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APRESENTAÇÃO

Marta Maria Castanho Almeida Pernambuco foi licenciada em 
Física, mestre em Ensino de Ciências e doutora em Educação 
pela Universidade de São Paulo. Atuou como professora da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte na coordenação 
de projetos e grupos de pesquisa em ensino de ciências e nas 
propostas pedagógicas baseadas em Paulo Freire, com ênfase na 
dialogicidade, na educação do campo, nos movimentos sociais, 
no ensino de ciências naturais e na educação ambiental.

A publicação “Práticas Coletivas: O Pensamento e a Práxis 
Pedagógica em Marta Pernambuco” surge em um momento em 
que a pesquisa e a educação pública, inclusiva, gratuita, laica 
e para todos se encontra na linha direta das mais acaloradas 
discussões. O pensamento – como é apresentado no título desta 
publicação – de Marta Pernambuco vem tecer longas e efetivas 
influências sobre as estruturas teóricas e práticas de cada 
um dos capítulos que, ancorados nos referenciais freirianos  
e da educação popular, posicionam-se como elementos organi-
zadores da prática pedagógica.

Os treze autores e autoras, distribuídos ao longo dos dez 
capítulos, resgatam o pensamento de importantes pensadores 
da educação brasileira e mundial. Entre eles, o leitor e a leitora 
poderão ver que o pensamento de Marta Pernambuco se fará 
presente com a mesma relevância e pertinência. 

“Educação para emancipação: a experiência com  
a formação de jovens da reforma agrária no curso de Pedagogia 
da Terra, no estado do Rio Grande do Norte / Brasil”, capítulo de 
abertura deste livro, escrito por Cimone Rozendo, Irene Alves 



de Paiva e Marta Maria Castanho de Almeida Pernambuco, 
é uma revisitação à trajetória do curso Pedagogia da Terra/
PRONERA e do envolvimento das pesquisadoras com a educação 
do campo. O texto deste capítulo foi construído coletivamente, 
com um diálogo aberto e capaz de incorporar e traduzir os 
diferentes olhares e temporalidades. Os depoimentos de Marta 
Pernambuco foram o marco inicial para o esboço de sua estru-
tura e se observa claramente a emoção e a sensibilidade das 
autoras no compartilhamento de “dores, temores e sonhos”. 

 O segundo capítulo, “Marta Pernambuco e as 
Contribuições dos Especialistas na Práxis da Educação 
Popular Freiriana”, de Antônio Fernando Gouvêa da Silva  
e Demétrio Delizoicov, discorre sobre as contribuições de Marta 
Pernambuco para uma educação emancipatória em espaços 
escolares e em movimentos sociais. A postura solidária e cola-
borativa de Marta fez da problematização sua práxis formativa, 
com base em educadores populares, nos diferentes espaços 
de sua atuação. Posicionando-se como uma educadora ético- 
-crítica na busca de retotalizações conduzidas pela unidade que 
configura os princípios de uma educação freiriana, realizou 
um distanciamento de uma práxis educacional cuja gênese, 
segundo os autores, localiza-se no final da década de 1970  
e é apresentada em sua tese, defendida em 1994, na USP. 

“O Fazer-Refazer das Práticas Educativas em Movimento”, 
escrito por Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo, constitui  
o terceiro capítulo deste livro e apresenta uma análise sobre 
o referencial do Grupo de Estudos de Práticas Educativas em 
Movimento – GEPEM, criado em 1994 pela Professora Marta 
Maria Castanho Almeida Pernambuco. A abordagem se dire-
ciona na forma de pensar e de atuar de Marta, ao longo das três 



décadas de sua atuação, nas ações formativas e nas pesquisas 
referenciadas pelo educador Paulo Freire.

O quarto capítulo, “A Reorientação Curricular Via 
Tema Gerador na práxis do Parnamirim interdisciplinar”, 
de Ariane Rochelle e Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo, 
origina-se da ação vivenciada pela autora durante a pesquisa 
de mestrado orientada por Marta Pernambuco. Esse capítulo 
conta a história do projeto “Parnamirim Interdisciplinar”  
e dos desafios de impulsionar a autonomia da escola a partir 
da realidade no sentido de consolidar uma formação coope-
rativo-democrática em direção a uma escola anti-hegemônica 
construída coletivamente.

Melquisedeque de Oliveira Fernandes, Irene Alves de 
Paiva e Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo em “Licenciaturas 
em Educação do Campo e Movimentos Sociais: uma Relação 
Necessária?”, quinto capítulo apresentado, traz um pouco 
do que foi o investimento de Marta Pernambuco no âmbito  
do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Práticas Educativas  
em Movimento (GEPEM), especialmente na educação do campo.  
Os autores mostram que a pesquisadora Marta Pernambuco 
certamente nunca quis convencer o outro da excelência de 
determinado percurso metodológico que conduzisse a resul-
tados específicos, mas demonstrava interesse pela pesquisa 
etnográfica, por aproximar-se da realidade social dos sujeitos.  

No sexto capítulo, “Ação Crítica para a Formação 
Humana: Corporeidade e Dialogicidade nos Preceitos de Marta 
Pernambuco”, de Marta Genú Soares, são apresentadas as 
reflexões de Marta Pernambuco sobre o diálogo freiriano e a 
dialogicidade no cotidiano, que ganham significados próprios 
na medida em que as demandas educativas, em contextos esco-
lares e não escolares, emergem caracterizando o conhecimento 



novo e a ação para a transformação necessária. A constituição 
do pensamento de Marta Pernambuco está sob o signo do 
movimento, ato contínuo que move os sujeitos e que produz 
cultura por meio da vida compartilhada. Esse processo ocorre 
nos grupos sociais que desenvolvem ações que visam à formação 
humana e à transformação social, seja na escola, seja no sindi-
cato, seja ainda em cooperativas agrícolas ou docentes, espaços 
onde, como professora, ela interveio, investigou e colaborou. 

Gilberto Ferreira Costa e Maria Carmem Freire Diógenes 
Rêgo, em “O Curso Pedagogia da Terra na UFRN e a possibili-
dade de articulação entre a formação inicial e a realidade dos 
sujeitos (2002-2006)”, sétimo capítulo desta publicação, apre-
sentam reflexões sobre as práticas de formação ocorridas no 
curso Pedagogia da Terra, coordenado pelas professoras Marta 
Maria Castanho Almeida Pernambuco e Maria Carmem Freire 
Diógenes Rêgo. O capítulo aborda, de maneira sistemática,  
o referencial teórico produzido na época pelo Grupo de Estudos 
de Práticas Educativas em Movimento (GEPEM).

“Ateliê Práticas Educativas em Movimento: por uma 
práxis freiriana permanente”, de Ariane Rochelle Mendonça, 
Hostina Maria Ferreira do Nascimento e Maria Carmem Freire 
Diógenes Rêgo, oitavo capítulo da publicação, apresenta as 
reflexões sobre a produção teórico-prática do Ateliê Práticas 
Educativas em Movimento, realizado pelo Grupo de Estudos  
e Práticas Educativas em Movimento – GEPEM, do Programa 
de Pós-Graduação em Educação – PPGEd da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN,  a partir do desenho 
de seu referencial e das atividades experienciadas, destacando  
a relevância de uma metodologia de base coletiva que viabiliza 
a construção de um fazer freiriano. 



No nono capítulo, “O pensamento reflexivo e a refle-
xividade na formação em saúde”, de José Jailson de Almeida 
Júnior, mostra que o aprendizado no campo da saúde é inserido 
em um contexto de fragmentação da produção do cuidado.  
O artigo detalha que a prática reflexiva é fruto da mobilização 
de saberes e competências que ultrapassam os conhecimentos 
técnicos construídos nos processos formativos por meio das 
experiências de “conhecer-na-ação”, de “reflexão-na-ação”,  
de “reflexão-sobre-a-ação” e de “conhecer-na-prática”. 

