isso um pouco esquisito, não vai?” 

 

“Nem um pouquinho”, disse a Lagarta. 
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“Bem, talvez seus sentimentos sejam diferentes.”25 

Partilha 1: 

Alice, vamos falar do Espaço de Escuta? 

 

Passados alguns dias, volto a encontrar Alice e as minhas professoras que, 

no meu longo caminho, me ajudaram a contar essa história. 

Decido então trazer de volta esses encontros realizados não só no Espaço 

de Escuta, com as professoras do NEI, mas nos diálogos empreendidos com minhas 

professoras do mestrado durante as aulas e orientações. 

Vem-me a imagem de Alice sentada na ribanceira, pensando como é chato 

um livro sem figuras e diálogos 26. Essa lembrança me anima a prosseguir narrando 

essa história polifônica, num itinerário de descobertas. 

Que seria a vida humana sem diálogo? Novamente a lembrança de Alice me 

toma e recordo seu anseio 27 “como era bom ter com quem conversar”. 

É com esse espírito que trato o diálogo com meus interlocutores. 

 

                                                 
25 Dialogo entre Alice e a Lagarta. P.45 
26 Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado da irmã, e de não ter nada 
que fazer olhando um livro que não tinha figuras nem diálogos, então se pergunta: “de que serve um 
livro sem figuras nem diálogos”? P.11. 
27 Sozinha e apreensiva durante o jogo de croquê da rainha. Alice fica feliz quando o gato de 
Cheshire aparece e diz para si mesma. “Agora vou ter com quem conversar”.  Este é um jogo caseiro 
popular, dos parques de diversões e estações de veraneio da metade do séc.XIX e inicio do séc.XX 
praticado com bolas de madeira impulsionada por um taco em forma de malho que deve passar sob 
pequenos arcos fincados na grama. Na passagem do livro de Alice no País das Maravilhas a bola são 
ouriços vivos e os malhos são flamingos vivos. (p.82:83.) Malhos são pequenos martelos de cabeça 
pesada sem unhas nem orelhas, próprio para bater o ferro. 
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Figura 3.2 – Alice, o Chapeleiro e a Lebre de Março 

Partilha 2: 

Quando Alice se transforma na professora do NEI e conta a 

história do Espaço de Escuta. 

 
 

Nesse dia, fomos todas convocadas pela coordenação da escola para uma 

reunião com a estagiária de Psicologia Escolar. É prática da escola a tomada 

coletiva de decisões, sobretudo quando refere-se à participação das professoras em 

atividades de formação em serviço. 

Nos corredores, no parque, durante o cafezinho, estávamos sempre 

conversando sobre nossas preocupações, as dificuldades de algumas crianças com 

outras, em atividades individuais e coletivas, o modo como brincavam, jogavam, se 

relacionavam, desenhavam, as tentativas que fazíamos para vê-las inseridas no 

grupo, desenvolvendo seus raciocínios, expressando seus pontos de vista, se 

arriscando a entrar no mundo da leitura, da escrita, da arte, da linguagem 

matemática e tudo o mais pertencente ao exercício de ser professora de crianças. 

Aflitas e preocupadas com elas e conosco, estávamos lá juntas, sempre, 

nesses momentos mais informais de queixas, ouvindo sugestões das colegas e da 

coordenação sobre o trabalho pedagógico, as dificuldades, os limites, o sucesso e o 

fracasso das nossas ações. 

Nesse primeiro encontro, que aconteceu no mês de julho de 2003, tratamos 

de dizer para a estagiária quais eram nossas maiores inquietações naquele ano. 
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Lembro-me de uma das professoras dizendo da sua dificuldade de lidar com os pais 

que não conseguiam educar seus filhos com limites claros, e que na sala existiam 

crianças mimadas, super-protegidas, criadas pelos avós; ela sentia que sua firmeza 

e sua autoridade incomodavam algumas mães. 

Naquele dia, a reunião aconteceu em dois turnos, como forma de garantir a 

participação de todas nas decisões sobre os desdobramentos desse encontro - dali 

por diante. 

Nesse instante, Alice encolhe, voltando a parecer com a menina Alice, entra 

como foguete, olha para uma das professoras e pergunta: o que vocês estão 

fazendo sentadas nessa sala? Sobre o que vocês estão conversando? Uma 

professora tinha acabado de relatar para a estagiária que estava muito preocupada 

com as crianças que apresentavam dificuldades em aceitar as regras da sala, já 

tendo usado várias estratégias sem muito êxito. 

 

 

COMENTÁRIO METODOLÓGICO UM  
O que falavam as professoras 

 
Durante os encontros, fui anotando o diálogo das professoras sobre cada assunto 
tratado. Procurei registrar de forma fiel esses conteúdos, reproduzindo por vezes 
literalmente aquilo que havia sido tratado no grupo. Havia uma intencionalidade 
naquelas anotações, haja vista que, enquanto coordenadora, já vislumbrava a 
importância e a singularidade daquela experiência para a formação pessoal e 
profissional da equipe docente. As falas a seguir mostram como se sentiam as 
professoras no cotidiano da sala de aula. 
 

Nesta primeira rodada de conversas, as professoras iam falando dos seus 

incômodos. 

 

 
O que essas crianças estão fazendo que incomode tanto vocês? 
 

 

 

 

Tem menino brincando como menina, se masturbando, mostrando o 
órgão sexual e até colocando areia no ânûs. 

 
 



 

 

74 

 
 
 

Alice arregalou o olho, mas, como não era dada a muitos estranhamentos, 

não achou tão esquisito o que ouviu. 

Outra professora aproveitou para falar que havia um menino cujos pais não 

estavam lidando muito bem com o choro do filho, cada vez que o levavam para a 

escola. Segundo ela, a criança vivia mais com os avós e isso provocava um 

sentimento de culpa nos pais, que eram muito jovens. 

Em seguida, num relato muito emocionado, outra professora conta que sente 

muito ver as crianças aterrorizadas, com medo de uma menina 28 que puxa com 

freqüência os cabelos de algumas crianças. Essa mesma menina, “algoz” diante de 

tantas crianças, é também “vítima” de um menino 29 de outra sala, que durante o 

parque com freqüência puxa seus cabelos. Ela não reage, e até oferece (!) seus 

cabelos para serem puxados. A professora dessa criança demonstra sua 

preocupação com uma estigmatização. 

Por último, uma professora propõe que esses encontros tornem-se uma 

arena de acordos, de escuta das professoras, e que a estagiária possa ir à sala 

observar essas crianças e que também esse exercício possa ser estendido para os 

pais. 

Ficou combinado que os encontros iriam acontecer a cada quinze dias, nos 

dois turnos. 

Em agosto, prosseguimos com os encontros, falando principalmente das 

crianças com necessidades especiais, sobretudo de duas crianças que, durante o 

parque, eram alvo de atenção, tanto de outras professoras quanto de outras 

crianças. Parecia que a menina estava estabelecendo com o menino um tipo de 

vínculo, cada vez que permitia, passivamente, que ele puxasse seu cabelo; em 

outros momentos, com outras crianças, inclinava a cabeça para que elas pudessem 

beijá-la. 

Essa situação mobilizou o coletivo de professoras presentes, sendo sugerida 

uma estratégia para ajudá-los a aprender outras formas de relacionamento, através 

da brincadeira. 

                                                 
28 Esta menina apresenta distúrbio geral de desenvolvimento, não dispondo da oralidade para se 
comunicar. 
29 Este menino possui Síndrome de Down. 
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As professoras dessas duas crianças aceitaram a sugestão e as outras 

professoras, por sua vez, passaram a se sentir responsável também pelas crianças, 

mesmo não sendo elas seus alunos. 

Muito tempo depois, após reler e interpretar os registros dos encontros, fui 

entendendo os ganhos que o diálogo e a participação proporcionam.  Toda vez que 

as professoras compartilham os limites, impasses e sentimentos que a prática 

pedagógica apresenta, permitem que o grupo se sinta fortalecido e volte para a sala 

em busca de outras possibilidades que não estavam conseguindo enxergar. Imersas 

na rotina escolar30, as professoras não têm o distanciamento necessário para pensar 

outras relações e estratégias pedagógicas para o enfrentamento daquela realidade. 

Essa compreensão foi referendada pelas próprias professoras, na menção a um dos 

pontos positivos desse espaço: pensar juntas sobre as dificuldades do trabalho 

diário  

Nessa hora 31, lembro de uma professora dizendo:  
 

“Acredito que o Espaço de Escuta tem contribuído muito no 
sentido de podermos falar um pouco daquilo que nos aflige e, 
de certa forma, poder olhar com outro olhar o nosso fazer”. 

 
Outra professora confirma, dizendo: 
 

”Tenho refletido com mais criticidade o meu trabalho. Tenho 
ficado menos agoniada com as dificuldades, que antes 
pensava serem só minhas”.  

 
E uma outra ratifica:  
 

“É muito bom compartilhar com o corpo de professores os 
avanços e as dificuldades, bem como as angústias que 
sentimos durante o trabalho com as crianças que apresentam 
dificuldades educacionais”.  
 

Uma delas citou o seguinte aspecto negativo:  
 

“A ausência de sistematização desses momentos com 
sugestões, por aqueles que escutam, sobre o agir da 
professora em determinadas situações”. 

 

                                                 
30 Expressão usada por Freire (2007, p. 118) para se referir a condição das pessoas de estar e atuar 
sobre a sua situação, ou seja, é uma condição de pensar sobre sua própria existência, marcada por 
relações de situações com o outro, em tempo e espaços que o constitui. 
31 No final de 2003 foi organizado pela coordenação pedagógica um instrumento de avaliação em que 
as professoras escreveram sobre as contribuições, os pontos positivos e negativos do Espaço de 
Escuta. 
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E como sugestão, acrescenta: 
 

“Sugiro que este espaço seja garantido no ano que vem e que 
possamos sistematizar mais esse trabalho, que é muito 
importante para a reflexão sobre o nosso fazer”. 

 
Sobre a participação da estagiária de Psicologia, outra professora apontou o 

seguinte ponto negativo:  
 

“Acho que teria sido importante se ela tivesse observado, ainda 
que por pouco tempo, cada turma da escola”. 
 

 
32 {Essa} idéia do Espaço de Escuta como uma experiência dialógica 
define como você está olhando o processo em seu desenrolar. 
 
 
 
 
Isso é central na minha interpretação.  
 
 
 
{Nesta interpretação} uma coisa é priorizar o conteúdo do diálogo, e 
a outra é o processo dialógico em si. 
 
 
 
 
Se você vai pelo diálogo, está olhando o processo. Nesse mecanismo, 
é mais o processo do que o conteúdo. 
 
 
 
 
Essa é uma escolha que fiz para tratar o processo vivido naquele 
momento. 

 

 

Nos meses que se sucederam, de julho a novembro, esse diálogo foi 

acontecendo de maneira contínua. Tínhamos em mente que cada uma de nós podia 

falar o que quisesse de nossas dificuldades, embora nem todas falassem. Algumas 

preferiram ficar ouvindo, outras não compareceram até o final. As que tiveram desejo 

de continuar dialogando, expressaram o valor desses encontros na reflexão sobre 

                                                 
32 Conversa gravada em sala de aula com a professora Marta Pernambuco, coordenadora da linha de 
pesquisa GEPEM, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação, da UFRN, durante a 
leitura da minha dissertação, na sua fase inicial, em dezembro de 2006. 
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suas ações e relações com as crianças, suas famílias e seu processo de 

aprendizagem. 

Uma das professoras aponta como um dos pontos negativos o não 

comparecimento de todas as professoras, o que ocasionou um esvaziamento desses 

momentos. 

Sobre esta questão, penso que não se pode obrigar uma professora a 

participar se ela não deseja, se oferece resistência, seja pelas tensões das relações 

interpessoais com a coordenação e seus pares, seja por divergências de projetos e 

concepções sobre ensino, aprendizagem, função social da escola e papel da 

professora.  

Por outro lado, sem a participação e a ponderação da equipe, fica difícil a 

proposta pedagógica ganhar adesões e avançar, pois requer o esforço conjunto das 

professoras na reflexão e no refazimento de suas ações. Nesse sentido, a escola 

precisa manter e construir espaços coletivos permanentes de reflexão da prática 

pedagógica, tendo em vista o seu projeto pedagógico e o acúmulo de experiências 

sistematizadas já incorporadas ao seu fazer cotidiano. É premissa educacional a 

participação da equipe docente nos momentos organizados para estudar, falar do 

trabalho e das dificuldades na sala de aula, dentre outros. 

 Paulo Freire, conversando com Ira Shor (2003), diz que o diálogo significa 

uma tensão permanente entre autoridade e liberdade, e que se deve preservar o 

direito de ficar em silêncio. Numa situação dialógica, não há imposição da fala para 

todos, mas não subsiste o direito de sabotar o processo e usar mal sua participação 

no desenvolvimento do exercício comum. 

Nesses encontros, participaram intensamente quinze professoras, das quais 

seis eram do turno da tarde e, nove, da manhã. Desse total, nove eram do quadro 

efetivo da instituição, sendo seis substitutas. Apenas quatro das professoras efetivas 

deixaram de participar; dessas, somente duas não compareceram a nenhum dos 

encontros.  

 

Eu queria que a gente pensasse um pouco mais sobre o que é esse 
Espaço de Escuta. Quem trabalha com crianças portadoras de 
necessidades especiais sente uma angústia maior e se estressa? Ou 
essa é uma angústia de todos os professores? Qual a sua idéia?  E 
nesse espaço você está querendo olhar o quê? E qual o papel que 
desempenha dentro do projeto da instituição? 
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  Um aspecto desestabilizante para a escola e os professores diz respeito a 

uma formação frágil que não consegue dar conta do processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos com necessidades especiais.  

 A pesquisa da professora Luzia de Fátima M. de Oliveira (2003) enuncia que 

todos os professores que dela participaram esboçaram, através de suas ações 

pedagógicas, que pouco conhecem seus alunos surdos e que eles não são capazes 

de aprender como os demais alunos ouvintes.  

 Reitera que o processo de inclusão provocou rupturas e a busca de novos 

caminhos para os professores, no quadro de reformulações educacionais. Estas 

podem vir acompanhadas, dependendo do contexto escolar, de maior ou menor 

estresse. O incerto pode ser um propulsor de angústias frente ao inominável e 

diferente. 

Sobre esta questão, a pesquisa de Gasparine (2006) aponta como um dos 

fatores de estresse dos professores o trabalho com crianças com necessidades 

educativas especiais. A Síndrome do Bournout é um indicador que aparece no 

indíviduo como resposta ao estresse crônico. A pesquisa de Salgues (2004) 

demonstra que os professores têm sido acometidos por uma enorme exaustão 

emocional e física, provenientes das atividades de sala de aula.  

Respondendo à questão referente ao estresse acentuado de quem trabalha 

com crianças portadoras de necessidades especiais, o argumento está contido nos 

registros anotados durante esse processo, na recorrência da mesma temática 

durante toda a fase do Espaço de Escuta, em 2003, relacionando com os períodos 

seguintes, entre 2004, 2005 e 2006. A entrada de crianças, jovens ou adultos, na 

escola, produz desafios e efeitos para qualquer instituição, seja na reorganização 

curricular, nas adaptações do espaço físico, seja na prática pedagógica. A 

perspectiva da educação inclusiva interroga a função social da escola, o papel do 

professor e o lugar do aprendiz frente ao processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

COMENTÁRIO METODOLÓGICO DOIS 
Conceituando os termos 

 
 Os sujeitos com necessidades educativas especiais são aqueles que possuem 
algum tipo de dificuldade no desenvolvimento e na aprendizagem, em virtude de 
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alguma limitação física, mental ou psicológica. Entendo que uma escola inclusiva é 
aquela capaz de elaborar estratégias de ação, apoio e adaptação para atender à 
diversidade e às diferenças de cada um que nela ingressa, permitindo que todos 
possam aprender adequadamente. 
 

 
O papel desempenhado pela experiência do Espaço de Escuta dentro do 

projeto político-pedagógico da escola instiga uma reflexão entre aqueles que têm 

investido em formação de professores e em projetos político-pedagógicos que 

mobilizam sujeitos que vivem suas práticas e sobre elas se debruçam. Por isso, 

considero fundamental falar um pouco sobre o projeto político-pedagógico do NEI e 

o lugar que ocupou o Espaço de Escuta nesse contexto. 

Para abranger essa questão, abro um preâmbulo de idéias atuais acerca de 

um projeto político-pedagógico.  

Esse é um assunto que tem sido objeto de encontros de educadores, de 

conversas em escolas e órgãos institucionais, de trabalhos de teses e dissertações, 

e de cursos de formação para professores. É fato também que as escolas têm se 

debruçado na construção de seus projetos pedagógicos, muitas delas porque os 

existentes não atendem às realidades socioculturais; no entanto, enfrentam 

dificuldades internas para aglutinar a comunidade (professores, funcionários, pais) 

em torno do tema. 

Acredito que, por princípio, todo e qualquer projeto deve atender aos 

interesses e necessidades de uma escola concreta, visando superar limites, 

dificuldades e barreiras que nossa sociedade coloca, quer pela forma como ela se 

organiza, quer pela falta de prioridades que o Estado e os governos historicamente 

têm dado à escola e à educação pública. 

Para a construção de um projeto político-pedagógico, há que se levar em 

conta a heterogeneidade de uma sociedade ainda muito injusta; portanto, privilegiar 

os fatores socioculturais do grupo para o qual a proposta é dirigida implica a 

possibilidade da conquista de autonomia, de cooperação, de enfrentamento e 

resolução de problemas; de responsabilidade, de criatividade e vivência das 

variadas linguagens e seus modos de representação. É preciso admitir crianças, 

jovens e adultos como produtores e construtores de história e cultura. Isto aponta a 

impossibilidade de uma única proposta, posto que a realidade é múltipla e 

contraditória. 



 

 

80 

 
 

COMENTÁRIO METODOLÓGICO TRÊS 
 Delimitando o território da pesquisa e comentando a organização dos 

dados compilados 
 
A literatura sobre formação de professores é vasta quanto à utilização desse 
conceito. Optamos pela referência em Freire, que toma a reflexão como um pensar 
sobre sua própria condição de existir. Um pensar crítico através do qual homens e 
mulheres se descobrem numa situação e atuam sobre ela. Essa reflexão implica 
ação e reflexão - acontecendo juntas. Entendemos, portanto, que a reflexão do 
professor é um processo que permite seu desenvolvimento profissional e pessoal e 
uma maior capacidade de interpretação e decisão sobre o seu fazer. 
A partir de agora, vou adentrar o âmbito da formação de professoras, seu método 
reflexivo-critico, presente nas idéias de Freire (2007,2006,2003); buscar a 
convergência dessas duas dimensões na atitude do professor como pesquisador 
que constrói saberes e busca o conhecimento científico, dentre outras formas de 
conhecimento, com referência em Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003); e, ainda, 
tratar a dimensão da pessoa da professora com sua experiência de vida como um 
elemento fundamental a ser valorizado nos processos de formação continuada, idéia 
defendida por Nóvoa (1995). 

 

Nos quadros 1 e 2, anexos, encontram-se as informações organizadas por atividade, 
ano e mês - relacionadas aos vários momentos dialógicos do NEI, assim como sua 
regularidade e caracterização. 

 

 

COMENTÁRIO METODOLÓGICO QUATRO 
 A escolha dos termos 

 
Vou tratar o currículo como sendo ele mesmo o projeto político-pedagógico, me 
filiando às idéias de alguns autores que atribuem o mesmo sentido para os dois 
termos, ou seja, considerando uma amplitude maior que a simples redução dos 
conteúdos. 
 

 

Sacristán (2000) afirma que não é possível entender as várias concepções 

sobre currículo sem remetê-las aos contextos em que são produzidas. Dependendo 

do que pensamos sobre o que se deve ensinar e aprender na escola – o quê, como, 

por que e para quê – o currículo pode significar coisas distintas. Lembra, ainda, o 

autor, que as palavras têm histórias, refletem atividades concretas nas quais foram 

engendrados seus significados, e assim ganham sentido as experiências vividas. 
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Nas concepções mais recentes, o currículo trata de como o projeto educativo 

é realizado na sala de aula, o que significa sua incorporação à prática cotidiana da 

sala.   

Assim, a evolução histórica do pensamento curricular foi sendo influenciada 

pelas correntes progressistas, tornando a educação algo mais que a mera 

transmissão de conhecimentos, aglutinando desde habilidades, atitudes e valores 

para o desenvolvimento das tarefas, até os métodos e processos de pensamento 

utilizados para a elaboração do conhecimento, de tal modo que aprender apenas os 

conteúdos não é a única coisa importante. 

Alice interrompe minha argumentação e diz:  

 

É por isso que nessa escola as coisas são diferentes. As crianças 
brincam, pintam, falam e estudam como se fosse um grande jogo. E 
as professoras se importam com tudo que acontece com elas. Se elas 
brincam, choram, parece que nada é indiferente às professoras, que 
todo tempo estão estudando. 

 
 

Tratei de responder a Alice:  

 

A escola tem mesmo essas características, observadas com seu olhar 
astuto, e elas fazem parte de uma história longa, de muitos planos, 
de muitas mudanças que às vezes lembram as mudanças de Alice no 
País das Maravilhas, quando espichava e encolhia, quase no mesmo 
instante.   