“Ensino Dialógico de Teatro: uma Reflexão em Três Atos”, 
de Ildisnei Medeiros da Silva, capítulo de fechamento desta 
publicação, apresenta a relação entre o pensamento freiriano 
no que diz respeito ao diálogo e às práticas educativas em 
teatro. Ao longo do capítulo, o leitor visualizará essa relação 
em três atos distintos: Sobre a Linguagem Teatral e a Leitura do 
Mundo, Sobre um Ensino Dialógico de Teatro e Sobre o (não) Final. Por 
acreditar em uma educação pública de qualidade, dialógica, 
emancipatória e que, com arte e com teatro, auxilia no processo 
de desnudamento da realidade, o autor defende uma prática 
educativa em teatro de maneira emancipadora e articulada à 
realidade concreta. 

As reflexões e ações desenvolvidas ao longo de sua vida 
profissional fazem o pensamento de Marta Pernambuco se 
eternizar na história da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte e na educação brasileira. Por essa razão, seus amigos 
e amigas, além de orientandos e orientandas, encontram-se 
e se reconhecem ao longo do pensamento desta pesquisadora 
sensível à existência humana.

Boa leitura a todos e a todas!
As organizadoras 



PREFÁCIO

SOB OS SIGNOS DO DIÁLOGO E DA CONJUNÇÃO

Por princípio, não se escreve o prefácio para um livro cujo 
personagem é inimigo ou desafeto. Todo prefácio é, em si, um 
ato de cumplicidade. Mas é também verdade que, nos prefácios, 
os afetos se apresentam ora de forma comedida, ora como um 
elogio dilatado, desmesurado. Nesse caso, não completamente 
por escolha, mas por imposição de um modo de ser, eu me afino 
com os propósitos do livro de Emile Cioran, que tem justamente 
por título “Exercícios de admiração”. Este prefácio pode ser 
entendido como uma declaração de admiração e amizade sem 
reservas. De fato, todo o livro é uma expressão de compar-
tilhamento e conjunção. Para falar de Marta Pernambuco,  
a personagem central, tenho como referência três outros perso-
nagens: Werner Heisenberg, Quíron e Paulo Freire – um físico, 
um mito e um educador, respectivamente. 

Mantidas a distância e as circunstâncias epocais, Práticas 
Coletivas: o pensamento e a práxis pedagógica, de Marta Pernambuco, 
parece oferecer eco ao livro A parte e o todo, de Werner 
Heisenberg – publicado em 1971 e traduzido para o portu-
guês em 1996. Nessa obra, o físico alemão narra cenários dos 
encontros científico-afetivos dos expoentes da nascente física 
atômica; expõe argumentos que estão na origem dos conceitos 
de complementaridade (N. Bohr) e incerteza (W. Heisenberg); 
circunstancia os diálogos de aceitação ou de resistência aos 
novos conceitos por parte da comunidade científica; compar-
tilha uma prática da cultura científica comprometida com 



os problemas humanos e políticos, uma vez que “a ciência da 
natureza é inseparável dessas questões mais gerais”, como se lê 
no Prefácio do referido livro. Em síntese, e sobretudo, mostra 
uma ciência construída sob os signos da amizade, da alegria, 
da descontração e da conjunção, mesmo que não integralmente 
sob o signo do consenso. 

Essa humanidade da física é, entretanto, insuficiente 
para esculpir a imagem de Marta Pernambuco. Daí porque 
revisito o mito grego de Quíron como um artifício para não 
a reduzir às ações programáticas do cotidiano universitário 
e me aproximar de uma forma de pulsação de vida acadêmica 
que certamente excede o lamentável, o estéril e o quantitativo 
padrão de ser professor, educador, pesquisador, cientista. 
Segundo uma das versões do que se chama de mitologia grega, 
Quíron, um centauro, é imortal. Filho natural de Saturno 
(Cronos), teve como pai adotivo Apolo (o Sol) que lhe ensinou 
todos os conhecimentos – artes, música, poesia, ética, filosofia, 
terapias curativas, ciências. Por ocasião de uma querela entre 
os centauros, Quíron teve sua perna acidentalmente atingida 
pela flecha envenenada de Hércules, resultando em uma ferida 
incurável. Reconhecendo seu talento de fazer emergir de dentro 
de seus discípulos as forças de transformação de si, e por inter-
seção de outros deuses, Zeus troca a imortalidade de Quíron 
pela sua missão de atuar como Mestre dos mestres. Recolhido 
em sua gruta, e sem tempo sequer para cuidar de sua própria 
ferida, Quíron passa a dedicar-se, com uma obstinação invejável 
e uma destreza singular, a lapidar o intelecto de seus discípulos. 

Por que recrutar a história de Quíron para falar da nossa 
tão querida Marta Pernambuco? Que campos de compreensão 
oferecem essa metáfora? Marta não era um centauro na acepção 
primordial do termo e, como todos nós, já nasceu sob o signo da 



mortalidade. Por que, então, usar a imagem de Quíron? Porque 
Marta se tornou hábil em lapidar o espírito e os afetos de seus 
alunos; em retirar de dentro deles seus conhecimentos prévios 
e os metamorfosear numa cultura científica útil para cada um 
enfrentar, em espaços distintos, os desafios da vida pessoal, 
social e política de nosso tempo. Isso com uma dedicação inte-
gral, sem, muitas vezes, conseguir tempo para se dedicar às 
suas próprias feridas. Secundarizando a produção científica 
individual, priorizou a construção coletiva de conhecimentos, 
à imagem de um rizoma.

Portadora de uma potência de trabalho incomum, e hábil 
em prover os alimentos da esperança em uma sociedade mais 
igualitária e justa, por ela passaram alguns Hércules e Aquiles, 
personificados em líderes de movimentos sociais, comunidades 
eclesiais de base, professores de tantas partes do Brasil. Os 
capítulos deste livro denotam a obstinação de uma educadora 
que semeou resistência, impulsos de liberdade e autonomia 
nas pessoas.

Suas gargalhadas, seus rompantes em discordar, pole-
mizar ou contrapor argumentos se constituíam em estratégias 
para o diálogo. Intempestiva, excessivamente intempestiva.  
A tal ponto que parecia estar sempre a gestar o diálogo abso-
lutamente perfeito e impossível. Obstinada, mas destituída da 
arrogância e do narcisismo intelectual. 

Se Marta pode ser comparada a um centauro? Não, na 
acepção original: metade humano, metade animal. Sim, se a 
vemos como uma expressão exemplar da mestiçagem amorosa 
entre razão e emoção, ciência e humanidade, rigor e sensibili-
dade, realismo e idealismo. Essa mestiçagem está dada à partida 
pelo seu duplo pertencimento: de nascimento, paulista; de vida 
universitária, uma norte-rio-grandense a toda prova.



Marta presentificou Quíron, mas à sua maneira – dema-
siadamente humana. Uma mestra que redefiniu a imagem do 
mito grego quando atou seus sonhos aos sonhos do educador 
Paulo Freire. Mas também sempre à sua maneira, e tendo 
como suporte as pesquisas de seus discípulos e suas próprias 
andanças por tantos lugares do Brasil. Ela soube injetar sangue 
novo, circunstâncias novas, argumentos conceituais novos às 
ideias de uma pedagogia da autonomia e da liberdade. 

Para deixar fluir o sonho de uma sociedade mais justa 
e igualitária, nossa mestra habitou uma gruta com endereço 
conhecido: Natal, UFRN, Departamento, e depois Centro de 
Educação. Porém, sua gruta não era de rocha. Penso que era 
uma gruta construída de papel machê – porosa e em perma-
nente reconstrução. Como se fosse obcecada pelo coletivo, 
Marta nunca estava sozinha.