 

 

Ela entendeu o que eu estava dizendo. Voltei ao assunto sobre o projeto 

pedagógico, concordando com a assertiva de Kramer (1999), ao considerar que não 

existe diferença conceitual entre proposta pedagógica e currículo, pois uma proposta 

é sempre expressão de um projeto político-cultural, revelando uma concepção de 

homem e sociedade. É um caminho, tem sempre uma história, contém uma aposta. 

Nasce de muitas vozes, de uma realidade que pergunta na busca de responder às 

suas inquietações e aos seus problemas. 

A construção de um projeto político-pedagógico encerra um conjunto de 

princípios, concepções, valores sobre o que se pensa e deseja da escola, 

comportando uma visão de sociedade e de homem. É uma meta social, cultural, 
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política, ética sobre o que se pretende promover na escola, sobre qual pessoa se 

almeja formar.  

Uma proposta curricular33 é uma espécie de declaração de intenções, 

funcionando como elo entre os princípios gerais e a prática pedagógica, entre o 

planejamento e a ação. Significa dizer que um projeto político-pedagógico não é um 

instrumento meramente técnico e disciplinar, onde está contido o conteúdo escolar. 

Podemos pensá-lo como um processo sempre inacabado, flexível e 

dinâmico, porque nasce de uma vontade que traduz e revela as realidades de um 

grupo social, os problemas que enfrenta e a direção que orienta sua superação. 

Toda proposta, portanto, é situada, traduz um desejo, uma vontade humana, não 

aponta precisamente a resposta, mas um caminho a construir. 

Nessa perspectiva, o currículo é um espaço de tensões em que atuam 

forças culturais e políticas. É concebido pelos sujeitos que se envolvem e se 

comprometem com a construção dos conhecimentos necessários para a 

sobrevivência do grupo social. São as experiências e atividades das quais um grupo 

pode lançar mão para conquistar cenários maiores. 

Quanto à equipe docente, sua formação para o exercício de ensinar deve 

estar relacionada à seguinte premissa: os professores são os mediadores da 

aprendizagem das crianças. Isso significa olhar a relação que cada uma de nós 

possui com o conhecimento e a prática, com atitudes investigativas e reflexivas que 

conduzam a uma aprendizagem significativa para as crianças, levando em 

consideração suas histórias de vida, suas experiências, valores, sentimentos e 

limites. Esse profissional deve exercer sua atividade de forma criativa, crítica e ética, 

orientada pelo respeito ao aluno; baseada no diálogo e no reconhecimento do outro; 

fundada no querer, no apaixonamento daquilo que realiza com e para o aluno, com 

capacidade de enfrentamento de conflitos nos relacionamentos interpessoais. 

Essa formação é intensa e extensa, atravessa a vida em seus espaços e 

tempos. O professor é um mediador do processo, alguém que não se coloca como 

detentor absoluto do conhecimento: enquanto ensina, também aprende junto com os 

alunos e seus pares. 

 

                                                 
33 Tânia Câmara Araújo de Carvalho (1999) traz na sua tese de doutorado (1999) o processo de 
formação em serviço vivido pela equipe do NEI no período de sua reestruturação curricular em 1987 
até 1991. 
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COMENTÁRIO METODOLÓGICO CINCO 
Definindo o conceito 

 

O conceito de sujeito referido neste trabalho sugere aquele que se constitui pelo 
saber, sendo este uma construção social e histórica. Sujeito portador de desejo, de 
uma história pessoal, que age no mundo de forma coletiva e individual, de maneira 
consciente e intencional. Ratificamos a idéia de sujeito inconcluso, inacabado, 
incompleto - de Paulo Freire, sujeito que desde seu nascimento é marcado por uma 
falta. 
 

 

A palavra currículo tem sua origem etimológica na palavra latina currere, 

significando percurso, carreira. Logo, podemos entendê-lo como construção 

humana, uma espécie de partitura interpretável, flexível, determinante da ação 

educativa; e não como mera lista de conteúdos ou plano modelado para ser aplicado 

a uma realidade fixa, homogênea. Na conformação curricular, devem ser 

explicitadas nossas concepções e intenções sobre o homem, a sociedade e a 

educação. O projeto político-pedagógico, ou currículo, ou proposta pedagógica –  

não importa o nome atribuído – é sempre uma escolha, uma aposta social 

endereçada a alguém situado num tempo e contexto próprios, com objetivos para 

atender e responder a demandas sociais, econômicas, políticas e culturais, seja para 

reproduzir ou transformar. 

Articulando as idéias centrais, a partir dessa concepção, respondo à 

pergunta de Marta sobre qual o papel que o Espaço de Escuta ocupou dentro do 

projeto maior da escola. 

Nesse contexto, o Espaço de Escuta se incorporou ao projeto político-

pedagógico como um grupo de reflexão, com a intenção de compartilhar as 

dificuldades da equipe, naquele momento, relacionadas ao trabalho com as crianças 

especiais. O espaço buscou, através do diálogo, novas estratégias para as ações da 

sala de aula, mudanças e respostas aos conflitos e desafios que a prática 

pedagógica impõe. 

 É parte da história da escola a reflexão sistemática da ação docente, sendo 

possível a criação de espaços coletivos para o exercício da reflexão de diferentes 

problemáticas. Isso já foi possível no passado, processo mencionado no capítulo 

anterior, quando o NEI, de 1987 até 1991, passou por uma reestruturação curricular. 
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Portanto, podemos afirmar que é com esse espírito que o Espaço de Escuta se 

constituiu, incorporando-se à proposta pedagógica. 

Desde 1990, o NEI recebe crianças com necessidades educativas especiais. 

Nesse período, a concepção dominante de inclusão encerrava um forte conteúdo de 

integração das crianças à sociedade, o que não corresponde à noção atual. A idéia 

de inclusão, à época, se referia a uma idéia de acomodar-se a algo já existente; 

portanto, a criança com deficiência é quem deveria adaptar-se à escola. Hoje, a 

escola, o Estado e a sociedade criam os instrumentos, as condições para assegurar 

seu acesso ao mundo, à cultura e ao conhecimento produzido historicamente. Isso 

cria uma ambiência de pertencimento, de acolhimento no mundo e nas relações. 

Os anos 1996 a 1997 marcam um período de discussão sobre a 

necessidade de desenvolvimento das funções de pesquisa e extensão, no âmbito do 

NEI. Criou-se um projeto, vinculado ao programa de pós-graduação e financiado 

pelo CNPq, denominado “Convivendo com as diferenças”, encerrado em 1997, em 

que foram cumpridas várias atividades, tais como: encontros de reflexão com as 

professoras para falar do trabalho, entrevistas com os pais, supervisão com 

especialistas e documentação visual das crianças. 

Está vigorosamente presente nos registros das professoras, nesse período, 

a necessidade de uma maior sistematização do trabalho, como também a presença 

de um especialista para escutá-las, orientá-las e refletir sobre as ações e estratégias 

usadas com as crianças. 

Esse movimento de refletir, seja como professora ou como coordenadora, 

me permitiu pensar novas questões que surgiam do cotidiano da sala de aula, 

trazidas pelas professoras em reuniões e conversas de corredores. Pensando assim, 

fui articulando com meus pares e com a coordenadora do estágio supervisionado de 

Psicologia Escolar, do Departamento de Psicologia da UFRN, um modo de viabilizar 

e atender às solicitações e necessidades suscitadas entre as professoras. 

Entendia que uma formação pedagógica permanente requer espaços 

dialógicos abertos, francos, em que a subjetividade das professoras seja tomada 

como elemento indissociável da reflexão sobre a prática educativa. 

Podemos dizer que cada escola desenha seu trabalho com as cores e 

pincéis que tem à mão, mas precisa, nessa pintura, do investimento da equipe, do 

desejo e da persistência do professor e da família. Estamos no terreno de uma 
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aposta, onde tudo ou quase tudo está para ser feito, e essa parece ser uma 

sensação muito presente em todos nós que trabalhamos em educação. 

O importante é a crença de que podemos aprender na diversidade, com o 

diferente. Podemos ser mais generosos, solidários e tolerantes para produzir uma 

escola mais humana, de maior qualidade, com uma prática pedagógica fundada em 

aprendizagens significativas e geradora de transformações. Assim, ganhamos todos 

em humanidade, afinal de contas, o sujeito principal da nossa prática é o aluno. Este 

me parece ser um dos maiores desafios educacionais deste século. 

 

COMENTÁRIO METODOLÓGICO SEIS 34  
Delimitando conceitos 

 
A subjetividade compreendida neste trabalho engloba todas as peculiaridades de 
cada pessoa, suas dimensões sensoriais, corporais, afetivas, imaginativas e 
racionais, como resultado das experiências de vida nos meios familiar, social e 
cultural. Assim, ela é a síntese singular de cada uma de nós. A subjetividade começa 
a ser debatida na década de 1980, através de diversos estudos que a situam num 
ponto de confluência entre os modos de ser do individuo e da sua cultura. Fontana 
(2005, p. 30), em estudo sobre os processos pelos quais nos tornamos professoras, 
afirma: ”Apesar de fundamentados em princípios teórico-metodológicos distintos, 
eles focalizaram de maneira mais ou menos explícita os aspectos do 
desenvolvimento profissional e pessoal dos professores, revelando nuances das 
nossas relações com o trabalho, com o conhecimento, com os alunos, com os 
superiores e com a feminização do magistério”. O mérito dessa pesquisa, afirma a 
autora, foi lançar luz sobre a materialidade da atividade docente que nos constitui 
como professoras e nos apresenta como sujeitos. 
 

 

 35{Então} você está dizendo que este espaço funcionou como um 
lugar de circulação de saberes! 
 
 
 
Sim, mas também se constituiu como uma possibilidade de 
participação nas decisões sobre o processo de aprendizagem das 
crianças, e de socialização de informações sobre encaminhamentos 
dados pelas professoras em anos anteriores. 

 

 

 

                                                 
34 Tomei como referência o conceito de subjetividade sintetizado por Vera Amaral, 2007. 
35 Conversa transcrita com o colega de mestrado, na fase inicial da dissertação, em dezembro de 
2006. 
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O próximo itinerário é a parte metodológica da pesquisa, em que conto como 

fui descobrindo o valor do diálogo nas vozes das professoras. 

 

 

 

 

 

ITINERÁRIO QUATRO 

 

 

O CAMINHO DAS PALAVRAS 

 

 

 

Figura 4.1 – Alice e a Rainha de Copas 

 

 

Em tudo que se diz- poesia ou prosa- há idéia e emoção. 

Desde que se usa a palavra, usa-se de um instrumento  
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ao mesmo tempo emotivo e intelectual. 

A palavra contém uma idéia e uma emoção.  

Por isso não há prosa, nem a mais rigidamente científica,  

que não ressume qualquer suco emotivo.   

Por isso não há exclamação,  

nem a mais abstratamente emotiva,  

que não implique, ao menos, o esboço de uma idéia. 

 

Fernando Pessoa 

 
Percurso 1: 

De como fui descobrindo o valor do diálogo por entre as 
vozes das professoras. 

 

“O que eu vi, sempre, é que toda ação principia 
mesmo é por uma palavra pensada. Palavra 
pegante, dada ou guardada, que vai rompendo 
rumo.” 

 
Guimarães Rosa 

(Grande Sertão: Veredas) 

 

Nos encontros ocorridos em 2003, no período de julho a novembro, o tema 

da inclusão aparece reiteradas vezes, tanto na fala das professoras quanto nos 

registros feitos pela coordenação. Nos diálogos transcritos a seguir, constata-se a 

freqüência com que o assunto surge durante essa fase 36.   

 

JULHO 
“Há rejeição das crianças por A. Elas vivem aterrorizadas com medo 
dela.” 
“B puxa o cabelo de A. {Tenho} medo que fique  rotulado.” 

AGOSTO 
Neste encontro, observa-se a predominância da fala de duas 
professoras sobre duas crianças com necessidades especiais (A e 
B), que durante o parque são alvo de atenção, pois “A inclina a 

                                                 
36 Neste ano havia cinco crianças com síndrome de Down uma com dificuldade motora, outra com 
comprometimento neurológico e duas com distúrbio geral de desenvolvimento, além de mais duas 
com dificuldades emocionais e afetivas. 
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cabeça para B puxar o cabelo, parecendo querer estabelecer 
vínculo entre ambos. Em outros momentos, A oferece a cabeça para 
ser beijada por outras crianças”. 
Professora E e as crianças A e B (uma delas possui Síndrome de 
Down): “Os pais não enviam o copo porque ela não sabe usar. A 
mãe chora quando ela não quer ir para casa. Ela puxa os cabelos 
das outras crianças. Seus pais a protegem demais, parecem não 
acreditar na sua autonomia. Sua fala é pouco desenvolvida”. 

SETEMBRO 

A conversa pela manhã com as professoras girou em torno de um 
dos meninos da sala que apresenta distúrbio geral de 
desenvolvimento e a ansiedade de sua mãe sobre seu processo de 
aprendizagem. 

OUTUBRO 

A preocupação da professora sobre uma menina que possui 
Síndrome de Down que não se expressa oralmente em atividades 
coletivas, assim como de outra professora sobre um menino que 
não está avançando na fala. 

NOVEMBRO 
Foi conversada com todas as professoras que participaram do 
Espaço de Escuta a promoção da menina A, cujo estudo de caso 
mobilizou todo o grupo nos meses de julho a novembro. 

 

Essa recorrência do tema me levou a pensar sobre os efeitos da inclusão na 

prática pedagógica, evocando muitas inquietações nas professoras sobre como 

deveriam agir. 

Desse modo, o Espaço de Escuta das professoras foi pensado como uma 

estratégia pedagógica em que, através do diálogo, circulassem medos, aflições e 

preocupações derivadas do trabalho com as crianças, principalmente com as 

crianças com necessidades educativas especiais que, naquele momento, se 

colocavam como questão emergente para um conjunto significativo de professoras. 

 

 

COMENTÁRIO METODOLÓGICO UM 
 Assumindo um campo conceitual 

 
O diálogo entendido/assumido aqui é constituinte e constituído na existência 
humana, permitindo a homens e mulheres refletirem – uns com os outros – suas 
realidades, mediados pela linguagem, pela tomada de consciência de suas ações e 
fazeres, numa relação de horizontalidade em que se articulam as várias dimensões 
das pessoas nos seus variados papéis desempenhados no âmbito coletivo e 
individual. O processo dialógico, então, se configura como um revelador de 
possibilidades concretas, complexas, é verdade, de transformações no sujeito como 
ator da sua prática social, educativa e pedagógica. Processo que pressupõe a 
participação de quem vive, sente, pensa, imagina, agindo de forma autônoma e 
consciente no enfrentamento dos desafios de ser sempre mais. 
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Então, quem participou nesse primeiro momento, no Espaço de 
Escuta, foram os professores que estavam com crianças com 
dificuldades especiais na sala? 
 
 
 
Não. Todas as professoras participaram. 
 
 
 
Então, o Espaço de Escuta era um espaço aberto para todos os 
professores, mas surgiu como uma motivação de quem estava com as 
crianças com necessidades especiais? 
 
 
 
 Sim. 
 
 
 
 
 O que tem que ficar claro é se as conversas giravam em torno das 
dificuldades das professoras ou das crianças. {Porque} uma coisa é 
trazer uma situação para ser discutida, outra coisa é a relação com 
algumas crianças que de alguma forma mobilizam mais as 
professoras. É preciso definir se vinham as duas coisas, se vinha só 
uma e, também, o que vinha mais. Tem que definir como essa 
dinâmica se estabelecia. 
 
 
 O diálogo acontecia em torno das dificuldades das crianças e de 
como agir para resolver aquelas situações que se apresentavam. A 
necessidade das professoras de falar sobre essa problemática era 
latente, mobilizando sentimentos, crenças e incertezas advindas de 
um não-saber produzido quando elas não estão aprendendo. Poder 
fazer circular a palavra, na presença de um outro que pudesse 
suportar nossa falta frente à incompletude humana, foi um dos papéis 
ocupados também por este espaço. 

 

 

Daí a minha interpretação de que a experiência do Espaço de Escuta tem 

uma marca diferente em relação aos outros momentos coletivos da instituição, pela 

função que desempenhou em relação às tensões geradas pelo trabalho com as 

crianças com necessidades educativas especiais. Instaurou-se um tipo de encontro 

mais humano com a professora, sublinhando sua necessidade em relação à 

aproximação da instituição aos desafios da inclusão na ação pedagógica. Foram 
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mobilizados aspectos afetivos, emocionais e simbólicos adjacentes às 

representações do papel da professora na educação infantil.  

 

Você quer dizer que ele propiciou um espaço dialógico, de troca, que 
vai além das outras trocas que existem. 
 
 
 Isso! Naquele momento, os espaços formativos não estavam dando 
conta das ansiedades surgidas, apontando para a emergência de um 
espaço de fala e troca específico. As situações-limite estavam postas, 
havendo uma emergência que não poderia ser adiada, vez que as 
professroas estavam sensivelmente preocupadas com as crianças e 
situações apresentadas. Compartilho com Almira (2005): precisamos 
promover estratégias de ação que respondam a novos interesses e 
decisões importantes, que não podem ser adiadas, pois {...} somos 
seres faltosos, desejantes. Estamos, a cada momento, desvelando 
véus num movimento sem fim, indo ao encontro de ordens mais sutis 
de atuação e de ser. 

 

Isso não se faz sem pares, isoladamente. A escola e os professores não 

devem abrir mão da construção de espaços coletivos. 

 

 

COMENTÁRIO METODOLÓGICO DOIS 
 Delimitando um campo da formação de professores. 

 
A ênfase na pessoa do professor, em projetos de formação, é uma dimensão trazida 
por Nóvoa (2002, p. 57:58) e assumida neste trabalho. Sintetizo essa pessoa como 
portadora de uma historia de vida, construída em relações, em situações e 
acontecimentos que lhe permitem sentir, compreender, interpretar suas ações e 
existência de um jeito próprio. 
 

   

A partir desses elementos estruturadores, posso pensar que a escuta das 

professoras assumiu um lugar particular, a mais na escola; quer seja pelos assuntos 

tratados, quer seja pela própria dinâmica existente. Este “a mais” se refere à 

característica específica do Espaço de Escuta, proporcionando uma abertura maior à 

pessoa da professora. O compartilhamento de medos e incertezas frente às 

situações-limite 37 que se apresentam no cotidiano da prática pedagógica é uma 

                                                 
37 Situações-limite são realidades objetivas, concretas, que provocam necessidades de superação. As 
situações-limite, portanto, não são barreiras intransponíveis, obstáculos insuperáveis. Na perspectiva 
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dimensão que vem ganhando visibilidade nos projetos de formação continuada dos 

professores. Sobre essa questão, Nóvoa (2002) diz que o professor é uma pessoa, e 

uma parte importante dessa pessoa é o professor; portanto, é urgente reencontrar 

espaços que harmonizem as dimensões pessoal e profissional. 

Esses aspectos apareceram mais fortemente ao olhar para o processo, 

identificando os temas e a regularidade com que foram tratados, além dos 

depoimentos escritos pelas professoras nesse percurso. Isso me permitiu fixar um 

indicador para estabelecer a diferença desse espaço em relação aos outros, a partir 

um levantamento comparativo de outros momentos dialógicos dentro da instituição, 

nos anos de 2004 a 2006.  

Os quadros um e dois, em anexo, foram organizados a partir das anotações 

do meu caderno, de bilhetes e do cronograma das atividades do semestre, 

correspondendo ao período de 2003 e 2004, quando estava na coordenação 

pedagógica e, nos anos seguintes, como professora. 

No primeiro levantamento, organizei os eventos que aconteceram dentro da 

escola – os quais chamo de dialógicos; ou seja, aqueles que se destinam a 

promover a reflexão da prática pedagógica via grupos de estudo, relatos de 

experiências, planejamentos coletivos e individuais com a coordenação pedagógica, 

encontros temáticos em parcerias com outros profissionais – tudo aquilo que pela via 

da palavra promove uma reflexão. 

Esses acontecimentos 38 nos dão uma amostra da natureza das atividades, 

regularidade e permanência dos diálogos durante os anos, os temas tratados, as 

parcerias e interlocuções travadas, a participação da equipe garantida pela 

alternativa dos turnos. 

Olhando para esses organizadores que estruturam os momentos da 

formação em serviço do NEI, identifiquei os eventos que permanecem e que, 

portanto, já estão incorporados ao cotidiano da instituição e das professoras, como 

os grupos de estudos, as paradas pedagógicas, as semanas pedagógicas, as 

plenárias, os planejamentos coletivos e a orientação com a coordenação 

pedagógica. Mudam apenas os temas, de acordo com as situações, necessidades e 

urgências interpretadas e filtradas pela coordenação e/ou sugeridas pelas 

                                                                                                                                                         
freireana, emergem como dimensões históricas de uma dada realidade, que desafiam homens e 
mulheres a um esforço de superação, através da percepção crítica. (Freire, 2007.) 
38 Consultar no anexo “momentos dialógicos do NEI”. 
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professoras em decorrência de uma situação mais imediata. Observada essa 

estruturação, foi sendo desenhada a diferenciação entre eles e o Espaço de Escuta. 

 

 

COMENTÁRIO METODOLÓGICO TRES 

 Delimitando o campo da formação em serviço. 
 
A formação em serviço de que falo diz respeito às atividades coletivas permanentes 
da instituição, às práticas de reflexão da prática pedagógica por área de 
conhecimento, aos relatos da prática, à semana pedagógica, à parada pedagógica, 
à orientação e ao acompanhamento do trabalho pedagógico pela coordenação 
pedagógica. Em relação às questões pedagógicas, estas ficam circunscritas às 
ações intencionais de ensinar e aprender que portam conteúdos, objetivos e 
metodologias, intervenções e estratégias. 
 

 

COMENTÁRIO METODOLÓGICO QUATRO  
Como os organizadores iluminaram a distinção entre os outros espaços 

de formação e o Espaço de Escuta. 
 
Os critérios e a classificação adotados para realizar essa análise foram 
dimensionados considerando: ano, enfoque, objetivos de cada momento organizado, 
quem participava e para quem eram destinados os encontros. A fim de tornar mais 
clara essa diferenciação, foi necessário observar os temas e objetivos de cada um 
nos grupos de estudos, nos relatos da prática, na semana pedagógica, na parada 
pedagógica e mesmo nas plenárias – que são eventos coletivos, organizados para 
viabilizar a reflexão da prática e o avanço do conhecimento, garantindo a 
participação 39 e tomada de decisão na escola. 
 

 

De forma didática, passo a apresentar esses eventos, explicitando cada 

função desempenhada no âmbito da formação permanente, dentro da escola. 

Os grupos de estudos são eventos organizados para o aprofundamento de 

uma área de conhecimento, de acordo com as necessidades de avanço e de 

                                                 
39 Entendemos participação como processos educativos intencionais relacionados à tomada de 
decisão, permitindo variados tipos e níveis de aprendizados tanto social como pessoal, possibilitando 
os sujeitos atuarem na vida coletiva A participação permite ganhos cognitivos, psicológicos, afetivos, 
mobilizando estratégias de pensamento e ações nas resoluções dos problemas coletivos e 
individuais. A participação na escola permite aos professores exercerem sua condição de sujeitos e 
atores, influenciando mudanças no projeto político pedagógico, provocando transformações na 
pratica pedagógica. Quando os professores participam da gestão, quer seja, no âmbito administrativo 
e pedagógico, alteram o jogo de forças, interesses e tensões permanentes no interior da instituição. 
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sistematização de conhecimento sentidas pela coordenação pedagógica e pelas 

professoras. 

 As paradas pedagógicas referem-se aos encontros com pautas 

antecipadas, previstos no calendário escolar, com periodicidade semestral. Nesse 

período, são suspensas as atividades de sala de aula, e os objetivos e temas eleitos 

pela coordenação e direção são variados, relativos a temas mais urgentes e 

prioritários. O elenco das emergências temáticas é retirado muitas vezes de 

solicitações, queixas e preocupações das professoras, observadas atentamente pela 

coordenação e direção. 

As semanas pedagógicas são momentos estruturadores do início e final de 

cada semestre, nas quais são organizadas e planejadas as primeiras semanas de 

aula e a arrumação dos espaços - tanto da sala de aula quanto os de uso mais 

coletivo, como a biblioteca e brinquedoteca. 

Os planejamentos coletivos são relacionados a temas cíclicos, que fazem 

parte da nossa tradição cultural, identitária. São reconhecidos pela instituição de 

grande importância para as crianças, pois representam aprendizagem e experiência 

construídas, como a Festa Junina, a Semana da Criança, a comemoração do Natal e 

o Carnaval. A organização desses momentos coletivos é feita com a toda a equipe 

docente, nos dois turnos. 

O planejamento é parte constitutiva das atividades das professoras e da 

coordenação pedagógica. Ele acontece em dois momentos: a) encontro entre as 

professoras de cada turma e a coordenadora, para conversar, organizar e refletir as 

atividades em sala de aula. É quinzenal, em dia e horário diverso das atividades de 

sala de aula, combinado com as professora. Esses momentos permitem o 

acompanhamento e a pareceria do trabalho pedagógico entre coordenação 

pedagógica e professora; b) encontro entre as próprias professoras da sala, que se 

reúnem em pares, semanalmente, para organizar as atividades pedagógicas. 

Conforme a dinâmica, especificidades do grupo e tema de pesquisa estudado, pode 

ser semanal, quinzenal ou mensal. Esses encontros entre pares permitem que as 

ações e intervenções das professoras sejam pensadas de forma intencional e 

sistemática. 

A característica principal desses encontros é o foco nas questões 

pedagógicas, ou seja, as ações docentes relacionadas com o processo de ensino e 



 

 

94 

 

 

aprendizagem, variando os temas, conteúdos, dificuldades, avanços e o 

enfrentamento do trabalho a cada ano. 

Pela regularidade com que aparecem, podemos indicar os principais 

conteúdos escolhidos e tratados nos temas de pesquisa 40 , os procedimentos, as 

estratégias, as atividades realizadas por cada professora, as dificuldades e a 

positividade do trabalho na aprendizagem das crianças. Diferentemente, no Espaço 

de Escuta o que estava posto desde o princípio, mesmo tacitamente, era sua 

concepção como um lugar das dificuldades, dos sentimentos gerados no cerne da 

prática pedagógica e da relação com as crianças, sobretudo as com necessidades 

educativas especiais. 

 

 

Você está falando que nas escolas é importante que exista um espaço 
onde as pessoas possam discutir coletivamente, como grupo, os 
problemas vivenciados, e que possam trabalhar as emoções 
envolvidas nesse espaço coletivo?  
  
 
Sim. Exercício que é não é fácil, pois a fluência de um diálogo 
autêntico e verdadeiro requer um ambiente - explícito ou tácito - de 
confiança, respeito e de certo pertencimento 41. Na situação 
analisada, nos ancoramos nas recorrências da temática advinda das 
falas das professoras, em 2003, relacionada com as crianças com 
necessidades especiais. Esse registro nos sugere ser este um tema 
provocador de conflitos e incertezas diante de crenças em modelos 
ainda fortemente arraigados sobre o papel do professor, a concepção 
de aprendizagem, de ensino e de normalidade, afetando a auto-
estima e a idéia de competência e eficiência atribuída a uma “boa 
professora”. 

 

 

Assim, podemos pensar o Espaço de Escuta como um lugar a mais na 

formação permanente das professoras, no âmbito institucional, só que dotado de 

singularidade em relação aos outros, pois sua dinâmica aglutina motivações 

diferenciadas, centradas nas dificuldades relacionais das professoras, no 

enfrentamento de situações de impasse ocorrentes na relação de ensino e 

                                                 
40 O tema de pesquisa é a metodologia utilizada no NEI desde a década de 80, como forma de 
articular o conhecimento das áreas de conteúdo, o contexto sociocultural das crianças e os aspectos 
vinculados à aprendizagem. Maria Carmem F, D, Rego. Caderno Faça e Conte. 1999, p.61. 
41 Este é uma concepção assumida por Paulo Freire (2007) para se referir ao diálogo como encontro 
entre homens para um agir comum e que se funde na confiança, na abertura para o reconhecimento 
da existência do outro que tem sempre o que dizer, sendo diferente de mim. 
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aprendizagem das crianças, sobretudo daquelas que fogem a certo padrão de 

normalidade com o qual estamos mais habituadas a lidar. 

Considerando esses indicadores, constato que o Espaço de Escuta trouxe 

com maior ênfase a subjetividade das professoras que, naquele momento, viviam 

muitos conflitos em relação aos comportamentos e à aprendizagem das crianças 

com necessidades educativas especiais. 

O Espaço de Escuta das professoras no NEI se constituiu como uma 

estratégia pedagógica fomentada pelo diálogo, evocadora dos sentimentos 

peculiares ao trabalho com crianças com necessidades educativas especiais - 

deficiência mental, dificuldades de aprendizagem e de aceitação de limites/ regras 

ou distúrbios de desenvolvimento.  

A troca de saberes com profissionais de Psicologia, além da confiabilidade 

para fazer circular a palavra na presença de um outro que pudesse suportar 

incertezas objetivas e temeridades subjetivas do trabalho pedagógico, mobilizou 

novas estratégias de ação.  

A confiança instalada no Espaço de Escuta foi manifestada nos discursos 

das professoras, que apresentam uma franqueza específica da fala diante do 

“discurso íntimo” em que há confiança no destinatário. Sobre esse estilo discursivo, 

Bakhtin (1997, p.323) preceitua: “o discurso íntimo é impregnado de uma confiança 

profunda no destinatário, pois se nota um esforço que tende à fusão entre quem fala 

e o outro que escuta - seu destinatário”. Sob esse clima de confiabilidade, o falante 

declara seus sentimentos internos. Nisso residem a particularidade e a franqueza 

desse tipo de diálogo. “Esse gênero de discurso revela com muita clareza a 

dependência existente entre o modo de dizer, a concepção e a compreensão que o 

locutor tem de seu destinatário, assim como da idéia de sua compreensão de 

resposta”, complementa Fontana (2005, p.78). 

Diante disso, percebo que naquela situação os laços de confiança puderam 

ser estabelecidos, viabilizando um diálogo “verdadeiro”. 

Essas foram oportunidades de compartilhamento de preocupações, 

emoções, temores, descobertas e sensações de impotência. Oportunidade de ouvir 

como cada uma estava fazendo e sentindo; de conhecer os pormenores de cada 

uma das professoras e crianças; de assisti-las permitindo-se tomar para si a tarefa 

de saber como atuar em dada situação, mesmo não sendo a professora daquela 

criança - o que dá sentido à inclusão dentro da escola, pois diz da responsabilidade 
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de todos na tarefa de incluir o diferente, dando a este um lugar de sujeito de direito, 

de conhecimento e de desejo. 

Essa dinâmica ajudou, sobremaneira, às professoras, uma vez que 

propiciava soluções coletivas, tornando os desafios mais fáceis de serem 

transpostos. 

Na sala de aula, foi possível efetivar ações favorecedoras do sentido de 

pertencimento a um grupo, assim como fomentar um novo olhar sobre a criança. 

O encontro temático e o espaço de diálogo com os pais aparecem com 

menor freqüência nos eventos permanentes dentro da instituição. A participação e a 

freqüência dos pais no acompanhamento do desenvolvimento dos filhos acontecem 

através das entrevistas, dependendo das solicitações e necessidades, tanto deles 

quanto da escola e das professoras, nas reuniões pedagógicas bimestrais, onde 

cada professora se reúne com o grupo de pais para falar do trabalho pedagógico 

desenvolvido. 

O encontro temático na forma de palestras é realizado com a presença de 

um profissional convidado, ligado ao tema em questão. Tem a finalidade de refletir 

sobre determinados assuntos merecedores da reflexão dos pais - indicados tanto 

pela direção ou coordenação pedagógica, quanto pelas professoras -, além de 

estreitar a pareceria com os pais de alunos. 

O diálogo com os pais foi organizado no início de 2003, e sistematizado em 

2004, tendo como finalidade e dinâmica a reflexão, o acolhimento de uma escuta 

sensível em relação aos seus filhos. Naquele ano, se caracterizou pela presença dos 

pais das crianças com necessidades educativas especiais. Esses encontros eram 

bimestrais, com pauta prévia e a presença das professoras que tinham crianças 

especiais. Eram organizados pela coordenação pedagógica, e a definição de horário 

e data era combinada com os pais, que recebiam um convite pessoal e acolhedor, 

incentivando sua participação. 

A dinâmica iniciava sempre com uma leitura. Ou de um livro infantil 

abordando a problemática da diferença e da inclusão, ou de um trecho de poesia, 

ou, ainda de um texto literário que favorecesse o diálogo com os pais em torno dos 

sentidos atribuídos por eles à leitura. A partir daí, cada um dos pais falava do seu 

filho, como percebia seu processo de aprendizagem, as dificuldades, o trabalho 

desenvolvido pela professora.  O diálogo com os pais possibilitou o estreitamento do 

vínculo e da parceria da família com a escola, ampliando sua participação no 
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processo de aprendizagem dos filhos. Permitiu, também, às professoras, o 

alargamento do olhar sobre a família e sua relação com o filho. Esse processo 

desencadeou encaminhamentos e acordos para o ano seguinte. 

As tabelas 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 (Anexo 1) indicam não só a recorrência da 

temática da inclusão, nos anos de 2003 e 2004, como a especificidade do Espaço 

de Escuta em relação aos outros momentos coletivos da instituição, pelo conteúdo e 

dinâmica próprios. Pode-se observar a freqüência com que a temática de inclusão 

das crianças aparece no segundo semestre de 2003, se repetindo nos anos de 

2004, 2005 e 2006, embora nesses dois últimos anos com menor freqüência, tendo 

em vista que este espaço deixa de ser articulado diretamente pela coordenação, 

passando a ser organizado – de maneira pouco sistemática – pelas professoras 

interessadas. 

No final de 2006, o Espaço de Escuta retorna, por insistência das 

professoras, desencadeando uma pareceria institucioanal entre o NEI e o 

Departamento de Psicologia. 

 
 

COMENTÁRIO METODOLÓGICO CINCO 
 

Olhando para as informações agrupadas no quadro dois do anexo, e tendo 
participado da dinâmica desses encontros, escolho olhar o processo dialógico 
estabelecido, sua importância e os ganhos dessa participação para as professoras, 
compreendendo o diálogo na escola como necessidade humana, política e 
pedagógica. Penso nele como uma estratégia de ação e reflexão, um instrumento 
valioso de tomada de consciência do nosso fazer. Na organização dos dados, pude 
refazer a trajetória, desde o tempo em que o Espaço de Escuta deixa de existir, com 
a freqüência e a presença da estagiária, e sua retomada em 2006 – dada a 
insistência e necessidade das professoras que, reiteradas vezes, solicitaram da 
coordenação sua reativação. 
 

 

Sobre o papel da coordenação pedagógica nesse processo, considero que 

uma de suas funções é saber e poder ler os “recados” emitidos pela equipe docente, 

viabilizando os instrumentos de uma determinada demanda, assim como faz para as 

questões mais estritamente pedagógicas. Estas estão presentes na recorrência dos 

dados do período de 2005 e 2006, quando há intensa atividade nos grupos de 

estudo voltada para as questões de aprofundamento em determinadas áreas do 

conhecimento, eleitas como prioridade pela equipe.  
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 A continuidade do Espaço de Escuta permaneceu desejada durante todo 

esse período, marcando a necessidade das professoras e demonstrando não ser 

substituível por outros momentos da instituição, justamente por conter uma 

especificidade. 

 

 
42 Nesse contexto do Espaço de Escuta, você fala de um outro. Quem 
é esse outro?  É o profissional, o professor de educação infantil? 
 
 
 
O diálogo sempre pressupõe a existência de um outro. Esse outro é a 
pessoa com quem direta ou indiretamente nos relacionamos. Os 
discursos e vozes que portamos são reconhecidos pelo outro como 
nosso. É no outro, diferente de mim, que me reconhecço como único. 
 Estamos todo o tempo atravessados pela existência desses muitos 
outros. O diálogo, portanto, só existe na relação com pelos menos um 
interlocutor. Não há diálogo sem o outro. 
 
 
 
Então, não é de qualquer diálogo que você está falando? 
 
 
 
Não! No antidiálogo - essa é uma expressão de Paulo Freire - não se 
escuta, não há suspensão de crenças, a palavra é ofertada mas não é 
acolhida. O diálogo se torna, aí, quase um campo de lutas e disputas, 
permeado de oposições, antagonismos pessoais, verdades absolutas, 
emoções projetadas através da rejeição e desconfiança, em que 
permanecemos solitários. 
A confiabilidade, a abertura para ouvir, dizer e pensar, são alguns dos 
ingredientes básicos para que possa haver um diálogo verdadeiro, 
sobretudo porque envolve diferentes pontos de vista, diferentes 
pessoas com histórias próprias, que se manifestam através de crenças 
e valores sobre o mundo, marcando o jeito de ser e pensar de cada 
um. A abertura para se expor em grupo pede confiança, muitas vezes 
sigilo, discrição, porque não é fácil refletir a partir de erros, fraquezas, 
fragilidades, faltas. O encontro entre pessoas que compartilham 
fazeres, em situações comuns, implica responsabilidade, 
compromisso, objetivo e determinação para ir até o fim. Paulo Freire 
(2003) diz que o diálogo sela o relacionamento entre sujeitos que 
pensam. 
 
 
 
A questão da inclusão não é o ponto. O que mobiliza as professoras é 
a incerteza. A inclusão é um fato, elemento provocador, motivo 

                                                 
42 Conversa com minha orientadora, no ano de 2006 sobre os dados organizado 
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desencadeador de desestabilização para as professoras e sua prática 
pedagógica. 
 
 
 
Os registros que fui fazendo de todos os encontros e das falas das 
professoras demonstram esse efeito nas práticas educativas. 

 

Sobre os efeitos da inclusão, um estudo feito com 163 professores do ensino 

fundamental de Santa Maria, citado por Gasparine (2006), identifica a inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais como um dos aspectos geradores 

de sentimentos de frustração, impotência, insatisfação, fracasso e culpa vividos 

pelos docentes. Os outros fatores aliados, mencionados, são: precárias condições 

de realização do trabalho pedagógico, falta de acompanhamento e interesse da 

família, quantidade de alunos por turma, indisciplina e falta de limites, desvalorização 

profissional e baixos salários. A falta de preparo dos professores para o processo de 

inclusão foi a principal fonte geradora de estresse por eles apresentada. 

Sentimentos de desilusão, de desencantamento com a profissão foram 

freqüentemente relatados, evidenciando a vulnerabilidade dos profissionais 

estudados.  

Estudos como esse revigoram a idéia de que o fenômeno da inclusão não é 

uma questão localizada, específica de um grupo de professoras, e mesmo de uma 

escola, haja vista as pesquisas na área, sobretudo a partir da década de 1990.  

Esse período representa, no mundo educacional, uma ênfase sobre a 

diferença. A inclusão na escola comum, de crianças com dificuldades ou atraso na 

aprendizagem - seja por deficiência mental, física, ou transtornos invasivos de 

desenvolvimento - envolve inúmeros desafios por parte dos atores que participam da 

vida desses sujeitos, pais ou professores. Entretanto, a proposição central atual a 

coloca como um novo paradigma de uma educação na/para diversidade. 

Significativos e ilustrativos são os eventos realizados nessa década, como a 

Conferência Mundial de Educação, na Tailândia, em 1990, e na Espanha, em 1994, 

que apresentaram objetivos de reestruturação das escolas para responder às 

necessidades de todas as crianças, oferecendo orientações para uma escola 

inclusiva. 
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Por que a imperfeição do outro nos incomoda tanto, se a diferença é que é a 

normalidade? Como preceitua Rubem Alves 43, o que muda não é a diferença, mas o 

olhar. Dizem os poemas sagrados que a parte do corpo que primeiro foi envenenada 

foram os olhos. Homens e mulheres descobriram o embaraço da diferença e se 

esconderam. 

 No filme “Janela da Alma”, dirigido por João Jardim e Walter Carvalho, há 

um comovente depoimento de uma cineasta de animação sobre como olhava e lia o 

olhar da sua mãe sobre sua deformidade, e o que esse suposto olhar lhe provocava, 

marcando profundamente sua subjetividade e seu sofrimento psíquico e físico. 

 Somos desafiados a refletir, dialogar e redimensionar o olhar sobre a 

diferença. Como diz José Saramago, escritor português, “para se conhecer há que 

se dar muitas voltas”, referindo-se à atenção que devemos ter ao olhar as coisas – o 

que deve ser feito de diversos ângulos e posições. Dependendo do lugar em que 

estamos e da posição que ocupamos, vemos os objetos e os acontecimentos sob 

diferentes modos. 

Podemos dizer que a inclusão não é um problema das crianças, mas um 

problema da nossa maneira de pensar, da tomada de consciência, do nosso quadro 

de referências existenciais, de cidadania, de direitos. 

Voltemos um pouco no tempo para entender como o olhar sobre esse outro, 

tão “excepcionalmente” diferente, foi vivido nas diversas sociedades. 

Bianchetti (1995; apud Fialho & Fialho, 2003) relata que, na sociedade de 

caça e coleta, quando alguém nascia fora do padrão social era abandonado, 

considerado um fardo na luta pela sobrevivência - prática vivida sem sentimento de 

culpa. O povo espartano repudiava o deficiente e eliminava as crianças que nasciam 

com defeito, vez que era um povo que cultivava a guerra, a força e a beleza física. 

Já no feudalismo, a deficiência se torna um instrumento de caridade em que 

o corpo do deficiente estava relacionado ao pecado, necessitando ser purificado. 

Nesse contexto, o deficiente é olhado com um sentimento de pena, como alguém 

que precisa ser cuidado e não mais eliminado. O sentimento de culpa aparece, 

segundo o autor, porque já que nem sempre temos o impulso de ajudar o próximo, 

este não-fazer fica reprimido e surge quando nos deparamos com o deficiente. Com 

o advento da culpa, essa dificuldade e rechaço se escondem no labirinto da 

                                                 
43 Prefácio de Rubem Alves na coleção Estórias para Pequenos e Grandes revela que elas foram 
escritas em torno da dor da diferença. 
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consciência, e somos invadidos por sentimentos de incômodo em nossos olhares 

sobre a diferença. 

Esse outro diferente, diz Amaral (1994), representa a consciência da nossa 

imperfeição, uma ferida narcísica em cada pai, em cada comunidade, em cada 

profissional. 