Conheci-a logo que colocou os pés em Natal, em meados 
dos anos de 1970. Com ela, compartilhei movimentos de Igreja, 
disciplinas na Pós-Graduação de Educação, comedidos uísques 
no Restaurante do Lula. Sob sua maestria, exercitamos diálogos 
intensos e sem fim entre o GEPEM e o GRECOM, nossos dois 
grupos de pesquisa. A ela, confessei algumas de minhas dores 
da alma e lhe pedi ajuda sempre que me sentia confusa ou 
insegura na burocracia acadêmica.

É essa a Marta que me foi dada a conhecer: uma humana 
professora; uma amiga inteira. Ela se parece em parte com 
Quíron, sim. Pensando bem, eu diria que ela é assim como  
o caminho do meio entre Heisenberg, Quíron e Paulo Freire. Um 
caminho do meio que ela soube muito bem reconstruir perma-
nentemente, sempre em conjunto com seus alunos, discípulos, 
amigos. Esse caminho eu pude também trilhar com ela, e ele 
ficou tatuado em mim.

Maria da Conceição de Almeida
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EDUCAÇÃO PARA EMANCIPAÇÃO: 

a experiência com a formação de jovens da 
reforma agrária no curso de Pedagogia da Terra, 

no estado do Rio Grande do Norte/Brasil1

Cimone Rozendo
Irene Alves de Paiva

Marta Maria Castanho de Almeida Pernambuco

Apresentação: por Cimone Rozendo (In memoriam de nossa 
amiga Marta Pernambuco)

Em setembro de 2017, recebi um telefonema da amiga 
Ana Teresa Reis, do Mestrado Profissional em Sustentabilidade 
junto a Povos e Territórios (MESPT/UNB) consultando sobre 
a possibilidade de receber o pesquisador V. Shantakumar,  
da Azim Premji University, India. Shanta tinha vindo ao Brasil 
interessado em “saber como o país estava enfrentando o desafio 
de garantir educação aos mais pobres”2, para usar a expressão 
do próprio colega, já que em seu país, esse constituía um grande 
desafio, intensificado ainda pelo sistema de castas. 

As performances brasileiras nessa área já eram conhe-
cidas pelo pesquisador por intermédio da literatura. Por isso, 

1  As reflexões contidas neste estudo foram parcialmente discutidas no 
texto: PAIVA, I. A.; PERNAMBUCO, M. M. C. A. Pedagogia da Terra: uma 
prática social de formação. Práticas Coletivas em Assentamentos Rurais. 1. 
ed. Natal: EDUFRN, 2014. p. 169-199.

2  Informação verbal.
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seu objetivo era visitar alguns projetos e aprofundar a reflexão 
dialogando com a diversidade de atores envolvidos, de modo  
a avaliar se esses poderiam inspirar estratégias semelhantes na 
Índia. Se era esse o propósito de Ana Teresa, a amiga e educa-
dora de Brasília logo o alertou: “as regiões Norte e Nordeste, 
por suas lutas históricas em favor da educação e pelos grandes 
desafios que este tema ainda representa, não poderiam ficar de 
fora!”3. Foi esse contexto que trouxe Shanta até nós, mais espe-
cificamente seu interesse pelas experiências desenvolvidas no 
meio rural potiguar, por meio do PRONERA (Programa Nacional 
de Educação na Reforma Agrária). 

Apesar de coordenar o Laboratório de Estudos Rurais 
da UFRN, nenhum integrante do nosso grupo pesquisava essa 
temática. Por isso, solicitei o apoio da professora Irene Paiva 
na mobilização dos docentes da universidade e dos egressos do 
PRONERA para a reunião com Shanta, já que Irene Paiva havia 
dividido a coordenação do primeiro PRONERA da UFRN com a 
Professora Marta Pernambuco. Em razão do curtíssimo tempo 
que dispusemos para isso, um grupo bastante reduzido compa-
receu, o que não impediu um profícuo diálogo. Na ocasião,  
as professoras Marta Pernambuco e Irene Paiva fizeram um 
breve resumo das principais ações da UFRN orientadas por uma 
perspectiva de educação inclusiva, entre elas, a do PRONERA. 

Ao recuperarem a trajetória do programa, revelavam 
uma experiência vigorosa, profunda e de uma extraordinária 
riqueza para o olhar estrangeiro, mas igualmente notável para 
aqueles que, como eu, apesar da proximidade e da amizade 
pessoal com as docentes, desconhecia os meandros do projeto. 
À medida que Shanta as inquiria, tomando como parâmetro 

3  Informação verbal.
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a realidade da educação indiana, outras dimensões dessa 
realidade, pouco valorizadas ou negligenciadas até então, 
ganhavam relevância. Enlevados pelos relatos, Shanta e eu não 
parávamos de perguntar: “mas isso tudo realizado por vocês 
está sistematizado onde?”. Com isso, as colegas explicaram que 
parte estava sintetizada em relatórios técnicos e em algumas 
publicações, mas que, de fato, muitos outros aspectos ainda 
poderiam ser explorados a fim de ter uma melhor publicidade. 
Durante todo o encontro, as palavras do sociólogo Boaventura 
de Sousa Santos (2007) não saíam da minha cabeça, quando ele 
diz existir uma diversidade de experiências importantes mundo 
afora que são desperdiçadas, porque acontecem em lugares 
remotos, ou porque têm como protagonistas uma população 
invisível aos olhos dos sistemas reinantes. Contra essa razão 
indolente, precisamos produzir um conhecimento insurgente 
capaz de conhecê-las e de dar a elas crédito.

Estava claro que estávamos diante de uma situação como 
essa. Terminada a conversa com as docentes, com a cabeça em 
um turbilhão de informações, acordamos os detalhes da visita 
que faríamos no dia seguinte ao Centro de Formação Patativa 
do Assaré, onde nos reuniríamos com os egressos do PRONERA 
Pedagogia da Terra. Shanta destacou a importância do encontro 
com as docentes e seu entusiasmo em realizar um trabalho 
conjunto. A proposta era que fosse organizado um livro sobre os 
projetos que ele estava conhecendo em suas andanças pelo Brasil.

Na reunião com os egressos do PRONERA, também houve 
descobertas surpreendentes, reforçando a necessidade de reco-
locarmos a experiência em perspectiva. Foi assim, animadas 
pelos desdobramentos das conversas com a visita de Shanta,  
que Marta, Irene e eu decidimos revisitar a trajetória do 
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PRONERA Pedagogia da Terra e a reescrever à luz das questões 
suscitadas nesta interlocução.

Já haviam se passado 20 anos dessa experiência, mas, 
para mim, que não tinha vivido esse momento, muitas situa-
ções permaneciam ainda nebulosas, enquanto, para as minhas 
amigas, constituíam realidade já dada. Por isso, optamos por 
construir um texto coletivo, dialogado, que fosse capaz de 
incorporar e traduzir os diferentes olhares e temporalidades. 
Esboçamos uma estrutura e, a partir dos depoimentos de Marta 
e Irene, fomos lentamente montando o artigo. Era preciso 
ler cada parágrafo, ajustar, observar se a redação exprimia,  
o mais fiel possível, o teor de cada relato. Entre risos, desacordos  
e cafés, a escrita exigiu algum tempo. Nós nos emocionamos, 
também nos indignamos e, como cada relembrar era um reviver, 
então, celebramos de novo e de novo as conquistas coletivas  
e pessoais que atravessaram e eram atravessadas pelo 
desenrolar do projeto. Foram momentos incríveis de comparti-
lhamento de dores, temores e sonhos, uma espécie de “balanço” 
cujo resultado nos fez sentir com o coração aquecido e com  
a convicção de ter feito escolhas certas na vida. 

Infelizmente, Marta não conseguiu ver o desfecho deste 
artigo. Quando finalizamos a primeira versão, ela já estava 
hospitalizada, arrebatada por uma doença que, em poucos dias, 
a tiraria de nosso convívio. Não estou segura de que Irene e eu 
tenhamos conseguido traduzir a complexidade das reflexões de 
Marta Pernambuco, tampouco se ela aprovaria uma apresen-
tação de texto com este conteúdo. A única coisa de que tenho 
certeza é do enorme legado intelectual e humano deixado por 
ela, do qual, felizmente, nós somos parte. 