Sobre essas questões, Carvalho (2002) e Amaral (1998) oferecem valiosas 

reflexões, das quais destaco algumas consideradas por mim mais impactantes, pois 

nos permitem mergulhar com profundidade na nossa maneira de pensar sobre esse 

outro diferente. 

Pensar na diferença/ no diferente é pensar na dessemelhança, na 

desigualdade, na diversidade. Na matemática, é pensar num grupo de elementos 

que não pertencem a um determinado conjunto, mas que pertence a outros. 

Carvalho (2002, p.55) diz que quando se trata de atributos individuais e grupais, 

observa-se que alguns são dessemelhantes do modelo ideal, sem que a variedade 

dos atributos crie algum impacto na percepção social do outro. 

 Para Amaral (1998), diferenças como essas não interferem nas relações 

interpessoais e nem geram estigmas. O mesmo não ocorre quando a 

dessemelhança se deve a diferenças significativas em que um sujeito, ou um grupo 

de sujeitos, por suas características físicas, sensoriais, mentais, psíquicas, não 

corresponde fielmente ao modelo idealizado, dele desviando-se acentuadamente. 

Pessoas marcadamente diferentes geram impacto no “olhar do outro dito 

normal”, provocando sentimentos de comiseração, caridade ou tolerância, seja 

porque é cego, surdo, deficiente mental, físico, autista ou com múltiplas deficiências, 

gerando atitudes de cunho filantrópico e assistencialista que não conferem às 

pessoas com deficiência autonomia ou independência. 

 Do ponto de vista dos profissionais que atuam diretamente com a 

deficiência, esta potencializa os mecanismos de defesa engendrados no significado 

que representa para cada uma de nós a convivência com a diferença/deficiência. 

 

Do ponto de vista psicológico, várias são as formas de fugir ao 
problema-deficiência. “Dentre elas, a rejeição pode ser pensada 
como tendo lugar de destaque, com seu cortejo: o abandono, a 
superproteção, a negação” (Assumpção, 1994). 
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 A negação pode ser um conceito que se presta para repensar muitas 

dificuldades enfrentadas, ainda, pela família, pelos profissionais, pela sociedade de 

uma forma geral, pois diz respeito a pelo menos três formas de se apresentar: por 

atenuação, compensação e simulação. 

Segundo Amaral, a negação por atenuação consiste na dificuldade de 

dimensionar de forma adequada as conseqüências, limitações e superações que a 

deficiência acarreta; subestima-se o grau de possíveis comprometimentos oriundos 

da deficiência, o que se manifesta através de afirmações do tipo “não é tão grave, 

poderia ser pior”. Já a compensação serve fundamentalmente para mascarar a 

realidade e minimizar o sofrimento real, sendo comumente expressa da seguinte 

forma “é aleijada, mas tão inteligente”.  

 A negação por simulação consiste numa forma de subversão da realidade, 

colocada pela limitação da própria deficiência, numa tentativa de desconhecer o que 

está posto, cuja expressão pode vir da seguinte maneira: “ela é tão linda, inteligente, 

nem parece que é Down”. Importante destacar que essas reações - de pais, 

familiares, professores ou qualquer pessoa - ocorrem inconscientemente. O encontro 

com a diferença que certas pessoas portam nos coloca de frente com o 

desconhecido, o inominável, dando lugar a espaços vazios carentes de significação 

da representatividade subjetiva. 

Carvalho (2002) censura a Academia por produzir uma retórica baseada na 

oposição entre normalidade e anormalidade, antagonizando aspectos conviventes. 

Propõe, então, a arquitetura de uma nova narrativa que congregue contribuições da 

Antropologia Cultural, Lingüística, Psicopedagogia e Psicanálise 44. 

Para nós, professoras/ educadoras, essa compreensão de diálogo com 

outras ciências/ áreas de conhecimento é imperativa, e caracteriza uma postura de 

abertura que a escola precisa buscar, a fim de modificar antigas condutas que 

dificultam o trabalho pedagógico. Essas questões inquietantes merecem uma 

contínua e permanente abertura ao diálogo, que supõe reflexão, questionamento e 

franqueza, sem culpas. 

 Os excluídos da nossa cultura carecem de processos pedagógicos 

adequados, como as crianças, as mulheres, os idosos e os portadores de deficiência 

de qualquer ordem. Há que se conferir aos aspectos biológicos e culturais do ser a 

                                                 
44 Acréscimo meu. 
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integralidade natural que os faz unidade indivisível, suscitando uma nova maneira de 

ver e pensar o mundo, pois a construção da diferença é social. Precisamos 

desenvolver processos pedagógicos adequados não apenas a algumas biologias, 

mas à diversidade humana. 

 Na UFRN, há várias pesquisas, monografias, dissertações e teses 45 que se 

debruçaram sobre essa área, partindo de experiências produzidas por professoras, 

escolas e pesquisadoras para mostrar como são vividos, sentidos e interpretados os 

efeitos e desafios da inclusão no cotidiano escolar. 

Mas interessa, também, interrogar como podemos tornar factível uma 

educação apoiada na diversidade, que permita aprenderem aqueles cuja sociedade 

legitimou como incapacitados, problemáticos e incapazes. 

Indagamos, ainda, como estão os alunos com deficiência e/ ou dificuldades 

nas escolas. Estão como meros ocupantes de um espaço físico? Estão aprendendo 

como seus colegas? Que lugar ocupam no imaginário do professor? Como são 

olhados frente a sua diferença? 

Se olharmos o diferente/ deficiente sob a matriz da normalidade, estamos 

valorizando o defeito e a causa que o provocou, subtraindo dessas pessoas a 

possibilidade e o direito de sua inserção no mundo da cultura e, portanto, sua 

inscrição no mundo como sujeito social. Quando olharmos para a diferença/ 

diversidade do sujeito, que tal olhá-la e tratá-la “reconhecendo na normalidade de 

ser diferente, a igualmente normalidade” (Carvalho, 2004, p.55).  

Sem dúvida, esse é um modo radical de desconstruir uma tradição secular 

do pensamento humano, presente no imaginário coletivo e individual, que concebe a 

pessoa a partir de uma idéia de normalidade e homogeneidade, como se fosse 

possível enquadrar fenômenos humanos. 

A escola e a sala de aula são lugares de individualidades e coletividade, por 

onde circulam as subjetividades do professor, do aluno e dos outros sujeitos que 

integram a instituição, como diretor, coordenador, porteiro, cozinheiro, auxiliares e 

outros. É um espaço de cognição, sentimentos, afetos, relações. É um lugar 

privilegiado de produção e construção do conhecimento, que suscita reflexão, 

revisão e transformação de verdades preconizadas pela ciência e senso comum. É 

um meio em que se realizam experiências e vivências de todos os atores, que 

                                                 
45 Luzia de Fátima Medeiros de Oliveira. Pensamento e Ação do Professor Surdo em sala de aula 
regular: A trama e o bordado. Tese de Doutorado. UFRN/ Ppged. 2003. 
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devem ter o direito ao acesso garantido. Isso implica o reconhecimento de que os 

alunos com necessidades educativas especiais diferenciam-se de seus pares por 

apresentarem características físicas, sensoriais, intelectuais, mentais, familiares, 

sociais e culturais próprias; no entanto, suas dificuldades não nos autorizam a 

estabelecer limites para sua capacidade de aprendizagem. 

Portanto, numa escola inclusiva, o professor deve lançar mão de estratégias 

de planejamento e atuação respondam às necessidades das crianças em seu 

percurso de aprendizagem, ancorado numa reflexão que o autoriza a decidir o que o 

aluno deve aprender e qual a melhor forma para que o ensino e a aprendizagem se 

concretizem. 

Então, que ações deve implementar a escola para efetivar mudanças ?  Que 

desafios estão postos para os profissionais diretamente envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos? 

Em primeiro lugar, as mudanças não se fazem apenas por lei ou decreto. 

Embora o instrumento legal seja essencial, representando uma dimensão da luta 

social e política pela democratização e acesso dos alunos à escola regular, o 

sucesso da mudança reside, sobretudo, na coragem e ousadia do professor para 

enfrentar discussões e assumir atitudes críticas. A mudança interroga a função 

social da escola, o papel de quem ensina e de quem aprende; desafia ainda, o 

professor a pensar o aluno em suas particularidades e modos singulares de 

aprender, sentir, atuar, coordenando redes de relações e significações produzidas 

em contextos não restritos à vivência escolar. 

Em segundo lugar, urge fortalecer o vínculo e a pareceria da escola com a 

família, promovendo diálogos sobre o trabalho pedagógico e os processos de 

aprendizagem dos alunos, refletindo sobre as estratégias e os ajustes utilizados e 

encaminhados. 

Em terceiro lugar, os espaços coletivos para discussão, intercâmbio e 

debate sobre o trabalho em sala de aula devem ser sistematizados; e, sempre que 

se fizer necessário, devem ser promovidas interlocuções com outros profissionais - 

psicólogos psicopedagogos, psicomotricistas e outros. 

Para finalizar, a escola precisa estar aberta à diversidade, e os professores 

atentos para olhar, escutar e produzir novas narrativas, a fim de tornar a instituição 

mais humana, de maior qualidade, com uma prática geradora de transformações, 
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rica em aprendizagens significativas. Afinal de contas, o sujeito principal de nosso 

fazer é a criança. 

Frente ao desafio que esse tema nos impõe, podemos continuar nos 

interrogando: Qual o efeito que o encontro com a diferença do aluno provoca? Quais 

são as estratégias e os mecanismos que usamos ao nos defrontarmos com a 

diferença, presentes nas nossas narrativas e nosso imaginário? 

Embora essas interrogações estejam presentes explicita ou implicitamente 

nas incertezas que a inclusão nos coloca, não vamos tratá-las aqui de modo 

específico, mas procurar articulá-las dentro do processo de diálogo construído no 

Espaço de Escuta, vivido pelas professoras do NEI. 

 

COMENTÁRIO METODOLÓGICO SEIS 
Como fui interpretando os dados 

 
Vou descrever como fui atribuindo significados aos diálogos travados no Espaço de 
Escuta. Minha análise está focada nos temas recorrentes debatidos nesse locus. Em 
seguida, organizo uma interpretação das falas; investigando a origem dos 
sentimentos a elas subjacentes – incerteza, incompletude e ansiedade –, 
provocados pelos efeitos da inclusão na prática docente. Ainda trabalho as 
respostas dadas pelas professoras em situações-limite e as crenças implícitas nas 
suas narrativas. Exponho, por fim, constatações emergentes do diálogo e do desafio 
que a inclusão provoca, assim como as possibilidades de mudanças da prática 
pedagógica proporcionadas pelo diálogo. 
 

 

O que vinha na fala? Raiva, incredulidade, angústia? 
 
 
 
 Como é que funcionava? 
 
 
 
Cada professora falava da sua turma e de alguma situação ou criança 
que estava chamando mais a sua atenção. Fazia observações de 
como percebia a conduta de outra professora numa dada situação 
com essa criança, no parque, e relatava como as crianças se 
relacionavam com as outras crianças, em grupo. 
 
 
 
Quer dizer, não tinha uma pauta? 
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No inicio, não. À medida que os encontros foram se intensificando, a 
pauta - por assim dizer - foi se configurando, pois as narrativas 
predominantes passam a focalizar o comportamento das crianças, sua 
sexualidade e a aceitação dos limites e regras da sala, conforme os 
depoimentos abaixo.  

 

 

[Minha preocupação é com os] limites e estratégias com crianças 
que apresentam dificuldades em aceitar as regras da sala. 
 

 

Então vocês perguntavam para as pessoas se elas tinham algum 
problema para trazer para o grupo? 
 
 
Não. O combinado, ou melhor, a dinâmica estabelecida era: quem 
estava ali apresentava algo sobre a sua sala de aula. O professor que 
não tinha crianças especiais tinha outras crianças com dificuldades, 
falava de situações com daquelas crianças das quais emergia algum 
sentimento, ou outra que quisesse compartilhar com o grupo. 
 
 
No caso, você tem um registro que fez sobre todo o seu trabalho 
como coordenadora. Registro que foi feito no momento em que as 
coisas aconteciam, a partir do seu ponto de vista. Além do registro 
dos relatos dos acontecimentos na sala de aula, você tem anotadas as 
coisas que emergiram como importantes para você naquela hora. 
Você ignora uma série de coisas que apareceram e que naquele 
momento não eram importantes para você.  Então, a primeira coisa é 
olhar isso objetivamente. Tecnicamente, fazer isso é abordar o 
material e trabalhar sobre o que está objetivado. A partir disso, você 
tem que entender o momento de escuta, assim como sua vinculação 
com as outras atividades da escola.  Isso tem que ser olhado como 
um texto. Ele começa onde? Ele fala o quê? Onde ele reproduz a fala 
e onde está colocando interpretação? É uma forma de você criar o 
distanciamento. Na época, você não fez o registro como 
pesquisadora, mas sim como participante, por isso esse material tem 
que ser olhando como um texto.  
 
 
 
À medida que foram sendo formados os círculos de diálogo, coube a 
mim, como coordenadora pedagógica - responsável também pela 
formação em serviço da equipe docente, a responsabilidade de 
registrar esses momentos. E coube à estagiária de Psicologia o papel 
de nos ouvir e nos interrogar sobre o que estávamos falando. Os 
trechos da fala das professoras revelam a preocupação com a 
sexualidade e o comportamento da família.  
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[Preocupação com a] sexualidade – [as] crianças estão 
colocando os órgãos genitais para fora. 

 

[As inquietações se referem à} formação de limites, masturbação, 
isolamento e identidade. Meninos voltados para o feminino. 
 
[Preocupação com a] sexualidade, descoberta do corpo, [está] 
extrapolando para o ato sexual, como colocar areia no ânus e 
depois colocar na boca. 
 
[As] dificuldades dos pais, a falta de segurança de deixar o filho 
na escola, não suportando que o filho chore, [e a falta de] limite 
[das] crianças criadas por avós [gerando] sentimento de culpa. 
 
[A] rejeição das crianças por A. [Elas] vivem aterrorizadas com 
medo dela. 
 

Criança A puxa o cabelo de B. [Tenho] medo que fique rotulada. 
 

 

COMENTARIO METODOLÓGICO SETE  
Interpretando as vozes das professoras 

 
Podemos perceber nos relatos que as inquietações das professoras estavam 
relacionadas com os comportamentos individuais da criança, entre os pares e com 
seus pais, mobilizando estratégias para pensar em como se deve agir nessas 
situações. As angústias, preocupações e impasses, relacionados com o que fazer 
para a criança aprender, para se comportar e participar das atividades coletivas e 
individuais envolvendo regras sociais, além da relação com a família, aparecem com 
recorrência nas falas das professoras. 
 

 

Ao trazer para o campo da palavra os sentimentos, foi possível a 

elaboração, no plano do pensamento e da ação, de novas idéias. Isso foi 

produzindo, aos poucos, novos jeitos de olhar antigas questões, permitindo um 

efeito positivo no bem-estar individual da professora em sala de aula, que agora 

dividia com as colegas suas dificuldades. A partilha foi avaliada como positiva e 

importante pelas professoras que estiveram presentes durante todo o processo no 

Espaço de Escuta, conforme suas falas. 
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Tenho refletido com mais criticidade o meu trabalho. Tenho ficado 
menos angustiada com as dificuldades, que antes pensava serem 
só minhas. 
 
Acredito que o Espaço de Escuta tem contribuído bastante no 
sentido de podermos falar um pouco daquilo que nos inquieta e, 
de certa forma, podermos olhar com outro olhar o nosso fazer. 
 
[É importante] poder compartilhar as dificuldades do trabalho 
diário de sala de aula e poder pensar junto sobre o meu fazer. 
 
Compartilhar com o corpo de professores os avanços e as 
dificuldades, bem como as angústias que sentimos durante o 
trabalho com as crianças que apresentam dificuldades 
educacionais. 
 
Foi um momento de troca entre colegas quando relataram as 
dificuldades inerentes às crianças com quem trabalharam 
 

 

Desses encontros, ainda foi possível criar novas estratégias com os pais das 

crianças com necessidades educativas especiais. Instituiu-se um Espaço de Escuta 

também para eles, cujo objetivo era falar especificamente do trabalho realizado em 

sala de aula com seus filhos, considerando que nem sempre é oportuno abordá-lo 

em reuniões pedagógicas regulares – que têm como finalidade tratar de forma geral 

as atividades que acontecem ao longo do bimestre.  

O espaço de diálogo com os pais se caracterizava também como um lugar 

de acolhimento da escola em relação aos sentimentos da família frente à 

diferença/deficiência do filho e sua aprendizagem escolar. As professoras de cada 

uma das crianças participavam desses encontros.  

Esse processo fortaleceu mais uma vez a equipe docente e estreitou laços 

de confiança e parceria com os pais.   

 

Foi um momento para conhecer os pais e ver como se sentem. 
 
Fiquei atenta quando a mãe falava para saber como I. se 
relaciona com os adultos. 
 
[É um momento] dos pais para  falarem dos seus sentimentos. 
 
Acho que precisamos legitimar nossos encaminhamentos junto 
aos pais e famílias, através de documentação orientada por 
profissionais da área, que nos dê sustentação necessária para 
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continuarmos crescendo profissionalmente na educação inclusiva. 
Documentar nosso trabalho através de orientação e 
redimensionamento de nossa prática. 

 

 

Na oportunidade, firmamos propostas, acordos, compromissos e 

expectativas com a família, para o ano seguinte, em torno da avaliação pedagógica 

realizada. Ao final do ano, realizamos reflexões sobre a importância desses 

momentos.  

Das professoras que participaram intensamente, houve o reconhecimento da 

necessidade de continuidade do Espaço de Escuta nos anos seguintes. 

 
Sugiro que este espaço possa ser garantido no ano que vem e 
que possamos sistematizar mais esse trabalho, que é muito 
importante para reflexão sobre o nosso fazer.  

 

 

{Você deve deixar} claro que, apesar do espaço ter surgido a partir 
de professores que têm alunos com necessidades especiais, ele foi 
ampliado para todas as professoras, demonstrando que algumas 
pessoas têm mais facilidade em aproveitar esse espaço que outras. 
 
 
 
E como esse processo permitiu identificar os ganhos que a 
participação e diálogo promovem para uma ação coletiva, com vistas 
a uma mudança do fazer da professora. 
 
 
 

Ainda sobre essa questão, apontamos o valor do diálogo e da participação 

coletiva na criação de estratégias pedagógicas visando a uma mudança nas 

relações entre as crianças e nas atitudes das professoras. 

 

Nesse encontro, o diálogo predominante foi de duas professoras 
(denominamos de caso 1), sobre duas crianças com 
necessidades especiais, que durante o parque são alvo de 
atenção, pois A inclina a cabeça para B puxar, parecendo um 
estabelecimento de vínculo entre os dois. Em outros momentos, A 
oferece, através do sorriso do grupo, a cabeça para ser beijada 
por outras crianças. Este caso mobilizou o coletivo de professoras 
presentes, surgindo sugestões de encaminhamentos e 
estratégias, tais como: juntar o grupo das duas crianças, 
favorecendo e mediando o encontro entre os dois, ensinando 
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outras formas de brincar no parque. A importância de compartilhar 
com o grupo o processo dessas crianças provocou uma mudança 
de atitude nas outras professoras, que passaram a se 
responsabilizar também por essas crianças quando elas estão no 
parque. (Registro feito por mim ao final do encontro.) 
 

 

Nos encontros, observamos a permanente preocupação das professoras 

dirigida para o comportamento dos pais. Penso que existe uma pergunta implícita 

por detrás de suas falas – elas pedem orientações sobre como agir diante dessas 

situações. Quer dizer, o Espaço de Escuta amplia a discussão e promove  

encaminhamentos de problemas com os quais a professora não está sabendo lidar. 

Uma dessas professoras, referindo-se ao comportamento da mãe em 

relação à filha com Síndrome de Down, diz: “Os pais não enviam o copo porque ela 

não sabe usar. A mãe chora quando ela não quer ir para casa”. 

Identificamos, também, nos registros o que chamamos de efeitos da inclusão 

na prática docente. Uma problemática vivida por duas professoras dominou a cena 

no Espaço de Escuta. Ambas viviam o drama dos comportamentos das crianças A e 

B, no parque.  

 

Cena no parque: “Todos os dias A puxava e arrastava o cabelo de 
B até o chão, que se aproximava e inclinava a cabeça para B. 
Muitas dessas situações ocorreram na presença dos pais, que 
estavam chegando para pegar os filhos na escola e assistiam ao 
alvoroço das crianças e das professoras tentando tirar a mão de A 
dos cabelos de B, caída no chão e segurada pelo pulso forte do 
menino”. (Registro feito por mim durante os encontros.) 
 

 

O diálogo coletivo no Espaço de Escuta mobilizou todas as professoras 

presentes, que sugeriram alguns encaminhamentos e estratégias, a partir da 

reflexão e respeitando os limites de intervenção das professoras frente à dinâmica 

familiar 

 

A conversa pela manhã com as professoras girou em torno de 
uma criança que apresentava um distúrbio de desenvolvimento e 
as angústias de sua mãe. O encaminhamento sugerido foi de uma 
psicoterapia. Neste ano, foram realizados vários encontros 
individuais com as professoras de cada criança para avaliar seu 
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processo de evolução naquele período e as propostas para o ano 
seguinte. (Registro do mês de setembro de 2003.) 
 
Questionamento da estagiária de Psicologia Escola) sobre a 
necessidade de um laudo, aspecto enfatizado pelas professoras: 
“O diagnóstico é um dado a mais.  Não impõe limite, mexe com o 
imaginário. A intervenção não muda. O diagnóstico não diz, pode 
sugerir”. (Registro do mês de outubro de 2003.) 
 
Eu acrescento: “uma investigação neurológica é importante em 
alguns casos”. 
 
 

 

 

Percurso 2: 

Crenças e constatações por entre as vozes das 

professoras. 

 
 

 
Constatamos, no primeiro ano do 

Espaço de Escuta, que as professoras estavam 

sós, apesar dos grupos de estudos, das 

paradas pedagógicas, da semana pedagógica, 

dos planejamentos coletivos, das orientações 

com a coordenação. Essa análise foi um sinal 

para interpretar o Espaço de Escuta como um 

lugar de fortalecimento e de compartilhamento 

de incertezas e desassossegos desencadeados 

pela inclusão das crianças com necessidades 

especiais. 

Encontramos algumas crenças 

intrínsecas ao pensamento das professoras, como a idéia que os problemas de 

comportamento das crianças estão fora da escola, sendo a família a responsável. 

Em relação às famílias, as narrativas apontam como responsável aquela que tem as 

explicações e justificativas para o comportamento do filho. As respostas dadas a 

Figura 4.2 – O Rei e o Carrasco 
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muitas das problemáticas relatadas indicavam a necessidade de psicoterapia, do 

referendo de um laudo técnico fornecido por um especialista, sendo este portador de 

um conhecimento mais legitimado socialmente que o das professoras, quando são 

tratadas questões de comportamento. 

Outro impacto imbricado na inclusão diz respeito ao padrão de normalidade, 

ainda fortemente impregnado nas representações sociais. Pensar as diferenças, 

reconhecendo a emergência das angústias se constitui um desafio a ser enfrentado 

pela escola e pelas professoras. Reconheço, portanto, que o que vem à tona como 

pano de fundo é a angústia do fazer docente. Ainda é muito intensa a dificuldade de 

se falar abertamente sobre representações geradas pelo sentimento de 

incompetência que o comportamento das crianças nos provoca. 

É importante compreender a presença de crenças tácitas que marcam o 

pensamento das professoras e que o diálogo permite perceber. Esta é uma 

estratégia que David Bohm 46 propõe pela via do diálogo, tornando possível a 

suspensão das crenças como um exercício de distanciamento de nós mesmos, 

afrouxando padrões de pensamento, valores e emoções, e respeitando as 

diferenças.  

O diálogo para este autor é participação, é um jogo onde ninguém tenta 

vencer, pois todos ganham com ele. Afirma que precisamos de diálogo porque 

temos dificuldade de nos comunicar. Essas dificuldades residem na existência de 

fortes pressupostos básicos que cada um possui sobre o significado da vida (Bohm, 

2005). 

Penetrar no pensamento e em seus pressupostos é uma questão central. O 

propósito do diálogo é percorrer todo o processo de pensamento e mudá-lo. “Não 

temos dado muita atenção ao processo de pensamento.” Uma das dificuldades do 

pensamento reside na fragmentação que se origina no modo de pensar, que divide 

tudo (Bohm,2005). 

O pensamento produz resultados e diz que não o faz. Daí afirmar que para 

lidar com isso é preciso examinar o pensamento, porque é nele que se origina o 

problema. A maioria dos pressupostos vem da sociedade. Se as pessoas pensam 

juntas, de modo coerente, o pensamento tem um imenso poder. Sustenta que o 

pensamento é um processo tácito de significado sutil. Somente podemos dizer de 

                                                 
46 O Conceito de Diálogo em David Bohm (2005) tem como referência a pesquisa de 
Navarro, 2005, em sua tese de doutorado. 
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forma explícita uma parte do pensamento. Movemo-nos através de um 

conhecimento tácito. 

A finalidade de um grupo de diálogo não é lidar só com as questões 

pessoais, mas também com as questões culturais, porque ambas estão interligadas. 

Nesse sentido, Bohm afirma que o grupo de diálogo não é terapia. A meta é 

comunicar-se coerente e verdadeiramente, compartilhar significados – razões de ser, 

propósito, valor – possibilitando a vivência conjunta. Do contrário, a sociedade se 

desfaz. No diálogo, é preciso perceber seus pressupostos e propósitos: suspender 

as crenças e conectar os pensamentos, as sensações corporais e as emoções. 

Em Freire (2007), encontramos o diálogo como possibilidade de tomada de 

consciência, se transformado e transformando o mundo. O diálogo freiriano se torna 

um recurso para os sujeitos problematizarem sua realidade e se conscientizarem, 

agindo sobre ela e gerando mudanças sociais.  

Por fim, Bohm e Freire se encontram na proposição do diálogo como 

estratégia fundamental para mudanças: uma vez acompanhante da prática 

educativa dos professores, o diálogo concorre para mudanças expressivas em sua 

ação pedagógica. É desse ponto de observação que olho o diálogo vivenciado pelas 

professoras do NEI, no Espaço de Escuta. 

No segundo ano do Espaço de Escuta, sem a presença da estagiária de 

Psicologia, demos continuidade aos encontros com os pais das crianças com 

necessidades educativas especiais, ainda de forma sistemática, no primeiro 

semestre de 2004. 

 

Neste dia, as professoras sentiram necessidade de falar de 
algumas crianças, justamente aquelas que suscitam algum tipo de 
sentimento e preocupação diferenciada, pois são crianças que de 
alguma maneira precisam de intervenção e estratégias que 
possam conduzi-las ao aprendizado. Sugeriu-se assistir a filmes, 
durante os estudos, além da leitura de textos sobre Síndrome de 
Down. (Registro da coordenadora pedagógica) Março de 2004 
 
 

Em relação ao ano anterior, percebemos que as professoras estavam mais 

preocupadas em garantir a aprendizagem das crianças do que com seus  

comportamentos, procurando refletir sobre novas estratégias de ensino e a relação 

com seus pais. Essa inferência indica uma mudança de postura operada pelo 

diálogo crítico e reflexivo acerca das diferenças e da aprendizagem das crianças 
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especiais, uma resposta das professoras diante das situações enfrentadas pelos 

efeitos da inclusão na escola. 

 
“A estratégia que encontramos para trabalhar a diferença foi a 
identidade. F e G estavam à margem. Ser Down é visível, mas na 
sala tem cinco crianças com necessidades especiais {sem que 
apresentem algum tipo de deficiência} como F, I, Gl, F e G. 
{Estamos procurando} acolher e reconhecer os pais. As crianças 
percebem o outro na diferença, quando as professoras estão mais 
próximas das crianças na hora das tarefas... Na história FLICTS, 
de Ziraldo, a reação do grupo foi de quietude (o menino que não 
tinha amigos); o sentimento de compaixão por G tomou conta das 
professora...” 
 
 

Em 2004, observa-se ainda a permanência das preocupações em relação ao 

comportamento da criança, à sua imagem construída socialmente e à atitude da 

família frente ao filho. 

 

“O lugar de C e a posição da mãe que pede para {outra criança} 
sair do balanço para ela usar.” Imagem construída como coitado, 
menor, incapaz. {Assim acaba tendo uma atitude} de privilegiar o 
balanço. Não manda calcinha. Ela ainda usa fraldas. Tem uma 
professora particular. Ela quase não se comunica. 
 

 

Reconheço que as mudanças são graduais e tomam tempo. Cada uma de 

nós muda de acordo com um ritmo e um quadro de referência próprios, a partir de 

suas experiências, escolhas e valores considerados significativos e relevantes. 

Após um longo período, Alice, tendo escutado atentamente o que eu falava 

para Marta, interrompe e diz, em alto e bom som: 

 

 

Imaginem se as professoras tivessem que lidar com a menina Alice, 
do Conto, espichando e encolhendo, para cima e para baixo, tão 
rapidamente, não dando tempo sequer para pensar e respirar! O que 
iam fazer, então?  
 

 

 

Pensei dizer para ela que seria muito 
estranho mesmo ter uma menina na 
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escola crescendo e diminuindo a todo 
instante. 

 
 
 
 

É muito difícil para as professoras, e para as pessoas de uma maneira 
geral, lidar com situações pouco habituais, já que nos “ensinam”, 
desde muito cedo, a estranhar o que foge dos padrões normais e a 
censurar o diferente. 

 

 

Ela pareceu aceitar minha explicação e, antes de sair feito furação, como de 

costume, desaparecendo por encantamento, lançou a seguinte pergunta: 

 

 

Se o melhor jeito dessas crianças é estar na escola como outras 
tantas, então as professoras não deveriam pensar qual a melhor 
maneira delas aprenderem? 
 
 
 

Respondi que sim, e que era justamente sobre isso que eu estava falando 

antes dela nos interpelar. Não esperando pela resposta, foi embora tão rápido como 

entrou. 

Nos meses de março, maio, setembro e outubro de 2004, observamos a 

recorrência do tema da inclusão e dos comportamentos dessas crianças, entretanto, 

percebemos mudanças em relação ao início do processo do Espaço de Escuta; as 

professoras passam a pensar em novas estratégias de ação. Os encaminhamentos 

passam a incluir a participação dos outros profissionais da escola na mudança de 

comportamento das crianças e a participação mais efetiva da família na escolaridade 

e aprendizagem do filho. 

 

 “Pensar estratégias no parque para ajudar I a aprender e a 
interagir com seus pares, assim como aprender a brincar. Talvez 
tenhamos que tecer certa investigação sobre I, o significado de 
estar sempre com os adultos – como é a sua vida. Ela passa um 
período na creche e outro na escola. Só vai à noite para casa. 
Talvez não tenha aprendido o que é paradoxal com experiência 
que tem em creche e escola.” 
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“Conversar com os funcionários, pedir ajuda, esclarecê-los sobre 
Síndrome de Down, unificar as ações, ‘fechar’ os espaços do 
mundo adulto para ela, incentivando I a estar entre seus pares no 
parque. As atitudes devem ser de respeito, afeto e firmeza com 
ela, sem irritação. Na escola, o funcionário que faz isso é C. É 
legal socializar esse comportamento de C com os outros 
funcionários da escola.” 
 

 

Nesse ano, apareceu a preocupação das professoras em aprofundar 

conhecimentos sobre a Síndrome de Down, convidando especialistas para conversar 

conosco. 

Como efeito dos diálogos empreendidos no Espaço de Escuta, as 

professoras trabalharam temas relacionados à construção da identidade como 

estratégia de ação para desenvolver nas crianças noções sobre diferença, ajudando-

as no relacionamento com os seus pares. 

Quando nos referimos aos efeitos, falamos de um processo, de um 

movimento de idas e vindas, tanto para as professoras quanto para as crianças; 

portanto, não se trata de um fenômeno de causa e efeito. 

 
“O tema de pesquisa foi pensado como estratégia de ação para 
incluir o jeito de cada um, os sentimentos das crianças. Olhando 
as emoções, os aspectos positivos e sensíveis de cada um. No 
grupo, algumas crianças passaram a perceber melhor I.” (Relato 
das professoras da turma 3 da manhã.) 
 
“A fala se dirige para Ti (criança com comprometimento cerebral, 
afetando a linguagem e a motricidade). O tema de pesquisa 
trabalhado tinha como objetivo a identidade como estratégia para 
discutir com as crianças as diferenças de cada uma. Houve uma 
mudança de postura dos pais. Observam que os pais não usam 
muito a fala para se comunicar com ele.” (Relato da professora da 
turma 3 da tarde.) 
 

 

Em setembro de 2004, com a minha saída da coordenação para a sala de 

aula, ficou mais difícil organizar o Espaço de Escuta, mas o grupo de professoras 

que havia participado com mais assiduidade desse processo compreendeu a 

necessidade de continuidade. Assim, tentamos sua retomada como grupo de 

estudo, cuja função, além de compartilhar as experiências e dificuldades de cada 

professora, era estudar e aprofundar conhecimentos da área.  
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A equipe se dividiu entre aquelas que consideravam que o Espaço de 

Escuta deveria continuar e as que achavam que deveria ser de outro jeito. O 

discurso dominante deste segundo grupo exalava certa resistência pelo tipo de 

diálogo empreendido, considerando que o Espaço tinha uma marca psicologizante, e 

que o trabalho com as crianças especiais precisava, apenas, de uma ênfase maior. 

No segundo semestre desse ano o trabalho não teve prosseguimento. 

Essa tensão gerada reflete as disputas de visão dos grupos existentes 

dentro da escola, os modos diversos de pensar conforme concepções de mundo 

marcadas por construções históricas, sociais e culturais de cada uma. Palco de 

lutas, a escola reflete contradições e avanços, entrelaçados por histórias de vida, 

subjetividades, imaginários, representações e relações – ora opostas, ora similares. 

As disputas muitas vezes se dão entre projetos pessoais e coletivos. 

Desse modo, um grupo de professoras se reúne e define uma pauta para o 

próximo encontro. A proposta era fazer uma leitura da síntese da proposta de 

inclusão da escola, já organizada pela coordenação. Os documentos explicativos 

existentes na instituição, naquele período, como folderes, não faziam menção à 

inclusão, prática já existente desde 1990, no NEI. 

A pauta desse encontro estava registrada da seguinte forma: 

 

Ler a síntese da proposta inclusiva da escola; levantar os 
objetivos para cada criança – por área (ver o quadro proposto 
pela coordenação de avaliação das crianças); fazer um relatório 
mais descritivo e individualizado (solicitação dos pais da turma 4). 
(Registro da pauta do encontro organizado por mim.) 
 

 

Conversamos nesse dia sobre a necessidade de cada professora definir 

objetivos específicos para cada uma das crianças especiais.   

Com a saída da estagiária de Psicologia, esse espaço passa a ter outra 

configuração, se assemelhando aos outros momentos de formação; ou seja, voltado 

para aspectos mais puramente pedagógicos. Esta diferença é sentida pelas 

professoras que, em 2005, solicitam da coordenação pedagógica um encontro com 

a professora do Departamento de Psicologia da UFRN, que havia orientado o 

trabalho em 2003. 

No ano de 2005, a temática da inclusão foi provocada novamente, e a 

experiência do Espaço de Escuta também, dessa vez, na presença de uma 



 

 

118 

profissional com maior experiência com crianças especiais. Novas perspectivas 

foram suscitadas, inclusive pelas dificuldades encontradas por algumas professoras 

com as crianças e suas famílias. A grande maioria das professoras reafirmou a 

necessidade de debater, em espaços específicos, suas angústias relativas às 

dificuldades de determinadas crianças – especiais ou não. Propôs-se a organização 

de uma parada pedagógica (evento do calendário de atividades regulares do NEI) 

com essa finalidade.  

Continuamos a nos encontrar em outubro de 2004 e, como atividade final do 

diálogo com os pais, convidamos a mãe de um ex-aluno da escola para conversar 

sobre o desafio da escolaridade das crianças com necessidades educativas 

especiais. 

Constatei a manutenção dos sentimentos de angústia das professoras frente 

ao ensino e à aprendizagem desses alunos - o quê ensiná-los e como eles 

aprendem. A diversidade de comportamentos das crianças desafia as professoras a 

pensarem sobre novas estratégias de aprendizagem, assim como aponta para a 

necessidade de conhecimento da relação dos pais com os filhos.  

 

“{O menino} dorme muito na sala de aula. Precisamos buscar 
informações na pasta – marcar atendimento individual, ver as 
entrevistas com os pais e profissionais, relatórios, fichas. Que tipo 
de avanços pode ter? Qual o vínculo com o grupo? {Ele} subiu na 
casinha. Não aceita lápis para representar. O que avançar? Só no 
campo socioafetivo? Tem que ter objetivos definidos para ele 
avançar. Promover adaptações de materiais pedagógicos.” 
 
“A perspectiva de ele andar é até os 6 anos {se referindo a um 
menino com deficiência física}. Difícil, porque ele tem que  ficar no 
braço da professora. Como vai ser no futuro? Preocupação com a 
interação dele pela dificuldade de deslocamento. Reclamação da 
perna doendo.” 
 
 “Observamos mudanças positivas {se referindo a uma menina 
que tinha muitas dificuldades com os limites e as regras da sala 
de aula} quanto aos encaminhamentos dados antes do recesso, 
como a terapia. Sua mãe mudou sua rotina. Percebemos um 
investimento e acolhimento por parte da mãe. Percebemos sua 
participação na roda e o esforço e autocontrole que está fazendo. 
Avançou na representação e B está em terapia –
acompanhamento. O que mudou? A mãe está menos ansiosa.  E 
T tem um comportamento persecutório, fica pouco tempo na roda, 
os desafios numa turma 5 são muitos para ele. T ajuda indo 
buscar algumas crianças que ficam no parque. Marcamos 
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entrevista com sua psicóloga. Na representação, tentamos que 
ele nomeasse os monstros, trazendo-os para uma dimensão de 
realidade. Angústia da mãe porque ele não está aprendendo a 
escrever. Está tendo acompanhamento pedagógico com S. 
Comparecer ao atendimento pedagógico na escola está 
complicado por conta do horário da mãe. Não está havendo 
avanços na escrita, certa recusa em tentar escrever, mas já 
consegue fazer  o seu nome. 
 

 

As respostas dadas pela professoras aos problemas apresentados foram: a) 

experimentar novas estratégias de ensino e aprendizagem; b) o aprofundamento de 

estudos específicos sobre deficiência mental; c) conversar com a família sobre sua 

participação na aprendizagem do filho; d) a presença de um psicólogo / psicanalista 

na escola; e) conhecer as ações educativas de outros professores, fora da escola, 

com crianças especiais; f) como a escola se organiza para atuar com as crianças 

com deficiência física; g) a terapia como uma ajuda familiar relacionada ao 

comportamento e à aprendizagem do filho; h) encontros com psicólogos e outros 

profissionais que atuam com a criança. 

As crenças manifestadas pelas professoras, durante o 2º (segundo) ano do 

Espaço de Escuta, referem-se a: a) o comportamento apresentado pelas crianças 

está na participação e relação da família com o filho; b) o especialista tem um saber 

maior que o professor para tratar sobre questões de comportamento da criança e 

sua família; c) é necessário estudo e aprofundamento sobre as questões da 

deficiência mental; e d) há necessidade de novas estratégias de aprendizagem para 

as crianças com comportamentos diferenciados. 

O tratamento dado pelas professoras às crianças e famílias acena para certa 

dificuldade de envolvimento nessa relação, haja vista que as preocupações e 

estratégias pensadas estavam predominantemente voltadas para a família e os pais 

das crianças, parecendo indicar que “as soluções estão fora da escola”. Como se 

fosse possível separar o relacionamento no meio escolar do relacionamento no 

âmbito pessoal-familiar; como se fosse possível manter distaciamento das 

dificuldades apresentadas pelas crianças. Nossa preocupação se instala quando o 

outro dessa relação não está aprendendo, acenando para uma falta que não 

estamos preenchendo, sinalizando para a professora que algo não está bem. A 

família, nesse caso, é o primeiro víncular afetivo da criança que a escola chama para 

se fazer presente, como estratégia para conhecer o que se passa com o filho. 
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Convidamos uma psicanalista47 para nos ouvir, nesse ano. Percebemos que 

as falas das professoras mantêm as mesmas inquietações frente à aprendizagem de 

conteúdos e regras sociais das crianças, que são as mesmas citadas nos anos 

anteriores. Como veremos nos relatos, há um processo de mudança em curso, em 

que são apontadas novas estratégias de ação trilhadas por muitas delas.  

 

Professora (falando sobre a reação de I - menina com Síndrome de Down - quanto 

aos limites, pois cospe nos colegas e na professora: 

 “A gente tem que fechar a porta para ela não sair. Possui uma 
verbalização rica, dialoga. A reação do grupo é tentar conter I 
quando ela tenta agredir. Tem sido difícil fazer I não sair da sala, 
aceitando os combinados. Ela não interage com as crianças de 
forma saudável - provoca os colegas durante as atividades. I 
monopoliza a atenção do adulto, tem poder de sedução com os 
adultos. Percebo cansaço dela com muitos atendimentos. As 
professoras falam com raiva. I pode muito. As crianças têm medo 
dela... Ela usa a agressividade como defesa.”  
 
“No início ela era tímida, não conseguia se expor no grupo. Ela 
queria ter a mesma oportunidade que as outras crianças – fazer 
como as outras crianças. Querer que o outro a veja.” 
 

Psicanalista: 

“A perspectiva da ação educativa é de laço social. As 
aprendizagens na ciência têm a marca do social, das relações 
sociais. Nesta faixa etária, a criança testa a autoridade do 
professor, que se dá numa relação assimétrica; essa 
agressividade se manifesta, às vezes, em situações nas quais o 
lugar da professora é similar ao da mãe. A criança não consegue 
operar – não consegue parar para pensar. A estratégia é dizer 
“Você é desse grupo, aqui as crianças não lancham sozinhas”, 
fazendo ela perceber seu lugar de pertencimento no grupo. 
Crianças e professores estão submetidos à lei – importa legitimar 
a lei. A professora funciona como uma legisladora. A qual grupo a 
criança quer pertencer? A saída freqüente dessa criança, da sala 
de aula, pode sinalizar uma fuga – o sentimento de não pertencer. 
 