Marta Maria Pernambuco, presente!
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Introdução

Entre as diferentes abordagens sobre o desenvolvimento, 
sejam as que privilegiam os fatores econômicos em suas análises, 
sejam aquelas cujas interpretações se fundamentam em 
aspectos sociais, uma característica parece marcante: o papel 
que a educação ocupa nesse processo, não apenas constituindo 
uma variável mas também como condição fundamental ao 
desenvolvimento. Sen (2010) ilustra bem esse aspecto ao eviden-
ciar que, mesmo em contextos em que o crescimento econômico 
criou oportunidades de mobilidade social, estas não puderam 
ser aproveitadas em razão dos baixos níveis de escolaridade da 
população. A falta ou o acesso precário à educação, portanto, 
ao limitarem as possibilidades individuais, configuram-se como 
formas de privação tanto ao desenvolvimento dos indivíduos 
quanto ao da sociedade. Em consequência disso, a garantia do 
acesso à educação será concebida como um princípio básico 
e estratégia fundamental do desenvolvimento em diferentes 
níveis. Para Amartya Sen (2010), a educação é uma forma de 
liberdade instrumental na medida em que contribui para 
expandir as capacidades individuais permitindo que as pessoas 
desenvolvam seu potencial de leitura e de transformação da 
realidade social, ao que ele denomina de capacidade de agência.

Essa capacidade é avaliada em termos das habilidades 
que os indivíduos dispõem para lidar com as privações e está 
restrita às oportunidades sociais estabelecidas pelas socie-
dades. Tais oportunidades são compreendidas como disposições 
sociais (serviços de saúde, educação) e/ou institucionais 
criadas pelo Estado ou por outras instituições e são funda-
mentais para a expansão das liberdades e, consequentemente,  
das capacidades. O que está em questão é a oportunidade  
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de os indivíduos realizarem escolhas, mas não quaisquer esco-
lhas. Assim, expandir as capacidades é proporcionar às pessoas 
liberdade para que possam fazer coisas e levar o tipo de vida que 
valorizam. Sen (2010, p. 33) considera que “ter mais liberdade 
melhora o potencial das pessoas para cuidar de si mesmas e 
para influenciar o mundo”.

Para Sen (2010), as liberdades possuem um caráter 
constitutivo (intrínseco) e instrumental ao mesmo tempo. 
Constitutivo porque a “liberdade humana deve ser o objetivo 
supremo do desenvolvimento” (SEN, 2010, p. 10) e instrumental, 
pois a expansão de determinadas liberdades tem projeções 
sobre outras formas e apresenta uma utilidade prática para 
a melhora da vida dos indivíduos. Sen (2010) identifica cinco 
formas de liberdades instrumentais, a saber: 1- as liberdades 
políticas: direitos civis e políticos, incluindo oportunidade 
de diálogo político, dissensão e crítica e seleção participativa 
do legislativo; 2- as facilidades econômicas: que são as opor-
tunidades que os indivíduos têm para utilizar os recursos 
econômicos com propósitos de consumo, produção e troca.  
A disponibilidade de financiamento, bem como o acesso a ele, 
são aspectos fundamentais dessa forma de liberdade; 3- as opor-
tunidades sociais: são as disposições sociais que a sociedade 
estabelece nas áreas de educação, saúde etc. 4- as garantias 
de segurança: as necessidades de sinceridade (confiança) que 
as pessoas podem esperar; 5- segurança protetora: pode ser 
definida pela existência de uma rede de segurança social que 
diminua a situação de vulnerabilidade de uma população em 
situações de crise (fome coletiva, epidemias etc.).

Para o autor, há um encadeamento e uma suplementação 
entre as diferentes formas de liberdade. A liberdade de ter 
acesso à educação pode ampliar a liberdade de participação 
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política e o exercício desta, por sua vez, pode habilitar os 
indivíduos a enfrentar situações de privação. À medida que 
se expande um tipo de liberdade, esta poderá repercutir nos 
demais tipos. Sen (2010) adverte que, embora o Estado tenha 
uma função importante na criação de disposições sociais, elas 
não constituem seu monopólio, por isso, sublinha o papel que as 
organizações sociais podem desempenhar na criação de meca-
nismos promotores de liberdade. A defesa da liberdade também 
assume importância fundamental na pedagogia freiriana.

Freire, em seu livro Educação como prática da liberdade, 
discute a compreensão do desenvolvimento no contexto da 
sociedade brasileira, relacionando-o ao exercício da demo-
cracia. Para o autor, 

[...] punha-se, desde já, um problema crucial no processo 

brasileiro. O de conseguir o desenvolvimento econômico, 

como suporte da democracia, de que resultasse a supressão 

do poder desumano de opressão das classes muito ricas sobre 

as muitos pobres (FREIRE, 1975, p. 87). 

Educação para liberdade é uma condição essencial para o 
desenvolvimento tendo como base a construção de sujeitos que 
anunciam o mundo por meio do diálogo que se dá no encontro 
dos homens, em que a reflexão e a ação proporcionam a criação 
e a recriação da leitura do mundo. Como sublinha Freire, o

[...] encontro de homens que pronunciam o mundo não 

deve ser doação do pronunciar de uns a outros. É um ato de 

criação. [...]. A conquista implícita no diálogo é a do mundo 

pelos sujeitos dialógicos, não a de um pelo outro. Conquista 

do mundo para a libertação dos homens (FREIRE, 1975, p. 47).
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Assim, as abordagens de Sen (2010) e Freire (1975) cons-
tituem-se em leituras importantes para compreendermos uma 
das experiências brasileiras de educação do campo: o Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). A criação 
desse Programa foi resultado da articulação dos movimentos 
sociais no campo, em especial, o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra, com instituições religiosas, de direitos 
humanos, de educação e o Estado e está estreitamente vincu-
lada aos objetivos mais gerais de luta pela terra.

A novidade que a constituição do PRONERA apresenta é 
a habilidade de um movimento social de mobilizar esforços de 
diferentes atores sociais (Estado, movimentos sociais, univer-
sidades, ONGs etc.) e pautar um modelo de educação que venha 
atender as necessidades de populações historicamente margi-
nalizadas, como se verá a seguir. O que queremos destacar neste 
estudo é a capacidade de agência desenvolvida pelos indivíduos 
que participaram desse Programa.

Antecedentes do PRONERA

O Brasil, como se sabe, possui uma estrutura fundiária 
altamente concentrada e, ao longo da história, todas as tenta-
tivas de ampliar o acesso à terra, por intermédio da reforma 
agrária, foram coibidas, seja por meio de articulações políticas 
conservadoras em períodos democráticos (VEIGA, 1981), seja 
pelo golpe de Estado, como ocorreu de 1964 a 1985. O fato é 
que, ao privar o acesso à terra àqueles que ansiavam por ela,  
o Estado brasileiro manteve um enorme contingente de pessoas 
em situação de miséria no espaço rural. Como bem lembrou 
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Carvalho (2002), essa população sempre foi concebida como 
de cidadãos de segunda classe, sendo detentora dos piores 
indicadores socioeconômicos do país.

Na década de 1980, no esteio dos movimentos pela rede-
mocratização do país, acirraram-se também as reivindicações 
por reforma agrária, articulando milhares de trabalhadores 
rurais sem terra em todo território nacional. A criação do 
MST, em 1984, é o resultado desse processo. A partir de formas 
inovadoras de mobilização e organização social, o MST colocou 
a reforma agrária na ordem do dia. As ocupações de grandes 
áreas improdutivas, bem como os acampamentos em praças das 
principais capitais brasileiras e às margens das rodovias, colo-
caram o tema da reforma agrária em destaque para a sociedade, 
em especial, a brasileira, e revelaram, de forma contundente, 
a precariedade das condições de vida da população rural e a 
emergência de transformar essa realidade. Muitas manifesta-
ções eram reprimidas com violência pelas milícias dos grandes 
proprietários de terra e mesmo pelo Estado, redundando em 
diversas mortes.