Sugestão da psicanalista e da Professora: 
Falar sobre Síndrome na sala. Questão para o próximo encontro: 
falar da simetria professora e aluno  e do laço social. 
 

Registro da Coordenadora: 

                                                 
47 Roberta Luma. Psicanalista. Na época, professora substituta  do Deparatamento de Educação da UFRN 
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Nesse dia, a fala de uma professora foi dirigida para um menino 
com transtorno de desenvolvimento. Como caminhar com o 
pedagógico? 
 

Professora: 
T trás idéias de perseguição e monstro. Recusa-se a escrever – 
seu tempo é curto. Às vezes sinto que precisa se aliviar. Encontra 
em H uma parceira para brincar (criança que apresenta 
dificuldades emocionais). Não permite que toquem nele. A 
estratégia adotada foi criar uma corda para ligar a professora a 
ele (pegar na ponta). Ele anda faltando muito.  
 

Psicanalista: 

Isto é uma suposição que ele esteja desenvolvendo uma 
psicose/autismo - falha no simbólico. Dizer para as crianças que 
ele não consegue, não está bem, não consegue fazer certas 
coisas. Às vezes vai acontecer que ele lembre de coisas já 
passadas – trabalho de memória – segurar a representação - 
psicose. Trabalhar em par, fazer par com ela. O Atelier de Cultura 
tem uma finalidade social, é importante fazer laços sociais. Tem 
que ser compartilhado – não se perder na simples ocupação. Na 
crise, a criança busca a pessoa de referência. Deve haver outro 
objetivo, o tempo é atemporal para ele. Oferecer elementos de 
cultura... Atividades para ele se reconhecer. Dica: quando está 
brigando com a escola/ analista significa que está dando certo (às 
vezes acontece com os pais). Não negar o delírio – falar dele com 
a criança, tranqüilizar, assegurar que nada vai acontecer.  O 
delírio é como um vaso remendado - não vai ser o mesmo.  
 

Registro da Coordenadora (maio de 2005): 
 
“É relevante planejar o atendimento para ele - reforço positivo da 
professora. Algumas vezes, é possível tocá-lo; outras vezes, não. 
Sentou no colo da professora. Toda vez que não há retorno 
positivo há uma quebra. Hoje, no trabalho em equipe, disse: vou 
colar as bandeirinhas, e fez ilustração do trabalho. Está formando 
o hábito de pegar as atividades na bolsa. Quando não vem, há 
uma quebra. Fizemos um acordo com a mãe de começar os 
atendimentos na 5ª feira.” 
 

 

As crenças das professoras, no 3º (terceiro) ano do Espaço de Escuta, em 

relação aos anos anteriores, ainda são: a) o psicólogo e/ou psicanalista é o 

profissional que está autorizado para entender o comportamento da criança; b) o 

comportamento da criança pode ser explicado pelo comportamento da família; e c) a 

participação da família tem um efeito positivo na aprendizagem da criança. 
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Essas constatações demonstram a incerteza das professoras frente à 

aprendizagem das crianças especiais - o que remete para diversas questões: o quê 

deve ser ensinado, como as crianças aprendem, a necessidade de troca de 

experiências entre professoras e instituições, e as condições e adequações da 

escola para receber crianças com deficiência física e transtornos emocionais. 

Mediante a constatação desses elementos, aponto um processo de 

mudança das ações das professoras, possibilitado pelo diálogo. O tempo que uma 

reflexão leva para promover transformações mais substantivas, considerando que 

estas não se fazem mecanicamente, é demorado - sendo preciso ações sistemáticas 

e contínuas de encontros como esses que ocorreram no Espaço de Escuta.  

Só é possível transpor as situações-limite apresentadas pela prática 

pedagógica quando o sujeito está envolvido numa prática coletiva, que se faz em 

relações, vez que sozinho não se aprende porque o individual é social. O pessoal é 

próprio do percurso de vida de cada um, sendo constituído em rede, cujo sentido é 

sempre particular do sujeito.  

Em novembro de 2006 é retomado o Espaço de Escuta, a partir de 

solicitação da equipe de professoras. Participei, já afastada para mestrado, dos dois 

encontros realizados, registrando a fala das professoras e de duas psicanalistas 

professoras do Departamento de Psicologia da UFRN, convidadas pela instituição. 

Com o formato iniciado em 2003, reuniu professoras da tarde e da manhã, quando 

afirmou-se a intenção de sua sistematização no ano de 2007. 

 

 

Se você tem dois registros, você pode comparar um com o outro. 
Com a contraposição, você encontra uma “estrutura tácita”, com a 
diferença de olhar para uma coisa dois anos depois. 

 

 

 

O boxe abaixo mostra o enfoque, os temas e o tratamento dado para as 

questões suscitadas pelas professoras. 

O diálogo foi entabulado por professoras e profissionais, que 

problematizavam os dilemas de cada uma: 
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Papel das Psicanalistas –ofertar, no decorrer do processo, uma escuta psicanalítica 
que tem um lugar na instituição acadêmica. 

 
Na conversação, as professoras e psicanalistas falam: 
 

1. F – É um espaço fundamental, de catarse, lidamos com muitas 
coisas das crianças. 
 
2. R – O professor busca uma normalidade, padrão, mesmo 
reconhecendo que as crianças são diferentes. Minha turma tem 
características desafiadoras – limites, agressão (física e verbal), 
cobranças sociais – conhecimento. A outra professora, K, às 
vezes passa mal. Eles não se concentravam. I (com Síndrome de 
Down) tem comportamento de agressão – escolheu a professora 
K para machucar. As coisas aparecem; como pedagoga, não dou 
conta. São crianças contemporâneas, os pais têm uma visão de 
normalidade. Essa turma teve muitas mudanças de professora. 
Parece um surto coletivo, é uma turma atípica, envolve muitas 
crianças. 
 
3. Psicanalista – Em que pese a singularidade de cada uma, o 
que pensa que é o seu trabalho, quais são os limites de ser 
professor? 
 
4. N – (Sobre um menino com Síndrome de Down) Ele não 
verbaliza. Fala uma palavra em três dias. Aponta e recebe. (Sobre 
outro menino, deficiente físico) O terapeuta esteve presente na 
escola somente no final do ano. Há resistência em usar a cadeira 
de rodas. O uso de botas e carrinho de bebê facilitou seu 
deslocamento este ano. 
 
5. Psicanalista – Qual a política da escola para lidar com essas 
situações? Por que se interrogar sobre os limites – família ou 
escola – seja qual for a configuração. Qual a nossa parte? Até 
que ponto nós não gostaríamos que as coisas dependessem 
também da gente? Considerar a parte da família que se exime 
nessa parte. O que os pais esperam da escola? É velado, 
explícito? Qual o destino que nós damos?  
 
5. N – Um pai falou que o NEI precisa fazer pesquisa para 
entender as crianças contemporâneas, pois o filho dele é muito 
especial, está além do tempo.  
 
6. Psicanalista – Que autoridade você confere a esse pai? A de 
pai ou de professor (ele é professor da UFRN)? Ele, o pai, se 
apresenta nesse lugar de professor. Aí operam os 
afetos/significados que tem para nós essa palavra (professor 
universitário). 
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7. F – A  aluna S traz objetos de casa para presentear os colegas 
(anéis, calculadoras...). Ela não se responsabiliza pelos objetos 
que traz de casa. A mãe não se pergunta, responsabiliza a 
escola. Sobre outra criança, N: Sou vigilante em relação à saída 
da sala - evito que ela vá para cozinha, vou atrás - falo para ela 
que não deve ficar na cozinha – adoto uma postura de firmeza 
com a mãe (cozinheira da escola, que é sua mãe). 
 
8. Psicanalista – sugere definição de lugares: Qual o lugar dessa 
mãe/funcionária? (filha de uma funcionária que trabalha na 
escola). 
 
9. T – A professora se recorda quando foi professora da menina 
“Ela deixava prevalecer a palavra da mãe”. 
 
10.  C – Lembra de uma situação difícil, quando era amiga de 
uma professora que tinha filho na escola. Quando a criança não 
conseguia resolver seus conflitos, corria para o braço da mãe. 
 
11. T – A gente não consegue assumir esse lugar de funcionária e 
mãe. Lembro de dona J, que conseguia diferenciar isso em 
relação ao seu filho que já estudou no NEI. Em relação a N (aluna 
e filha adotiva), aparece a questão da adoção, o provável medo 
de perder. Talvez ela imagine que se for firme ela vai deixar de 
amá-la. Isso é difícil para a gente. N para ela é um presente de 
Natal (relação com o nome). É uma forma de negação. Funciona 
como um mecanismo de defesa. Ela tenta suavizar essa realidade 
para N por sido rejeitada pela mãe biológica. Ela toma para si, 
inconscientemente, um suposto sentimento de N: ”A minha mãe 
me rejeitou, ela não quis cuidar de mim”. Como será para essa 
mãe dizer isso para ela? 
 
12. Psicanalista – Há uma dupla mensagem: o nome da criança 
faz referência ao Natal – sendo para a sua mãe adotiva um 
presente de Natal e, ao mesmo tempo, representa a rejeição da 
mãe biológica. 
 
13.  T – Ela tem vergonha da mãe – ela tem uma estética que se 
distancia do padrão estético materno. Ela trata mal a mãe, 
demonstra ter raiva. Transfere essa raiva para a mãe que cuida 
dela. Ela é grosseira, demonstra pouca afetividade. É áspera, 
rígida, não tem uma palavra de carinho. 
 
14.  Psicanalista – Há um ciúme da professora - competindo com 
a mãe. 
 
15. F – Com N foi diferente – não se fez como as outras crianças - 
como se houvesse um segredo. Parece que a gente ficou 
cúmplice. Nas entrevistas, aos poucos foram sendo reveladas 
certas coisas e particularidades da família e da criança. 
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16. Psicanalistas – Volto a insistir na questão de lugares. Para as 
professoras que estão chegando à escola – o que toca a cada 
uma? Que questão N coloca para a gente? Como é assimilar 
alguém que chega? Como é pra gente ver N separada da mãe? 
Que representações cada uma de nós faz do que é ser mãe? O 
que cobramos de nós mesmos?  
 
18. C – Eu ainda não me sinto da casa, estou me adaptando junto 
com a turma. Gosto das turmas que me desafiam. (Emoção de 
lembrar a separação de uma turma da qual foi professora e que 
agora está com a professora A.) Tenho duas crianças – um 
menino que se diz menina. Estudamos o corpo - pensei que 
pudesse aliviar para ele. Eu não tive coragem de chamar a família 
para falar sobre isso. Na novela, um homem se vestia de mulher. 
Ele gosta de usar maquiagem e toda hora está batendo nas 
meninas. Ele tem um irmão que tem a mesma história. Ele diz 
“Menino usa perfume, não é?” As meninas intervêm dizendo que 
ele não vai vestir o vestido. “Você é menino!” Ele diz que vai 
morar comigo, parece muito angustiado. Ele não tem nenhum 
jeitinho. O irmão está sempre brincando com meninas. 
 
19.  T – A fala da mãe é que J. C não tem nada com isso. O pai 
adora futebol. O olhar dela para ele – a mãe sabe que ele sabe 
que ela quer que seja homem. Desde março, ela está procurando 
a escola para conversar. Ela só veio procurar agora, no final do 
ano. A mãe se refugia nas orações para resolver o problema do 
filho. O casal conversa muito sobre isso. O medo é de que ele 
seja discriminado em outra escola. O pai tem a voz mansa. 
Intervém, dizendo, fale como homem, parece uma mulherzinha! 
Parece ser uma família educada, voz baixa, mansa e gentil, só 
tem primos. 
 
20. Psicanalista – Como se fazem um homem e uma mulher? 
“Nas brincadeiras, ele é homem.” Qual o problema com essa 
referência? Ser homem convoca a expectativa dos pais. 
 
21.  T – O que for possível, vou fazer para que ele venha a ser 
menino.  
 
22.  G – Tem medo que ele venha a ser homossexual? 
 
23. Psicanalista – O que nós imaginamos que podemos fazer com 
o destino sexuado dos filhos/ alunos? 
 
24. G – Uma professora remete à experiência com seu filho – 
queria ser menina. Fez psicanálise e superou, o modelo de pai 
era fraco. Acho macho demais hoje (machismos). 
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25. Psicanalista – Será que é possível coincidir com o desejo dos 
pais? As não coincidências que insistem entre o que os pais 
querem e o que os filhos são. Nós mesmos não coincidimos com 
os sonhos dos nossos pais. Estamos correndo atrás pela 
diferença. Será que a gente sabe o que quer dos filhos? Será que 
adianta saber? Qual o valor do destino do filho? O que ela diz que 
quer, o que ela pode dizer que quer? Qual a apreensão que a 
criança fez desse dizer da mãe, o que se opera – qual a escolha 
que vai caber a esse filho?  Qual o tamanho que a gente dá a 
isso? O valor parte do sujeito - o que é seu destino. Quando se 
enquadra, você está com uma interpretação que os pais desejam. 
Admiração, elogio – homem bem vestido e não a mulher. Qual o 
meu lugar nessa referência humana? Não está garantido isso no 
mundo, é uma construção e a resposta é sempre singular – dada 
para cada um. O que a gente transmite mais, além do que se 
pode? O que eu sou? Como vou me situar nessa referência? A 
anatomia não garante. Não é fácil. Não se concede o que se quer 
ou deseja, idealiza. Os filhos retornam. Precisamos lidar com essa 
sobra. 

 

 

Identificamos o impacto produzido, nas professoras, a partir dos 

comportamentos apresentados pelas crianças, cuja representação está relacionada 

a construções históricas, culturais, biológicas e sociais sobre certo padrão de 

normalidade - o que se espera do ser menino e menina, do filho bom e mau.  

As crenças implícitas que parecem estar em jogo no 4º (quarto) ano do 

Espaço de Escuta são: a) a escola pode mudar comportamentos da criança e da 

família; b) o psicólogo/ psicanalista é o profissional mais especializado para falar de 

comportamentos e ouvir a subjetividade das professoras; c) é necessário um espaço 

na escola para as professoras falarem sobre seus comportamentos e das crianças. 

Observamos um permanente retorno ao tema dos comportamentos das 

crianças com necessidades especiais, uma preocupação recorrente das professoras. 

O Espaço de Escuta deve fazer parte de sua formação continua dentro da 

instituição, e o psicólogo ou psicanalista deve ser parceiro, pois é o profissional 

detentor de um saber que as professoras não possuem. A interlocução e parceria 

com este e outros profissionais são parte do processo de formação dos professores. 

O estudo de caso se constituiu como dinâmica privilegiada do Espaço de 

Escuta, possibilitando a criação de diferentes estratégias de ação, favorecendo uma 

consciência mais sensível da situação relatada e das individualidades de cada 

professora. 
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O diálogo existente no Espaço de Escuta fez emergir a dimensão das ações 

da pessoa da professora através das suas falas, cujo foco estava centrado na 

professora, nas suas incertezas, suas preocupações, suas representações sobre o 

comportamento das crianças, da família, sentimentos e tensões produzidos nessas 

relações. Portanto, os diálogos e registros sugerem que o Espaço de Escuta ocupou 

uma função diferente em relação aos demais espaços da escola. 

Nesse sentido, compreendo que “o trabalho centrado na pessoa da 

professora e na sua experiência é particularmente importante nos momentos de 

crises e mudanças”, como afirma Nóvoa, 1995. O trabalho, atesta o autor, centrado 

na pessoa do professor e na sua experiência, é particularmente importante, pois 

acomodações e inovações demandam tempo. Os momentos que estimulam o 

desenvolvimento pessoal e a socialização profissional não podem ser ignorados na 

formação contínua: 

Falar de formação continua é falar de criação de redes de (auto) 
formação participada, que permitam compreender a globalidade do 
sujeito, assumindo a formação como processo interativo e dinâmico 
(Nóvoa, 2002, p.39). 
 

 

COMENTÁRIO UM 

 
Considero que, de um modo geral, os programas de formação contínua de 
professores têm ignorado sistematicamente o desenvolvimento pessoal, não 
valorizando os sentimentos profissionais e pessoais co-envolvidos na atuação 
docente. Portanto, encontrar uma articulação entre essas duas dimensões é tarefa 
urgente, própria de uma ação reflexiva e dialógica, em que esses momentos ganham 
sentido no quadro das histórias de vida de cada professora e da própria escola. 
 
 

Nóvoa (1995, p.24) destaca a confusão corriqueira a respeito da lógica 

educacional: separa-se desenvolvimento pessoal da formação/ auto-formação 

profissional; não há compreensão sobre a dinâmica que rege a praxis educativa, 

nem sempre coincidente com os métodos próprios da formação; e também não há 

articulação fluente entre a formação e os projetos da escola. Esses “esquecimentos” 

inviabilizam que a formação esteja referenciada na dupla perspectiva de 

desenvolvimento profissional dos professores - individual e coletiva. 

Observo, assim, que, no projeto de formação permanente do NEI, o Espaço 

de Escuta aconteceu com uma intenção mais pessoal, abrindo fendas para os 
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sentimentos envolvidos nas ações pedagógicas, aliviando tensões, desassossegos e 

imprevistos decorrentes da prática educativa e da relação com o outro, indicando ser 

este o diferencial entre o Espaço de Escuta e os outros espaços de formação 

mantidos na instituição. 

Desse modo, assumo que nesse grupo de reflexão as professoras puderam 

admitir, de forma mais autêntica, as dificuldades e sentimentos do seu fazer, como 

se ali pudessem aparecer mais verdadeiramente suas incertezas e sentires. Esse 

processo não se desenvolveu, porém, sem entraves e obstáculos, e reconhecemos 

suas idas e vindas, avanços e recuos, tais quais a (re)construção pessoal e 

profissional das professoras. 

Assim, a continuidade do Espaço de Escuta nos anos posteriores a 2003 

indica a autonomia engendrada na participação da equipe docente na tomada de 

decisão acerca de questões julgadas relevantes e significativas para o trabalho 

pedagógico, numa determinada situacionalidade, a despeito das tensões e disputas 

existentes no interior da instituição. 

Sabemos que a formação continuada traduz uma matriz de crenças e 

suposições sobre a função e o papel da escola, do ensino e dos professores. 

Quando concebemos uma formação de professores, devemos adotar determinadas 

posições epistemológicas, ideológicas e culturais relativas ao ensino, ao professor e 

à criança.  Isto certamente delimita pontos de vista, projetos e perspectivas 

relacionadas à relevância da função social desempenhada pela escola, a partir de 

um projeto democrático em que o diálogo e a participação dos profissionais na 

gestão e tomada de decisões são fundamentais. Associo-me, então, à idéia de 

Nóvoa (2002, p.44), na qual a formação de espaços coletivos de trabalho pode 

constituir um excelente instrumento de formação, pois para além da pessoa do 

professor e do contexto da escola, é preciso incluir a dimensão coletiva do 

professorado que contribui para a vivência em grupo da profissão. 
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Figura 4.3 – Alice e o Gato de Cheshire 

 
 
 
 

ITINERÁRIO CINCO 
 
 

A ÚLTIMA PARADA 
 

 

Nunca se pode saber de antemão de que 

são capazes as pessoas, é preciso esperar, 

dar tempo ao tempo, o tempo é que 

manda, o tempo é parceiro que está a 

jogar do outro lado da mesa, e tem na 

mão todas as cartas do baralho, a nós 

compete-nos inventar os encartes com a 

vida. 
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José Saramago – Ensaios sobre a cegueira 
 
 

 

 
Figura 5.1 – Jogo de Xadrez 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Perspectiva 1: 

Espaço de Escuta: diálogo e mudança na formação 
pessoal e profissional das 

professoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem um espelho delicado e secreto do que 
passou pelas almas, a história universal é 
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Figura 5.3 – A Casa do Espelho 

tempo perdido, e nela nossa história pessoal – o que 
incomodamente nos torna fantasmas. 
 

Jorge Luis Borges48 
 
 
 

 
 
Figura 5.2 – Dentro da Casa do Espelho 
 

 

COMENTÁRIO UM 
 
Paulo Bezerra, tradutor da obra de Bakhtin, Problemas da Poética de Dostoievski, 
diz que a catarse do mundo de Dostoievski é considerar que “no mundo ainda não 
ocorreu nada definitivo, a última palavra do mundo e sobre o mundo ainda não foi 
pronunciada, o mundo é aberto e livre, tudo ainda está por vir e sempre estará por 
vir”. Por acreditar no inacabamento do diálogo humano e em suas potencialidades 
transformadoras é que passo a expor o processo das sínteses contidas neste último 
itinerário. 
 

 

 
A vida da gente é feita de perguntas. Desde cedo, crianças perguntam como 

são feitas e de onde vêm. Quando crescemos, continuamos a (nos) interrogar. 

Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? O que fazemos da vida? 

Qual o sentido da existência? 

 

 

Quando pensou sobre isso, Alice tinha há poucos minutos acabado de 

crescer uma altura de três metros. “Deixe-me pensar: eu era a mesma quando me 

levantei esta manhã! Tenho uma ligeira lembrança de que me senti um bocadinho 

diferente. Mas, se não sou a mesma, a 

próxima pergunta é: Afinal de contas, quem 

sou eu?” 