Nesse cenário conturbado, marcado por um forte apelo 
à democracia, mas também por muitos conflitos, é lançado 
o I Plano Nacional de Reforma Agrária, pelo governo federal, 
criando diversos assentamentos rurais em diferentes regiões 
do país. Apesar dessa conquista, o acesso à terra era apenas 
uma das tantas privações a ser superadas por esses sujeitos. 
As populações rurais assentadas não dispunham das condições 
mínimas de educação para que pudessem aproveitar as poucas 
oportunidades criadas por esse novo contexto. O analfabetismo 
ou a alfabetização precária marcavam profundamente a vida 
desses sujeitos limitando suas escolhas e suas possibilidades.  
As escolas organizadas pelo MST em acampamentos e mesmo as 
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escolas públicas a que tinham acessos os filhos dos assentados 
acolhiam apenas as crianças em idade escolar, mas havia ainda 
um vasto público não escolarizado, formado por jovens e adultos. 
As condições eram ainda piores no Nordeste do país, onde 59% 
dos responsáveis pelos estabelecimentos tinham menos de um 
ano de estudo, conforme dados do I Censo da Reforma Agrária 
(ANDRADE; DI PIETRO, 2003, p. 22). Analisando esses dados, 
David, Waniez e Brustlein (1997, p. 51) revelaram que: 

O nível de formação dos beneficiários é, globalmente, muito 

ruim, cerca de 30% deles são analfabetos. […]. Pode-se 

verificar que, no Ceará, mais de 60% dos beneficiários são 

analfabetos. Mesmo sem atingir este extremo, o resto do 

Nordeste permanece em uma situação deplorável: a taxa 

de analfabetos entre os beneficiários não se situa, a não ser 

excepcionalmente, abaixo de 30%.

Considerando esse cenário de precariedade e entendendo 
a educação como um aspecto fundamental na luta por reco-
nhecimento, por autonomia e na garantia do próprio futuro 
da Reforma Agrária é que o MST articulou-se a outros grupos 
sociais, para reivindicar um projeto de escolarização para o 
público da reforma agrária. No ano de 1997, o MST, por ocasião 
das comemorações dos 10 anos do seu setor de educação, 
realizou o I Encontro Nacional das Educadoras e Educadores 
da Reforma Agrária. O propósito desse evento era produzir 
um balanço dos resultados obtidos nos diferentes níveis de 
escolarização até então desenvolvidos. Nessas circunstâncias, 
foi identificado um grande número de instituições de ensino 
superior que desenvolvia trabalhos de educação na reforma 
agrária, mas não de modo articulado. Paralelamente a isso, 
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os dados do recém-divulgado I Censo da Reforma Agrária 
evidenciavam a urgência de medidas que pudessem enfrentar 
a precariedade das situações de escolarização identificadas 
nos assentamentos. Assim, a proposta foi articular as diversas 
estratégias isoladas, já em curso, e as canalizar em torno de 
um projeto capaz de fazer frente a essas condições (MOLINA; 
ANTUNES-ROCHA, 2014). 

A partir daí começaram a se construir as articulações e lutas 

que viriam a resultar na criação do Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária. Depois de um longo e tenso 

processo de negociações, o Programa foi instituído em 16 

de abril de 1998, por meio da Portaria n. 10/1998 do então 

Ministério Extraordinário da Política Fundiária. Executado 

por meio de ampla articulação interinstitucional, que envolve 

Estado, universidades e movimentos sociais, o objetivo geral 

do Pronera é promover a educação nos assentamentos de 

Reforma Agrária, estimulando, propondo, criando, desen-

volvendo e coordenando projetos educacionais utilizando 

metodologias específicas para o campo (MOLINA; ANTUNES-

ROCHA, 2014, p. 229).

Por sua vez, Caldart (2009) esclarece que o que se defende 
não é uma escola específica para o campo, mas que a diversidade 
do meio rural seja igualmente contemplada. Não se pode ter 
uma educação a-histórica, despolitizada. É necessário pensar 
uma escola que “contemple diferentes dimensões formativas  
e que articule o trabalho pedagógico na dimensão do conheci-
mento com práticas de trabalho, cultura, luta social” (CALDART, 
2009, p. 46). Molina e Antunes Rocha (2014) evidenciam que, 
nesse novo projeto de educação do campo, estão em disputa  
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os valores e as formas de produzir conhecimento. Não se 
trata de inserir a população rural nas formas tradicionais de 
educação, mas de criar o novo pelo afrontamento das diferentes 
realidades (CALDART, 2009). 

Assim, constituem princípios básicos do PRONERA:

a. Inclusão: a indicação das demandas educativas, a forma 

de participação e gestão, os fundamentos teóricos metodo-

lógicos dos projetos devem ampliar as condições do acesso à 

educação como um direito social fundamental na construção 

da cidadania dos jovens e adultos que vivem nas áreas de 

reforma agrária. 

b. Participação: a indicação das demandas educacionais  

é feita pelas comunidades das áreas de reforma agrária  

e suas organizações, que em conjunto com os demais parceiros 

decidirão sobre a elaboração, execução e acompanhamento 

dos projetos. 

c. Interação: as ações desenvolvidas por meio de parcerias 

entre órgãos governamentais, instituições de ensino públicas 

e privadas sem fins lucrativos, comunidades assentadas nas 

áreas de reforma agrária e as suas organizações, no intuito 

de estabelecer uma interação permanente entre esses sujeitos 

sociais pela via da educação continuada e da profissionali-

zação no campo. 

d. Multiplicação: a educação dos assentados visa à ampliação 

não só do número de pessoas alfabetizadas e formadas em 

diferentes níveis de ensino, mas também garantir educadores, 

profissionais, técnicos, agentes mobilizadores e articuladores 

de políticas públicas para as áreas de reforma agrária. 

e. Parceria: o Pronera se desenvolve por meio de uma gestão 

participativa, cujas responsabilidades são assumidas por 

todos em uma construção coletiva no acompanhamento e na 
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avaliação dos projetos pedagógicos. A parceria é a condição 

para a realização das ações. Os principais parceiros são os 

movimentos sociais e sindicais do campo e as instituições 

de ensino públicas e privadas sem fins lucrativos, além dos 

governos municipais e estaduais. 

Os princípios e pressupostos presentes nas propostas 

pedagógicas do Pronera, em todos os níveis de ensino, 

devem ter por base a diversidade cultural, os processos de 

interação e transformação do campo, a gestão democrática, 

o acesso ao avanço científico e tecnológico voltados para o 

desenvolvimento das áreas de reforma agrária. São princípios 

orientadores destas práticas: 

a. Princípio do Diálogo: uma dinâmica de aprendizagem- 

-ensino que assegure o respeito à cultura do grupo,  

a valorização dos diferentes saberes e a produção coletiva 

do conhecimento; 

b. Princípio da Práxis: um processo educativo que tenha 

por base o movimento ação-reflexão-ação e a perspectiva 

de transformação da realidade; uma dinâmica de apren-

dizagem-ensino que ao mesmo tempo valorize e provoque  

o envolvimento dos educandos em ações sociais concretas  

e ajude na interpretação crítica e no aprofundamento teórico 

necessário a uma atuação transformadora; 

c. Princípio da Transdisciplinaridade: um processo educativo 

que contribua para a articulação de todos os conteúdos  

e saberes locais, regionais e globais garantindo livre trânsito 

entre um campo de saber e outro. É importante que nas 

práticas educativas os sujeitos identifiquem as suas neces-

sidades e potencialidades e busquem estabelecer relações 

que contemplem a diversidade do campo em todos os seus 

aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, 

geração e etnia (BRASIL, 2016, p. 14-15, grifo do autor).
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O caráter inovador do PRONERA está no protagonismo 
assumido pelo MST. Sob o signo do PRONERA, aliou-se à luta 
pela terra e ao direito à educação, colocando a duras penas 
o problema da educação do campo na agenda pública. Sobre 
esse aspecto, Paiva e Pernambuco (2014, p. 170) assinalam que 
“as ações iniciais do PRONERA ganharam a dimensão de um 
guia para a atual política de educação do campo”. As autoras 
destacam que os aprendizados acumulados a partir dessa expe-
riência possibilitaram a implementação da Política Nacional 
de Educação do Campo, no ano de 2002, ocasião em que essa 
modalidade foi reconhecida como sendo de ensino, conforme 
resolução do Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/
CB nº 02/2002). Também no ano 2010, o PRONERA ganha status 
de política pública, reconhecido pelo Decreto da Educação do 
Campo e do PRONERA (Decreto n.º 7.352/2010) representando 
um grande avanço, já que sua continuidade deixa de depender 
do perfil dos governos em exercício. Paiva e Pernambuco 
(2014) destacam que o referido projeto também foi referência 
para a elaboração do PROCAMPO – Licenciatura em Educação 
do Campo (2012) – e para a criação do PRONACAMPO (2013), 
programas do Ministério da Educação, gerenciados pela 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade 
e Inclusão – SECADI.

A constituição do PRONERA expressa as reivindicações 
por uma educação emancipadora no campo e se insere no 
quadro mais amplo de luta, marcado por disputas e tensões de 
todas as ordens, como mostra Caldart (2009). Por isso, o processo 
de criação do referido projeto requereu um grande esforço de 
articulação política entre as próprias lideranças do MST e suas 
diferentes concepções sobre o desenho do Programa, entre 
eles, as universidades e o Estado, com importantes resultados. 
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No final de 1998, é lançado o PRONERA. O Projeto ficou sob a 
responsabilidade do Instituto de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) em convênio com Universidades Federais, estas respon-
sáveis pela formalização de toda a parte pedagógica.

Por meio do PRONERA, jovens e adultos de assentamentos 
têm acesso a cursos de educação básica (alfabetização, ensinos 
fundamental e médio), técnicos profissionalizantes de nível 
médio, de nível superior e de pós-graduação (especialização e 
mestrado) (BRASIL, 2016). O Programa também capacita educa-
dores para atuar nos assentamentos como coordenadores locais 
– multiplicadores e organizadores de atividades educativas 
comunitárias (INCRA, 2016).

Se para a população dos assentamentos de reforma 
agrária em todo o país esse Programa tem tido um papel funda-
mental na expansão de suas liberdades (SEN, 2010), para parte 
dessa população que habita as regiões mais empobrecidas do 
Brasil, como é o caso do Norte e Nordeste, as projeções dessa 
experiência são ainda mais significativas. Apenas para ilustrar, 
no ano de 2002, a taxa de analfabetismo na região Nordeste 
entre jovens com 15 anos ou mais era de 40% (ANDRADE;  
DI PIETRO, 2003). Somente no ano de 2008 é que as escolas de 
ensino médio chegam aos municípios com menos de 30 mil 
habitantes, como no caso do Rio Grande do Norte. Quer dizer, 
há uma precariedade generalizada na oferta de serviços de 
educação na referida região, mas a situação se agrava, consi-
deravelmente, quando se trata da população rural. Andrade 
e Di Pietro (2003, p. 33) revelam, por exemplo, que no ensino 
médio, “a defasagem série idade atingia respectivamente 75,8% 
e 77% dos jovens matriculados em escolas de Ensino Médio da 
zona rural das regiões Norte e Nordeste”. Portanto, nesses 
contextos de carência estrutural da educação, iniciativas como 
a do PRONERA assumiram um papel muito significativo.
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Partindo dessas observações, o nosso objetivo foi recu-
perar a trajetória da implementação do PRONERA no estado 
do Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, em especial, 
do Curso de Pedagogia da Terra, buscando destacar as dife-
rentes formas de liberdades potencializadas ou geradas pelo 
Programa. A análise aborda as experiências dos ex-alunos 
dos cursos ofertados pelo PRONERA, bem como as narrativas 
dos educadores que estiveram envolvidos nesses processos.  
Os resultados apontam para o potencial inovador de uma proposta 
pedagógica que articula conteúdos formais e não formais de 
educação, baseados na pedagogia da alternância. Além disso, 
revela uma importante sinergia criada a partir da articulação 
dos movimentos sociais e do Estado na construção de disposições 
sociais com alta capacidade inclusiva e de emancipação.

O PRONERA no Rio Grande do Norte: 
apontamentos sobre a experiência 
da Pedagogia da Terra

Após incluir na agenda pública o PRONERA, os membros 
do MST, em cada estado, ficaram responsáveis por articular 
com as instituições públicas de nível superior uma proposta 
a partir das especificidades de cada estado brasileiro. No Rio 
Grande do Norte, a experiência do PRONERA começa com uma 
demanda do MST no ano de 1998 para concorrer ao primeiro 
edital PRONERA/INCRA tendo como objeto a alfabetização de 
jovens e adultos.
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À época, o MST contou com a participação de uma docente 
do curso de Ciências Sociais da UFRN, militante da reforma agrária, 
que elaborou a proposta em conjunto com o MST para submetê-la 
às instâncias responsáveis pelos convênios na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, nesse caso, a Pró-Reitoria de 
Extensão. Na ocasião, estava na direção dessa Pró-Reitoria um 
docente bastante sensível à causa dos movimentos sociais e da 
educação popular. Essa situação foi extremamente importante 
para a aproximação do MST da UFRN, oportunizando uma relação 
mais orgânica entre essas instituições, a partir de uma coope-
ração em patamares menos assimétricos.

Cabe destacar que, de um modo geral, a literatura sobre as 
experiências do Pronera no Brasil ressalta a tensão permanente 
que existe entre os atores envolvidos no projeto, controvér-
sias que vão desde a concepção do Projeto até sua execução 
(MOLINA; ANTUNES-ROCHA, 2014; PAIVA; PERNAMBUCO, 2014, 
CALDART, 2009). Os cursos nas instituições de ensino supe-
rior têm um modelo próprio, nos quais o formato das novas 
propostas pedagógicas não se encaixa. São concepções, ritmos, 
modus operandi distintos que se chocam e se conformam o tempo 
todo. Portanto, as articulações para um projeto dessa natureza 
exigem um processo intenso de negociações, adaptações, rear-
ranjos institucionais num aprendizado organizacional bastante 
rico para os envolvidos, inclusive para o próprio Estado. Como 
mostra Gohn (2011, p. 1), “há um caráter educativo nas práticas 
que se desenrolam no ato de participar, tanto para os membros 
da sociedade civil, como para a sociedade mais geral, e também 
para os órgãos públicos envolvidos- quando há negociações, 
diálogos ou confrontos”.

Vencida essa etapa, o curso do PRONERA teve início no 
ano 1999. A ideia era capacitar assentados de reforma agrária 
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com melhores níveis de escolarização para que esses se 
tornassem alfabetizadores nos assentamentos e acampamentos 
de reforma agrária onde residiam. Essa primeira experiência 
teve a duração de um ano. As capacitações foram realizadas na 
sede da UFRN, por professores e assessores do departamento 
de educação. Esse projeto, embora almejasse construir uma 
pedagogia alternativa, ainda esteve muito pautado em modelos 
da educação formal. Foram aproximadamente 150 pessoas capa-
citadas com níveis de escolarização diversos, muitos, inclusive, 
sem ensino fundamental completo e poucos com ensino médio. 
A baixa escolarização daqueles que se propunham a ser alfa-
betizadores era, já de início, um grande desafio para o projeto.