 Quem pode me dizer quem é? Como 

posso saber quem sou? Já nascemos falados, 

desejados, culturados, cultuados, num mundo 

que aí já existe. Pela palavra dizem meu 

                                                 
48 Borges, Jorge, Luis. História da eternidade. In: obras completas. V1, 1998, p.401 



 

 

132 

 

 

nome, dizem se pareço com o pai, com a mãe, com os avós, com os tios, os irmãos, 

os primos. Filiam-me a um lugar, a uma constelação familiar, me dão um 

pertencimento. Introduzem-me no diálogo humano, no jogo de relações com o outro. 

E assim nos tornamos humanos. Quem se indaga é incompleto, vive a falta que é da 

natureza humana. 

  Nascemos já marcados pelo outro, pelo social, pela cultura. Vamos 

desvendando o mistério de quem somos, do que nos tornamos, do que desejamos 

ser, embora, no percurso da existência humana, essas perguntas sejam eternas 

companheiras do filho do homem e da mulher. 

Em conversas com Antonio Faundez, Paulo Freire (2002) diz que a 

existência é humana porque se fez perguntando. Pelas perguntas, chegamos à 

origem do conhecimento. “Creio que a primeira coisa que aquele que ensina deveria 

aprender é saber perguntar”, afirma o autor. 

É com essa bússola que vamos discorrer sobre o diálogo. Esses dois 

autores apontam questões do valor do diálogo na reflexão da prática educativa 

escolar, na formação de professores, na superação de crises, na tomada de 

consciência sobre suas ações e pensamentos, demarcando os ganhos da 

participação promovida pelo processo dialógico, abrindo espaços e possibilidades 

para mudanças significativas na prática pedagógica.  

 
 

Perspectiva 2: 

O diálogo com o outro: conversa com Freire e Bohm. 

 
 
 

Por que você escolheu esses dois homens para falar do diálogo? Qual 
a contribuição que eles trazem para a compreensão do seu trabalho? 
 
 
 
Pois é, queria falar do meu reencontro com as obras de Paulo Freire, 
em primeiro lugar. 
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Redescubro no pensamento de Freire as chaves para abrir as portas, 

mesmo na provisoriedade do conhecimento, na localidade da experiência e no 

envolvimento do meu olhar subjetivo. 

Ele, que outrora acalentou sonhos de uma geração inteira de educadores, 

intelectuais, militantes, estudantes, pessoas do povo, na atualidade é revisitado. Sua 

obra, seus conceitos, suas experiências sociais e educativas - construídas e 

solidamente narradas - oferecem aporte para a compreensão daqueles que desejam 

se arriscar, se projetar utopicamente contribuindo/interferindo/favorecendo 

projetos/ações de mudanças sociais, culturais e políticas. 

 O presente trabalho aposta na possibilidade de ruptura dos modos 

convencionais de refletir o fazer docente no interior escola infantil, considerando 

seus efeitos sobre as complexidades subjetivas da pessoa da professora. Esses 

modos ortodoxos estão fundamentados numa visão fragmentada de aprendizagem, 

de pensamento, de organização do mundo, instituições e relações humanas. 

Busquei elementos conceituais e relações que me permitiram uma compreensão das 

referências dialógicas positivas para outras práticas educativas e escolares, nas 

várias esferas da vida humana e social. 

Elegi o conceito de diálogo de Paulo Freire e David Bohm porque consente 

olhar o processo vivido como estratégia de mudança do pensamento e da ação dos 

sujeitos. O recorte usado para sustentar tal convicção funda-se no pressuposto do 

colóquio entre as professoras: é possível a mudança da prática pedagógica através 

da reflexão e da ação intencional em que a palavra revelada nas trocas com o outro 

protagoniza descobertas e acordos para novas maneiras de pensar e agir. 

Permito-me chamar os dois autores acima citados para dialogarem comigo 

na construção dos argumentos da minha dissertação, o que exige uma definição de 

cada um dos conceitos utilizados. 

O diálogo entendido/assumido aqui é aquele que é ao mesmo tempo 

constituinte e constituído na existência humana; que permite aos homens e mulheres 

refletirem uns com os outros sobre si mesmos e suas realidades, mediados pela 

linguagem e pela tomada de consciência de suas ações, numa relação de 

horizontalidade em que se articulam as várias dimensões das pessoas nos seus 

variados papéis desempenhados individual e coletivamente. 

O processo dialógico difunde-se revelando e catalisando transformações na 

prática social, educativa e pedagógica. Processo que pressupõe a participação de 
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quem vive, sente, pensa, imagina, atua, protagoniza situações, que permite ao 

sujeito agir de forma autônoma, consciente, no enfrentamento e desafio de ser 

sempre mais. 

 

 

Perspectiva 3: 

De como Alice e Eu fomos sintetizando um entendimento a 
respeito do que deva ser um diálogo. 

 
 

 
Dialogar é conversar com alguém e pensar conjuntamente sobre as 
coisas que nos acontecem, mesmo quando a gente acha que são 
estranhas e esquisitas as coisas e as pessoas de quem falamos. 
 
 
Achamos diferente porque temos uma idéia prévia das coisas, 
segundo uma ordem de valores e experiências que foi sendo formada 
ao longo da vida. Ninguém é igual! A diferença é muito difícil de ser 
vivida; é preciso exercitá-la e aprender com ela.  Em vista disso, é 
necessário defender o diálogo sempre que uma experiência 
acrescente algo de novo para a vida, para a escola, para o acúmulo e 
a produção do conhecimento. 
 
 
 
 
 
 E que avanços trouxe o diálogo para a prática das professoras? O 
que produziu de novo para as professoras e para a instituição? O que 
revelou? Qual a singularidade do Espaço de Escuta em relação aos 
outros espaços? O que se ganhou com ele?  
 
 
 
São muitas perguntas ao mesmo tempo. Vou começar dizendo como 
compreendo o diálogo, a partir dos autores Paulo Freire e David 
Bohm. 
 
 

 
O diálogo é: 
 

1. Busca permanente dos professores que fazem da sua prática 
pedagógica uma atividade investigativa; 

 
2. Modalidade de reflexão sobre a ação; 
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3. Constituinte do humano; 
 
4. Possibilidade de mudança na prática social e educativa; 
 
5. Acordo visando ações comuns; 
 
6. Aprendizagem humana para produzir conhecimento; 
 
7. Instrumento para aliviar tensões e conflitos; 
 
8. Instrumento para apreensão dos próprios pensamentos, 

sentimentos e ações; 
 
9. Ferramenta para tomada de consciência e de decisão; 
 
10. Veículo para instigar conflitos e crises; 
 
11. Forma de existência humana; 
 
12. Meio de reconhecimento de si e do outro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acho um exercício difícil de ser vivido. Um desafio para a escola, para 
as práticas educativas e as relações de um modo geral. Alguns 
conseguem exercitá-lo mais facilmente que outros, e mesmo aqueles 
que praticam o diálogo o fazem em permanente processo de 
construção. Eu diria que ninguém atinge esse estágio tão 
completamente, pois o diálogo sugere sempre um processo 
inacabado. Não se consegue dizer tudo sobre um acontecimento, uma 
época ou experiência, porque toda realidade comporta sempre uma 
mudança que está por vir. 
 
 
Discursos e idéias conclusivas estão fora do campo do diálogo. Sobre 
essa questão, Bakhtin (1997) fala que “as palavras concludentes 
estariam fora de todo diálogo, coisificariam e humilhariam o ser 
humano enquanto indivíduo, razão por que se deve provocá-lo 
socraticamente para que externe, em discurso e como discurso, a sua 
visão de mundo”. E quando isso acontece, através do discurso, da 
fala, estamos produzindo uma enunciação que tem como par 
comunicativo um Eu e um Outro.   Nosso discurso da vida prática, diz 
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o autor (p.195), está cheio de palavras de outros. Com algumas 
dessas falas, a nossa se funde inteiramente; em outras, buscamos 
reforçar nosso próprio discurso, atribuindo a elas um lugar autorizado 
para nós e, por último, há aquelas que revestimos de nossas próprias 
intenções, que são estranhas e hostis ao discurso do outro. 
 
 
Como perceber que nosso discurso tem relação com as palavras de 
outros, que o diálogo existe a partir de múltiplas vozes?  Se não 
temos consciência disso, é preciso um exercício metalingüístico para 
perceber essa síntese dialógica produzida no discurso com o outro. 
 
 
Bakhtin (1997, p.183) analisou esse fenômeno muito fortemente na 
obra de Dostoievski: “as relações dialógicas são extralingüísticas. Ao 
mesmo tempo, não podem ser separadas do campo do discurso”. A 
linguagem só vive numa rede de comunicação daqueles que a usam, 
e esta se constitui em relações dialógicas. 

 
 
 

COMENTÁRIO METODOLÓGICO UM 
 O tratamento dado ao diálogo e os autores que me  

forneceram as bases conceituais da pesquisa. 
 
Optei por privilegiar as opiniões de Paulo Freire e David Bohn a respeito do diálogo, 
referenciando meu olhar sobre o discurso das professoras, no Espaço de Escuta, e 
proclamá-lo uma estratégia de reflexão da prática pedagógica. Embora nesse 
momento não enfatize na análise do discurso das professoras a existência de um 
outro, reconheço tacitamente que o que dizemos e pensamos dialoga todo tempo 
com os elementos da cultura e da vida social intensa do homem, enunciados por 
Bakhtin através da existência do outro, no qual somos constituídos. Na sua tese de 
doutorado, Navarro (2005) enquadra esses autores, identificando nos três uma 
afinidade conceitual, haja vista tratarem o diálogo como uma incessante 
necessidade humana, apostando na criação de estratégias dialógicas que permitam 
o entendimento em contextos de crise. 
 

 
Sobre essa questão, NAVARRO (2005, p.14; 15; 16) enuncia: 
 

Somos seres de natureza dialógica. O sujeito humano é um corpo 
que pensa, age, fala, se mistura ao diálogo, projetando, imaginando, 
duplicando realidades, constrói representações e faz delas sua 
morada, crenças e elaborações que retornam a ele, operando 
materialidades, alianças e trocas com tudo que existe, que se 
misturam à história do universo, da matéria, do homem, formando um 
todo singular, um composto, um cruzamento de elementos 
diferentes, por vezes incompatíveis.  
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Compreendendo o diálogo com essa feição, busquei em quatro obras de 

Paulo Freire49 uma síntese para moldar os argumentos sobre esse processo. O 

diálogo é um caminho no qual o ser humano ganha significações, em que a palavra 

é algo mais que um meio para que ele se realize. O processo dialogal começa com 

uma pergunta, a partir de um programa contextualizado, implicando direcionamento, 

disciplina, responsabilidade e objetivos. Nele, somos capazes de saber o que 

sabemos e o que ignoramos; o diálogo é o momento em que os sujeitos se 

encontram para refletir sobre sua realidade, como a fazem e a refazem. Nessa 

circunstância, a problematização de sua relação com a realidade é a melhor maneira 

de compreendê-la, explicá-la e transformá-la, pois quanto mais se reflete sobre a 

realidade mais se pode intervir consciente e profundamente para mudá-la. 

Para David Bohm (2005), a finalidade de um grupo de diálogos não é lidar 

apenas com questões pessoais, mas incluir questões culturais, porque ambas estão 

interligadas. Nesse sentido, sustenta que um grupo de diálogos não faz terapia. A 

meta é comunicar-se, coerente e verdadeiramente, compartilhar significados – 

razões de serem, propósitos e valores, possibilitando a vivência conjunta. Do 

contrário, a sociedade se desfaz. Deve-se perceber que a conexão entre os 

pensamentos, as sensações corporais e as emoções é o propósito a ser alcançado 

pelo diálogo. 

A ordem em que o diálogo acontece é a seguinte: ouvir, assistir, observar, 

dar atenção ao processo real do pensamento. No diálogo, espera-se que venha à 

tona a necessidade - que é uma das forças mais poderosas que existem, afirma ele. 

Os conflitos emergem em torno dessa noção de necessidade. O pensamento não é 

proprioceptivo e, sendo assim, não percebe o que ele mesmo faz. O corpo, sim, 

pode perceber seu próprio movimento (percebemos a relação entre intenção e 

ação). Portanto, essa é mais uma forma pela qual o diálogo pode ajudar à 

coletividade, trazendo à luz uma espécie diferente de consciência, 

Assim, o propósito do diálogo é suspender as crenças e observá-las, ouvir 

os pontos de vista dos outros e, a seguir, perceber o que tudo isso significou. 

Entendendo isso, pode-se produzir um conteúdo comum, estabelecer um tipo de 

consciência participativa – um diálogo verdadeiro. 

                                                 
49 Freire. P. pedagogia do Oprimido.  Paz e Terra. 46ª ed. 2005, p. 89: 92: 96. 
______. Medo e ousadia. 10ª ed.2003, p.122 
______.Extensão ou comunicação? 2006, p.31. 
______.Conscientização. Teoria e Prática da Libertação. 3ª ed. 2006, p.39: 41 
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Eles pensam e dizem a mesma coisa sobre o diálogo? 
 
 
 
Não. Eles partem de contextos e perspectivas diferentes, mas ambos 
afirmam que o diálogo é uma incessante necessidade humana. Em 
Bohm, o diálogo é um meio de se perceber o que está por detrás do 
pensamento, entendendo que a crise reside no pensamento. Em 
Freire, o diálogo é tomada de consciência de uma dada realidade.  
Dos dois vamos considerar o caráter propositivo com que tratam o 
diálogo, visando à mudança da ação e do pensamento dos sujeitos. 
 
 
 

Dialogando com Paulo Freire e David Bohm na sua tese de doutorado, 

Navarro (2005) sustenta que o diálogo freireano é uma forma criativa de 

relacionamento humano, ocorrente entre iguais e diferentes, nunca entre 

antagônicos. Assim sendo, não é espaço para posturas inconciliáveis, isoladas, 

entre seres que se relacionam pela negação - ou negam a si próprios (seres para o 

outro) ou negam o outro (seres para si). Para essa perspectiva dialógica, há, no 

máximo, cooperações, negociações ou acordos. Tomemos como exemplo a invasão 

cultural, que pressupõe conquista, manipulação, messianismo e domesticação.  

Na visão freireana, dialogar não é negociar modos de pensar 

cooperativamente em prol de certas conveniências, mas é produzir história; e 

somente produzimos história conhecendo e entendendo que “eu só sou porque 

estou com os outros”. É um equivoco acreditar que “o eu antecede o nós”. Não 

podemos pensar os outros pelos outros e sem os outros – podemos, sim, pensar 

com os outros, que é dialogar.  

Freire deixa claro que diálogo não é polêmica para impor idéias, não é 

negação de diferenças, embora não permita que a diferença necessária se degenere 

em antagonismo, operando cisões. Diálogo não é reduzir um ao outro, “o eu ao tu”; é 

ter fé, humildade e esperança nos seres humanos. Não pode ser um ato arrogante – 

pensar a ignorância somente no outro. Ainda, o diálogo não subsiste num vácuo 

político, mas se dá dentro de contextos; nasce de uma matriz crítico-reflexiva e 

produz criticidade e reflexão. 
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Dessa maneira, o diálogo freireano não deve ser tratado como técnica ou 

tática, deve ser entendido, sobretudo, como algo integrante da nossa natureza 

histórica. 

A proposta de Bohm não é de tratamento ou cura. Não significa, tampouco, 

rejeição a confrontos emocionais. Através destes, muitas vezes crenças e 

pressupostos vêm à tona, permitindo tomada de ciência ou insight, desconstruíndo e 

construindo percepções.  

Enfim, diálogo significa, para Bohm, busca de entendimento; e, nesse 

processo, há suspensão de idéias – o que significa escutar e assistir, observar sem 

julgamentos, dar atenção ao processo real do pensamento e à ordem na qual ele 

ocorre, tentando perceber a sua incoerência, seus equívocos e suas conseqüências. 

Não deve pairar a preocupação de concordar ou discordar, de estar certo ou errado. 

Ao compartilhar crenças, idéias e opiniões, observa-se que a consciência é 

essencialmente comum a todos.  

Diálogo, em Freire, não se confunde com discussão nem com polêmica, 

realizando-se apenas entre pessoas que se comprometem com a “pronúncia do 

mundo”; ou seja, com a desmistificação da naturalização do social. Não há diálogo 

com aquele que impõe sua verdade como única. Portanto, não existe diálogo onde 

persistem situações de dominação, de “conquista”, de divisão, de manipulação do 

outro. Nessas situações, esvazia-se a palavra, esvaindo-se junto seu potencial de 

“denunciar o mundo”. A palavra supervalorizada, descolada de uma reflexão, 

impossibilita o diálogo.  

O diálogo freireano pressupõe sujeitos livres para dizer, para pronunciar o 

mundo. É com essa feição que se transforma em instrumental pedagógico, em 

modus operandi educacional, fundamental a uma pedagogia emancipatória50, 

entendida aqui como ação pedagógica participativa, em que sujeitos autônomos 

atuam nos processos reflexivos com vistas a mudanças de pensamento e de ação, 

submetendo-se, deliberadamente, a rupturas. 

Portanto, o diálogo é necessidade humana, porque somos seres de 

linguagem. O diálogo é um instrumento de comunicação, expressão do pensamento, 

estratégia de reflexão sobre si, sobre o mundo, entre sujeitos que se relacionam 

socialmente. O diálogo pode ser assumindo como dimensão dos modos de estar, 

                                                 
50 Síntese coletiva, retirada do blog da disciplina, da pós-graduação em educação:  atelier de 
pesquisa práticas educativas em movimento. 
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ser, viver, sentir e pensar do sujeito no mundo. Podemos compreendê-lo como um 

propulsor de transformação das ações humanas, tanto nas práticas sociais quanto 

pedagógicas, no âmbito da escola e na relação de ensino e aprendizagem. 

 O exercício do diálogo requer certas habilidades e delicadezas: saber ouvir, 

estar aberto a diferenças, aceitar a pluralidade dos modos de ser e pensar do outro. 

Postula, ainda, confiança, acolhimento, suspensão de crenças, ética, transparência 

e reflexão. 

 

 
 

Figura 5.4 – Moscavalo 

 
 

 

 

 

Perspectiva 4: 

O que o Espaço de Escuta apontou -  em busca de uma 
síntese. 
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Figura 5.5 – Alice no Tribunal 

 

Que a prática pedagógica mobiliza sentimentos e faltas nas professoras, 

além de agitar tensões polarizadas: razão e emoção, teoria e prática, objetividade e 

subjetividade. 

Que são necessários espaços abertos em que se possa falar das 

dificuldades e de sentimentos engendrados nos embaraços da sala de aula. 

Que é imprescindível compartilhar com outros essas dificuldades. 

Que o modo como os professores enfrentam os problemas, impasses e 

crises deve ser considerado como ponto de partida para uma reflexão de suas 

ações. 

Que os sentimentos podem ser revelados e devem ser considerados como 

instâncias indissociáveis de cada profissional-pessoa da educação. 

Que é inadmissível separar os caracteres “pessoais” e “profissionais” de 

quem trabalha, porque cada um se constitui num corpo-mente único. 
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Que a subjetividade é componente das ações/mediações/relações de cada 

professora, marcando seu modo de ser singular. 

Que não dá para abrir mão do diálogo na promoção do enfrentamento da 

realidade. 

Que se ganha muito quando a tomada de decisão é coletiva. E que a 

natureza desse ganho produz efeitos fecundos nas ações dos envolvidos. 

Que a participação e a reflexão permitem mudanças na consciência e 

provocam transformações nas pessoas. 

 

 

COMENTÁRIO FINAL 
 
Chego ao final reconhecendo a provisoriedade do conhecimento construído. 
Precisamos de tempo para compor processos dialógicos que estão em curso, o que 
não se encerra neste trabalho. Há muito o que fazer, em se tratando de práticas 
educativas valorativas do diálogo, e este só pode ser exercitado no convívio com a 
tolerância e a humildade. Tensões e diferenças coexistem, cada pessoa é singular, 
em cada fresta pode estar contido o novo, mas é preciso coragem e ousadia para 
assumir as promessas, as apostas e os riscos.  É com esse espírito que me 
aproximo de Bauman (2005), quando diz ser recomendável encarar, no mundo 
moderno, todas as descobertas e avaliações como parciais e todas as sínteses 
como provisórias. 
Como dizia o poeta João Cabral de Melo Neto, “um galo sozinho não tece uma 
manhã, ele precisará de muitos outros galos que apanhem seu grito e o lancem ao 
outro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim sendo, que fiquem as perguntas que me 

fui fazendo enquanto ia recompondo o ontem, pensando 

o hoje e cogitando o amanhã. Dessas que me fiz e 

consegui replicar, destaco duas respostas: o valor do 

diálogo e da participação coletiva na tomada de decisões 
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Figura 5.6 – Alice 
Espichada 

e a valorização e o reconhecimento da pessoa presente na professora - marcada por 

suas histórias de vida, memórias, experiências, valores e sentimentos. 

 Deixo para outros, também, algumas questões cujas respostas não dei 

conta de elaborar, tais como: a) Quais são os princípios que organizam e orientam o 

diálogo e a tomada de decisão coletiva nas ações e reflexões realizadas nos 

espaços de formação do NEI?; b) Em que medida as crenças e os pressupostos 

presentes no modo de pensar são percebidos pelas professoras enquanto dialogam 

sobre suas ações pedagógicas?  