Embora essa experiência tenha tido pouco alcance do 
ponto de vista da escolarização, como relatam alguns dos 
professores que participaram dessa etapa, esse momento foi 
muito importante para a articulação dos participantes em torno 
dos processos formativos e também para o estabelecimento 
de uma “rede de articulações” (GOHN, 2011) com diferentes 
atores. Não era só a escolarização que estava em questão,  
os encontros representavam momentos para socialização das 
experiências de vida e luta, o compartilhar de uma caminhada. 
Somavam-se angústias, mas também se alimentavam espe-
ranças. Se, por um lado, viam-se estigmatizados pela pobreza, 
pelo ser “sem terra”; por outro, reafirmavam-se como sujeitos 
em luta por reconhecimento. Para esses alfabetizadores, 
estar na Universidade e circular por esse universo tinha um 
significado muito particular e potencialmente transformador.  
A existência desses sujeitos não podia ser mais negligenciada e 
eles passam a assumir o protagonismo na sua qualificação e na 
produção do conhecimento. Nesse aspecto, destaca-se o papel 
educativo que participar de um movimento como esse pode ter, 
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constituindo-se como fontes de inovação e matrizes geradoras 
de saberes, como destaca Gohn (2011). Ademais, dessa função 
pedagógica, por assim dizer, a liberdade de se educar abre a 
possibilidade de cuidar de si e dos outros, aspecto crucial no 
desenvolvimento da capacidade de agência (SEN, 2010).

No caso da experiência do Rio Grande do Norte, esse curso 
contribuiu para formação de lideranças, mobilizando novos 
quadros, em especial, os filhos de assentados e acampados. 
Também as relações que se estabeleceram entre a Universidade e 
os movimentos sociais, em função desse primeiro projeto, foram 
fundamentais para outras parcerias envolvendo, inclusive,  
os demais cursos do PRONERA4. Tanto que, no ano de 2001, 
um novo edital do PRONERA foi elaborado, visando capa-
citar seu público em nível superior. Nascia, assim, o curso 
Pedagogia da Terra.

O Curso de Pedagogia da Terra no Rio Grande 
do Norte: estrutura, dinâmicas e aprendizados 

Na primeira experiência do PRONERA com alfabetização 
de jovens e adultos, o MST teve uma participação mais tímida 
na elaboração do projeto. Assim, as capacitações se fizeram em 
estreita relação com os conteúdos formais já consagrados nas 
escolas tradicionais. Já no caso do primeiro curso de Pedagogia 
da Terra, houve um processo intenso de elaboração coletiva 

4 Paralelamente ao curso de Pedagogia da Terra, estavam em andamento cursos 
de ensino médio ligados ao movimento: Magistério da Terra, Enfermagem da 
Terra, Técnico Agrícola (EAJ) e Gestão Ambiental (IFRN), conforme relatos das 
coordenadoras do Curso de Pedagogia da Terra nesse período.
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entre MST e UFRN e um grande esforço para construir uma 
estrutura curricular que articulasse os conteúdos universais e 
as particularidades da educação do campo. 

Relatos da coordenação desse programa consideram que a 
proposta foi diferenciada, inclusive, das outras quatro experiên-
cias que estavam em curso no país, pois se criou uma estrutura 
curricular própria, de base freiriana, tendo como referência a 
realidade local dos assentamentos e acampamentos. Nos demais 
casos, houve apenas a adaptação das estruturas curriculares 
já existentes à realidade do campo. A esse respeito, Paiva e 
Pernambuco (2014, p. 176) informam que:

A grade contemplou uma organização que envolveu desde 

os períodos iniciais atividades práticas tendo como foco o 

assentamento de origem do aluno e uma escola de referência- 

buscando propiciar uma relação entre teorias e práticas.  

As disciplinas foram distribuídas relacionando os funda-

mentos pedagógicos com os conteúdos de área trabalhados 

nas séries iniciais do ensino fundamental, usando como 

referência os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

ensino fundamental e as políticas oficiais como a de inclusão. 

Técnicas de elaboração de projetos, de pesquisa e materiais 

didáticos foram articuladas com teorias e métodos de 

educação e várias disciplinas articularam os conhecimentos 

gerais com a especificidade do campo, como Sociologia da 

Educação e dos Movimentos Sociais. Foram organizados 

seminários específicos sobre a questão agrária, alternativas 

educacionais no campo, semiárido e cooperativismo, com 

professores indicados pelo MST. Práticas comuns em outros 

cursos como oficinas de práticas formativas e atividades de 

formação cultural foram programadas em todas as etapas do 

curso e contabilizadas com carga horária na grade.
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O curso de Pedagogia da Terra foi composto por assen-
tados e acampados de reforma agrária de 9 estados, envolvendo 
jovens oriundos do Sul do Pará, ao Sul da Bahia, ou seja, regiões 
distantes 1.500 quilômetros da sede onde seria ofertado o curso. 
O recrutamento de jovens em diversos estados se explica pela 
dificuldade em formar uma turma com o público da reforma 
agrária em apenas um estado, já que muitos entre eles não 
possuíam a escolarização requerida. Conforme mostramos 
anteriormente, o ensino médio só passou a ser ofertado em 
municípios de menor porte na região Nordeste, e de modo 
precário, no ano de 2008.

Conforme preconizados no manual operacional do 
PRONERA, os candidatos à vaga precisam realizar um exame 
admissional simplificado, cujo objetivo é averiguar se estes 
possuem conhecimentos básicos que lhes permitam acom-
panhar os estudos. Para isso, foi organizada uma espécie de 
“curso preparatório” em que professores da UFRN ministraram 
disciplinas básicas de português, matemática, geografia etc.  
O curso teve duração de 21 dias e participaram 76 pessoas nessa 
fase, sendo admitidos 58, dos quais, 54 conseguiram concluir, 
número surpreendente quando comparado ao percentual de 
aproveitamento dos cursos tradicionais de pedagogia da mesma 
universidade, cuja taxa média de conclusão não passa de 65% 
(PAIVA; PERNAMBUCO, 2014). A respeito do perfil da turma do 
curso de Pedagogia da Terra, Paiva e Pernambuco (2014, p. 173) 
revelam que:

A turma estabilizou-se em 54 alunos - que permaneceram 

até o último ano do curso - e era bastante heterogênea,  

em diversos aspectos. Primeiro porque os alunos eram dos vários 

estados do Nordeste, do sul do Pará ao sul da Bahia. Segundo,  
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porque a sua trajetória de escolarização, como costuma 

acontecer na educação do campo, era bastante variada: 

os que tinham terminado recentemente o ensino médio 

regular; outros que largaram e voltaram a estudar várias 

vezes, os que terminaram ensino médio e/ou fundamental 

em supletivos e os que há mais de dez anos não frequentavam 

nenhum tipo de escola. Quanto à faixa etária, a maioria tem 

mais de 20 e menos de 30 anos. Há também diferenciados 

níveis de engajamento no movimento: dirigentes, militantes 

que já tinham uma trajetória no MST, recém-chegados, 

filhos de assentados que haviam participado de ocupações, 

simpatizantes do movimento, alguns vivendo em áreas 

urbanas, outros em assentamentos.

A heterogeneidade da turma é uma das características da 
educação do campo: a oferta da educação básica para essa popu-
lação é muito irregular e os fluxos migratórios resultantes da 
instabilidade de trabalho e moradia fazem com que a trajetória 
escolar seja interrompida em muitos momentos e retomada 
em outros locais, muitas vezes anos depois, o que também 
resulta no pequeno número de alunos com menos de 20 anos. 
A concentração na faixa dos 20 aos 30 anos indica que, apesar 
do regime de alternância, é mais difícil para os que têm famílias 
constituídas e são responsáveis tanto pela manutenção finan-
ceira como pelo cuidado da casa e das crianças se afastarem 
do local de moradia, ainda que seja em períodos concentrados.