Permanecendo todas as interrogações contidas neste trabalho de pesquisa, 

e refletindo sobre os diálogos estabelecidos no Espaço de Escuta, firmo, cada vez 

mais, a certeza da importância do diálogo para a prática pedagógica e para 

a vida. 

Por fim, defendo a premência do exercício dialógico fundado no 

respeito à alteridade, pela via da suspensão de crenças e de acolhimento do outro, 

sobretuto quando em situações de conflito e tensão – social, educativa ou escolar. 

 

 

 

Post Scripitum: 

Não sendo possível concluir inteiramente nenhum registro de 

experiência humana, remexi, inquieta, um pouco mais e encontrei, nas 
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palavras de Roseli Fontana51, uma forma de dizer algo impronunciável 

até então. Ao final deste trabalho, ela lança um refletor ofuscante 

sobre o meu desejo de complementar. Abram-se as aspas: 

   ...No tempo nos constituímos, repetimo-nos, capitulamos e 

resistimos... 

...No tempo vivemos o sofrimento e a desestabilização. Nesse 

moto continuo, nesse jogo inquieto, está em constituição nosso ser 

profissional... 

Em nossa trajetória do Espaço de Escuta, nos percebemos 

várias, nem sempre coerentes, muito menos harmônicas, iguais. Foi 

preciso desatar nós, desamarrar certezas, perscrutar respostas, 

inventar novos olhares e outras maneiras. Olhar é diferente de “ver”, é 

“pôr os olhos sobre”, é “voltar-se para”. Mas quem olha nem sempre 

vê, porque ver implica apurar o foco do olhar, “conhecer pelos olhos”. 

Mais do que apurar a direção do olhar, aproximamo-nos 

naqueles instantes do jeito de ser professora; avizinhamo-nos de cada 

uma, com suas possibilidades e ambigüidades; compartilhamos vida e 

trabalho. 

 

                                                 
51 Fontana, Roseli. Como nos tornamos professoras. 2005.p.183. 
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ANEXOS 
Anexo 1 

MOMENTOS DIALÓGICOS DO NEI 
 

Tabela 1.1 – Ano: 2003 
 

ATIVIDADE MÊS TEMA CONVIDADOS PARTICIPANTES TURNO 

Semana Pedagógica Fev. Relações de Trabalho Paulo Fernandes Professores / Coordenação Manhã/tarde 

Planejamento 

Mar. 
Abr. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Set. 

Acompanhamento do trabalho 
pedagógico 

 Professores / Coordenação Manhã/tarde 

Parada Pedagógica: 
mesa redonda 
 
 
 

Mai. 
O que a psicopedagogia tem a dizer 

à educação 

- Cyntia – Dep. De 
Psicologia/UFRN 
- Marise Porto – 

Psicopegagoga e 
Psicanalista  clinica 
- Adélia Dieb / NEI 

Professores / Coordenação tarde 

Semana Pedagógica Jul. 
Apresentações de trabalhos 

monográficos, teses e dissertações. 
Professores do NEI com 

trabalhos concluídos 
Professores / Coordenação Manhã/tarde 

Espaço de Escuta Jul. Ouvindo as professoras Início do Trabalho Professores / Coordenação Manhã/tarde 

Parada Pedagógica Set. 

As cem linguagens: experiências do 
Régio Emílio 

Grupo de matemática: construção 
do número pela criança. 

- Tânia Câmara 
- Suzana e Keila / NEI 

Professores / Coordenação Manhã/tarde 

Grupo de Estudos Set. Ed. Física na Infância Naire/NEI Professores / Coordenação Manhã/tarde 

 
Grupo de Estudos 

 
Set. Linguagens da Ed. Infantil 

Denise Carvalho – Dep. 
Educ./UFRN 

Professores / Coordenação Manhã/tarde 

Encontro temático: 
mesa redonda 

Set. 
Vivência dos pais com os filhos com 

n.e.e 
Pais de crianças da escola Professores / Coordenação tarde 

Espaço de Escuta 
Set. 
Out. 
Nov. 

Trabalho pedagógico com as 
crianças especiais: dificuldades e 

angústias 
Estagiária de psicologia Professores / Coordenação Manhã/tarde 

Grupo de Estudos Out. Cem Linguagens Tânia Câmara Professores / Coordenação Manhã/tarde 
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ATIVIDADE MÊS TEMA CONVIDADOS PARTICIPANTES TURNO 

Grupo de Estudos Out. Cem Linguagens Tânia Câmara Professores / Coordenação Manhã/tarde 

Planejamento Coletivo Out. Semana da Criança  Professores / Coordenação Manhã/tarde 

Encontro temático Nov. 
Trabalho pedagógico com as 

crianças especiais: uma questão 
que diz respeito a todos 

Antonieta: professora e 
coordenadora da rede 
municipal de ensino 

Aberto a comunidade escolar Tarde 

Diálogo com pais das 
crianças especiais 

Nov. 
Conversando sobre o trabalho 
pedagógico com as crianças 

especiais 
 

Pais e professores das crianças 
especiais e coordenação 

Tarde 

Entrevistas individuais 
com pais de crianças 
especiais 

Nov. 

Avaliando o trabalho pedagógico e 
aprendizagem da criança: 

encaminhamentos para o ano 
seguinte 

 
Professora / coordenação e 

pais 
Manhã/tarde 

Reunião individual com 
as professoras das 
crianças especiais 

Nov. 
Avaliação do processo de 

aprendizagem das crianças 
especiais 

 Professores / Coordenação Manhã/tarde 

Espaço de Escuta Dez. 
Avaliando o trabalho do espaço de 

escuta 

Estagiária de psicologia 
escolar. 

 
 
 

Professores / Coordenação 
Manhã/tarde 
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Tabela 1.2 – Ano: 2004 
 

ATIVIDADE MÊS TEMA CONVIDADOS PARTICIPANTES TURNO 

Semana Pedagógica Fev. Ética professional Conceição Almeida /UFRN Professores / Coordenação Tarde 

Grupo de estudo / 
partilha docente 

Mar. 
O trabalho pedagógico com as 

crianças especiais 
Gilka / NEI Professores / Coordenação Manhã 

Grupo de estudo Mar. 
Mediação do professor no processo 

de leitura e escrita 
Denise Carvalho/ Dep. 

Educação. 
Professores / Coordenação Manhã/tarde 

Diálogo com os pais Mar. 
Dialogando com as expectativas 
dos pais frente ao trabalho 
pedagógico 

 Professores / Coordenação Tarde 

Grupo de estudo Abr. 
Situações matemáticas que 

favorecem a construção do número 
Maria Augusta / NEI Professores / Coordenação Manhã/tarde 

Parada Pedagógica Mai. 
Quando a diferença na 

aprendizagem chama atenção 
Ana Leite/Psicopedagoga do 

SEPA/UFRN 
Professores / Coordenação tarde 

Encontro temático Mai. Agressividade na infância Elisabete F./Psicanalista 
Pais / professores / 

coordenação 
Tarde 

Grupo de estudo / 
partilha docente 

Mai. 
Especificidade da Síndrome de 

Down 
Sayonara / mãe e psicóloga 

do SEPA 
Professores / Coordenação Tarde 

Grupo de estudo Mai. Matemática – atividade interna Maria Augusta 
Professoras do grupo de 

pesquisa 
Tarde 

Encontro temático Jun. 
A importância dos limites para a 

criança 
Ana Aguiar / NEI 

Pais / professores / 
coordenação 

Tarde 

Semana Pedagógica Jul. 
Mudança de coordenação 

pedagógica 
   

Diálogo com os pais Set. 

Conversando sobre os avanços e 
dificuldades no processo de 
aprendizagem das crianças 

especiais 

 
Pais / professores / 

coordenação 
Tarde 

Grupo de estudo Out. 
O trabalho pedagógico com as 

crianças especiais 
Gilka / NEI Professoras interessadas Tarde 

Diálogo com os pais Nov. 
Os desafios da escolaridade da 

criança especial 
Bené – psicóloga e mãe de 

criança especial 
Pais / professores / 

coordenação 
Tarde 
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Tabela 1.3 – Ano: 2005 
 

ATIVIDADE MÊS TEMA CONVIDADOS PARTICIPANTES TURNO 

Semana Pedagógica  Fev. 

-Tempo e espaço na escola 
infantil. 

-O brincar na escola infantil 
-Educação Especial 

Suzana e Naire / NEI Professores / Coordenação Manhã/Tarde 

Grupo de Estudo Mar. 
Panorama geral da educação 

ambiental 
 

Conceição Andrade 
Professores / Coordenação Manhã/Tarde 

Grupo de Estudo Mar. 
Trabalho da escola Freinet em 

educação ambiental 
Marinalva Fernandes Professores / Coordenação Manhã/Tarde 

Grupo de Estudo Mar. 

Educação ambiental e educação 
infantil: conceitos básicos, 

objetivos e orientações 
metodológicas para proposta do 

NEI 

 Professores / Coordenação Manhã/Tarde 

Grupo de Estudo Mar. 
Exposição dialogada sobre a 

cultura indígena 
Vera Rocha – Dep. Artes Professores / Coordenação Manhã/Tarde 

Encontro Temático Mar. 
A necessidade dos limites na 

infância 
Cyntia – Dep. Psicologia Pais e professores Noite 

Partilha docente Abr. 
Retomada e organização do 

espaço de escuta 
Professoras da manhã  Tarde 

Diálogos com os pais Abr. Angústias com crianças especiais 
Roberta Luna 

Psicanalista e professora 
do Dep. de Educação. 

Professores / Coordenação Tarde 

Planejamento Coletivo Abr. Cultura indígena  Professores / Coordenação Manhã/Tarde 

Partilha docente Mai. Roberta Luma/ psicanalista Professoras da manhã  Tarde 

Parada Pedagógica  Mai. Formação do centro de educação 
Arnon e Arlete / Dep. 

Educação. 
Equipe docente  

Encontro Temático Mai. 

Doenças de pele provocadas pela 
contaminação dos germes 

deixados pelos gatos na areia da 
escola. 

Mãe Pais e professores Noite 

Grupo de Estudo Mai. 
Estudo sobre o processo de 

leitura 
Analice Ruth Regina/NEI Professores / Coordenação Manhã/Tarde 

Planejamento Coletivo Mai. Festa Junina  Equipe docente/Coordenação Manhã/Tarde 

Semana Pedagógica Jul. Relatos da Prática Professoras do NEI Professores / Coordenação 
Manhã/Tarde 
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ATIVIDADE MÊS TEMA CONVIDADOS PARTICIPANTES TURNO 

Encontro Temático Ago. Educação Ambiental Alvamar - IBAMA. Pais e professores Noite 

Planejamento Coletivo Ago. Educação Física Naire / NEI Equipe docente/Coordenação Manhã/Tarde 

Planejamento Coletivo Ago. Letramento e Alfabetização Adélia Dieb / NEI Equipe docente/Coordenação Manhã/Tarde 

Grupo de Estudo Ago. 
O processo de ensinar e de 

aprender a ler na escola infantil 
Analice/NEI Equipe docente e coordenação Manhã/Tarde 

Grupo de Estudo Ago. Psicomotricidade 
Cida Dias 

Psicomotricista. 
Equipe docente e coordenação Noite 

Parada Pedagógica  Out. 
Oferta de escuta / educação 

especial 
Cyntia – Dep. Psicologia 

Fátima Carvalho 
Professores / Coordenação Manhã/noite 

Planejamento Coletivo Out. Educação Física Naire/NEi Professores / Coordenação Manhã/Noite 

Grupo de Estudo Out. 
O processo de ensinar e aprender 

a ler na educação infantil 
Analice e Ruth Regina/NEI Professores / Coordenação Manhã/Tarde 

Grupo de Estudo Nov. 
Reconstruindo o ensino da 

matemática: conceitos e 
intervenções 

Suzana / NEI Equipe docente e coordenação Manhã/Tarde 
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Tabela 1.4 – Ano: 2006 

 

ATIVIDADE MÊS TEMA CONVIDADOS PARTICIPANTES TURNO 

Semana Pedagógica Fev.    Manhã/Tarde 

Grupos de Trabalho Mar. 
Plano Trienal – proposta curricular 

e regimento da escola 
 Professores e coordenação Manhã/Tarde 

Grupo de Estudo Mai. Relatos da prática Professora  Manhã/Tarde 

Planejamento Coletivo Jun. Festa Junina  Professores / Coordenação Manhã/Tarde 

Grupo de Estudo Jun. Geometria Suzana / NEI Professoras Manhã/Tarde 

Semana 
Pedagógica 

Jul.    Manhã/Tarde 

Grupo de Estudo Ago. Arte na educação infantile 
Gilvânia / Arlete / Arthur / 

NEI 
Professores / Coordenação Manhã/Tarde 

Parada Pedagógica Set. 
O trabalho com as crianças 

especiais 
Gilka / NEI Equipe docente Tarde 

Grupo de Estudo Set.  Suzana – NEI Professores / Coordenação Manhã/Tarde 

Grupo de Estudo Set. Dança Ana Lúcia – NEI Professores / Coordenação Manhã/Tarde 

Grupo de Estudo Nov. 
Apresentação das monografias 

das alunas do curso de pedagogia 
e bolsista do NEI. 

Luzia e Clarice - Bolsistas Professores / Coordenação Manhã/Tarde 

Espaço de escuta Nov. 
Dificuldades e angústias das 

professoras 

Cyntia/Suely – professoras 
do Dep. De Psicologia da 

UFRN. 
Professores / Coordenação Manhã/Tarde 

Espaço de escuta Nov. Aprendizagem do surdo 
Anilza – Séc. de Educação 

do Estado 
Professores / Coordenação Noite 
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Anexo 2 

EVENTOS DIALÓGICOS 
Caracterização e regularidade 

 
Tabela 2.1 – Ano: 2003 

 

CARACTERIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

QUANT. ENFOQUE OBJETIVO OBSERVAÇÕES 

Semana pedagógica 02 
Estudo e organização do trabalho do semestre 

letivo 
Planejamento das aulas, 

arrumação da sala de aula. 
 

Parada pedagógica 02 Estudo, reflexões sobre o trabalho pedagógico. 
Decisões do pedagógico e 

administrativo 
 

Planejamento coletivo 02 
Temas coletivos 

Programação cultural, eventos. 
Envolvimento do coletivo da 

escola 
Festa junina e semana da criança 

e natal, carnaval. 

Reunião individual com a 
professora 

12 
Processo de aprendizagem das crianças 

especiais 

Avaliação do processo de 
aprendizagem e 

encaminhamentos 
Para o ano seguinte 

Foram realizadas  
conversas  

Intensivas com todas as 
professoras que tinha crianças 

especiais 

Entrevista com pais 12 
Encaminhamentos 

Sobre o processo de aprendizagem do filho. 

Participação dos pais na 
tomada de 

Decisão da escola 

 
Foram agendados encontros com 

todos os pais das crianças 
especiais 

Grupo de estudo 04 Pedagógico e aprofundamento teórico 
Estudo, reflexão por área de 

conhecimento. 
 

Espaço de escuta 09 Pedagógico, pessoal e reflexivo. 
Falar sobre as dificuldades, 
angústias com as crianças 

especiais. 

Inicio do trabalho do espaço de 
escuta a partir do 2ºsemestre, 

após uma reunião com as 
professoras. 

Encontro temático 02 
Ajudar na ampliação da formação dos pais na 

a educação dos filhos. 
Estabelecimento do vinculo e 

parceria com a família. 

Inclusão da atividade no 
calendário escolar para o anos 

seguintes. 

Dialogo com pais 01 
Dialogar com pais das crianças especiais 

sobre o trabalho pedagógico e processo de 
aprendizagem  sob o olhar dos pais. 

Estabelecimento do vinculo e 
parceria com a família. 

 

Total de eventos: 46 
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Tabela 2.2 – Ano: 2004 
 

CARACTERIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

QUANT. ENFOQUE OBJETIVO OBSERVAÇÕES 

Semana pedagógica 02 
Dialogar com saberes em torno de temas que 

estão presentes na relação com a vida pessoal 
e profissional 

Provocar reflexão sobre temas 
que ajude na formação 
profissional/pessoal das 

professora 

Mudança de uma das 
coordenadoras. 

Presença de um profissional para 
falar de ética profissional. 

Parada pedagógica 02 
Dialogar com outros profissionais sobre 
dificuldades na aprendizagem escolar. 

Perceber outros olhares sobre 
outras dimensões presente na 

aprendizagem da criança. 

Presença da psicopedagoga do 
SEPA/UFRN 

Planejamento coletivo 03 
Organizar, decidir como vai ser cada um 

desses eventos na escola. 

Combina-se o tema geral de 
cada um desses momentos, e 

o que cada das turmas vai 
estudar e apresentar em cada 

um desses eventos. 

 
Festa junina, semana da criança e 

Natal. 

Planejamentos  
Acompanhamento do trabalho pedagógico 

pela coordenação 

Articular e garantir a proposta 
pedagógica da escola. São 

realizados junto com a 
coordenação pedagógica 

São realizados quinzenalmente 
com as professoras. Já é 
intrínseco do trabalho da 

instituição 

Escuta de professoras. 02 

Partilha docente 
Sobre o trabalho pedagógico com as crianças 

especiais 
 

Poder falar sobre as 
dificuldades e avanços das 
crianças com necessidades 

educativas especiais. 

As professoras juntas com a 
coordenação pedagógica se 

reúnem para dar continuidade ao 
espaço de escuta, sem a presença 

da estagiária de Psicologia. 

Diálogos com os pais 03 Parceria com a família das crianças especiais 

Manter o vínculo e o dialogo 
constante com os pais sobre o 
processo de aprendizagem do 

filho 

Foi acordada com os pais a 
continuidade dos encontros 
iniciados no ano anterior. 

Encontro temático 03 Participação e parceria com a família. 
Reflexão de temas atuais e 
inquietantes para os pais. 

Os encontros forma feitos a tarde 
e os pais mobilizados e 

convidados com cartazes, convites 
pessoais. 

Grupo de estudo 05 Pedagógico 
Estudo e reflexão por área de 

conhecimento. 

Os temas são retirados da 
necessidade percebida pela 

coordenação ou 
Sugeridos pelas professoras 

Total de eventos: 20 
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Tabela 2.3 – Ano: 2005 
 

CARACTERIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

QUANT. ENFOQUE OBJETIVO OBSERVAÇÕES 

Semana pedagógica 02 Pedagógico 
Refletir e aprofundar questões 
relativas  a prática pedagógica 

e as concepções teóricas. 

As temáticas são organizadas 
segundo prioridades da 

coordenação 

Parada pedagógica 02 
Pedagógico, administrativo 

Relatos da pratica 

Participar de discussões mais 
amplas sobre o ensino de 1º e 

2º graus na universidade 

A temática foi sugerida pela 
direção da escola. Foi solicitada 
pelas professoras a retomada do 

espaço de escuta 

Encontro temático 03 Participação da família na escola 

Refletir junto com as famílias 
problemáticas que afetam o 
processo de formação da 

criança. 

Foi suspenso em razão dos pais 
não estarem participando. Eram 

Realizados a noite 

Grupo de estudo 09 
Pedagógico 

Avançar na produção e acumulação do 
conhecimento 

Aprofundamento teórico por 
área de conhecimento, 

sistematizando as experiências 
inovadoras realizadas pelas 

professoras nas salas de aula.  

Os grupos de estudos se reúnem 
sob a coordenação de uma 

professora que vem aprofundando 
e estudando a área em questão 

Planejamento coletivo 04 Pedagógico, comemorativo e cultural. 
 

Atividades que envolvem o 
coletivo da escola 

Temas cíclicos 

Diálogo com os 
pais 

 
01 

Dialogar com os pais sobre a aprendizagem 
dos filhos, estabelecendo parcerias e 

responsabilidades neste processo. 

Os pais são chamados pela 
professora para juntos 
conversarem sobre as 

dificuldades do  processo de 
aprendizagem dos filhos. 

 Encontros com os pais das 
crianças 
Especiais de forma individual com 
as professoras e pais.  

Espaço de 
escuta 

01 
Angustias das professoras 

Com o trabalho com as crianças especiais 
Roberta Luma/ psicanalista. 

As professoras se reuniram para 
conversar sobre as crianças 
especiais  

Grupo de 
Estudo 

01 
Discussão do trabalho com as crianças 

especiais. 

Partilhar as dificuldades 
coletivamente. 

 

 Professoraras se juntam para 
conversar sobre o trabalho e as 

dificuldades com as crianças 
especiais. 

Sem a presença de outro 
profissional. 

Total de eventos: 23 
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Tabela 2.4 – Ano: 2006 
 

CARACTERIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

QUANT. ENFOQUE OBJETIVO OBSERVAÇÕES 

Semana 
Pedagógica 

02    

Parada 
pedagógica 

01    

Grupo estudo 08 Pedagógico Relatos da prática  

Planejamento 
coletivo 

02 Festa junina e semana da Criança.   

Espaço de 
escuta 

02 
Oferta de uma escuta psicanalítica as 

professoras para falar das suas dificuldades 
nas relações com as crianças e pais. 

Parceria com as professoras 
do dep. de Psicologia da 

UFRN 
Reflexão, troca. 

Após várias solicitações das 
Professoras, a coordenação 

pedagógica rearticula o espaço de 
escuta. Coordenado pela 

professora e psicanalista do DEP. 
de Psicologia/UFRN 

Total de eventos: 1
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