O curso de Pedagogia da Terra teve duração de 4 anos  
e foi estruturado sob o regime de alternância. O projeto previa 
45 dias de atividades concentradas na escola (tempo escola)  
e quatro meses de atividades desenvolvidas na comunidade de 
origem dos discentes (tempo comunidade). 
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Conforme mostram Paiva e Pernambuco (2014), em cada 
etapa do curso, os alunos fizeram no tempo comunidade um 
estudo da realidade do seu assentamento e de uma escola,  
construindo, ao longo do período, o material que se confi-
gurou como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Esses 
trabalhos foram apresentados em um encontro com caráter 
de congresso científico e com participação de professores 
externos ao PRONERA. Além das tarefas acadêmicas, os alunos 
realizaram diversas atividades de formação política em suas 
comunidades. Esse período era acompanhado por 7 monitores, 
todos licenciados, a maioria em pedagogia, e foram indicados 
pelo MST, que usou como critério o fato de estarem em estados 
onde se localizavam os assentamentos dos alunos. Os monitores 
se encarregavam de acompanhar individualmente os alunos 
nas tarefas a eles designadas pelos professores das diversas 
disciplinas e pela coordenação do Movimento.

Uma das dificuldades da alternância é o acompanha-
mento presencial dos alunos nesse período, o que sempre foi 
objeto de preocupações da coordenação da UFRN. Houve uma 
grande rotatividade dos monitores, que, em geral, ocupam 
outras funções no movimento, sendo designados para outras 
tarefas. Ademais, o tamanho dos Estados e a dispersão dos 
alunos também dificultavam a realização de encontros entre os 
alunos e os monitores. Em contrapartida, tentou-se acompanhar 
mais de perto o trabalho dos monitores e propiciar momentos 
de encontro entre os alunos nos períodos não presenciais.  
Os monitores também foram envolvidos na atividade de 
pesquisa, no registro e na reflexão sobre o tempo comunidade. 

Dois pontos se destacam nesse processo: a dificuldade na 
distribuição das tarefas no tempo comunidade e o cumprimento 
de um cronograma planejado frente às demandas do cotidiano. 
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Na maioria das vezes, nas comunidades rurais, o acesso à 
internet é precário ou inexistente, além de não existirem livros 
nem materiais didáticos alternativos disponíveis e os alunos 
dos cursos do PRONERA são os primeiros na região a ter acesso 
a esse nível educacional – portanto, não há interlocutores 
para enfrentar as dificuldades de conteúdo seja a distância,  
seja presencialmente.

No curso, os alunos foram incentivados a organizar 
encontros entre os tempos escola para a troca das experiên-
cias com o objetivo de buscar soluções para as dificuldades 
encontradas no tempo comunidade. Em cursos ofertados a 
alunos que moram em regiões próximas, uma estratégia foi 
programar encontros com monitores de conteúdo, em geral, 
alunos da universidade, além do acompanhamento dos moni-
tores indicados pelos movimentos.

No tempo escola, desenvolviam-se as atividades curri-
culares: disciplina, oficinas e formação cultural, que eram 
coordenadas por professores vinculados à UFRN. Foram 57 
professores ao longo dos quatro anos, não diretamente enga-
jados nas questões pertinentes à educação do campo, o que 
requereu um trabalho de articulação e negociação constantes. 
Sobre isso, Paiva e Pernambuco (2014, p. 175) esclarecem:

A tradição da organização dos cursos universitários em 

que as disciplinas são vistas como unidades isoladas de 

responsabilidade de um único professor, foi necessário um 

esforço de convencimento e articulação da coordenação 

para manter essa estratégia de construir um olhar coletivo 

sobre o desempenho dos alunos e uma articulação entre as 

atividades e conteúdos de cada disciplina. Como parte da 

carga horária foram incluídas oficinas de prática formativa 
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no período noturno, que trabalharam temáticas como 

produção de textos, utilização de tecnologias da informação 

para elaboração de trabalhos científicos, usando materiais 

alternativos para jogos e brincadeiras, percepção corporal, 

dança, entre outras.

Concomitante ao tempo escola, também se realizavam as 
atividades de organização e formação, coordenadas por diri-
gentes do Movimento. Além disso, Paiva e Pernambuco (2014) 
mostram que um conjunto de atividades culturais foi desen-
volvido no decorrer desse processo: como a participação em 
06 eventos de cultura erudita e/ou popular, envolvendo visita 
a monumentos históricos, museus, teatro e ao Campo Central 
da UFRN. Em seus relatos, as coordenadoras afirmam a impor-
tância dessas experiências no processo de formação dos alunos 
e destacam, especialmente, o sentimento de pertencimento 
desses em relação à universidade. Reconhecer-se como parte 
de uma universidade assumia um significado extremamente 
importante, principalmente para aqueles que haviam sido 
assujeitados por contextos de precariedade de todas as ordens. 
Esses sujeitos fazem parte das classes desfavorecidas que têm 
suas trajetórias marcadas pela ausência das pré-condições  
emocionais, morais e econômicas que 

[...] tanto a escola quanto o mercado de trabalho irão 

pressupor a ‘in-corporação’ (tornar ‘corpo’, ou seja, natural  

e automático) das mesmas disposições para o aprendizado 

e para a concentração e a disciplina que são ‘aprendidas’ 

pelos filhos das classes privilegiadas, sem esforço e por 

mera identificação afetiva com os pais e seu círculo social  

(SOUZA, 2009, p. 20).
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A cada etapa, a ausência dessas pré-condições impor-
tantes no processo de escolarização vai se tornando desafio,  
e, é no trabalho coletivo que se busca a superação. Dessa forma, 
o componente curricular estágio foi organizado em duas 
etapas: uma durante o período intensivo, quando os alunos 
assumiram em duplas salas de EJA em assentamentos do RN; 
e outra, realizada nos estados de origem, quando assumiram 
salas de aula ou cursos de formação do MST com supervisão de 
professores locais, registrando diariamente as atividades feitas, 
com avaliação e encaminhamentos para as aulas seguintes.

No período intensivo (tempo escola), grupos de 02 alunos 
assumiram uma turma de Educação de Jovens e Adultos em 
uma escola de um assentamento do RN por uma semana. Para 
isso, ficaram morando no assentamento. As atividades que 
desenvolveram em sala de aula foram previamente planejadas e,  
em geral, deram aulas em turmas de alfabetização, com super-
visão do professor/monitor da turma.

Um grupo de professores da UFRN acompanhou as ativi-
dades assistindo a um dia de aula e registrando suas impressões 
sobre a turma, considerando a adequação do planejamento e a 
execução das atividades. O encerramento foi um dia de trabalho 
em que os alunos apresentaram a sua experiência e ouviram 
comentários dos professores e organizaram o planejamento e 
o registro do estágio que foi realizado no tempo comunidade. 
Essa foi uma das experiências mais ricas do curso, em que,  
de fato, houve uma interação entre o planejamento, a prática e 
a reflexão fundamentada.
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Desafios, limites e perspectivas do 
PRONERA Pedagogia da Terra

No primeiro ano, a sede do curso situava-se fora da 
capital, Natal, no Campus da UFRN, no município de Nova Cruz,  
sendo transferida, no ano seguinte, para o Centro de Formação 
Patativa do Assaré, uma antiga escola agrícola do estado, que 
estava abandonada e foi ocupada pelo MST, para ser um centro de 
formação de lideranças. A ideia de mudar a escola de local se confi-
gurou com uma importante luta política por reconhecimento.  
Assim, o movimento reafirmava seu compromisso com a reforma 
agrária perante a comunidade local e punha em evidência sua 
capacidade de organizar projetos de relevância social.

Enquanto estavam na sede de Nova Cruz, o início do 
curso só se viabilizou em razão da articulação do MST com 
o poder público local e do trabalho de mediação da UFRN.  
No campus da Universidade, só havia estrutura com alojamento 
para professores. Assim, os alunos do PRONERA improvisaram 
dormitórios e cozinhas em salas de aula, mas não dispunham 
nem de colchões nem de alimento para permanecer os 45 dias 
previstos. Com isso, o MST estabeleceu uma parceria com a 
prefeitura para resolver a referida situação, viabilizando o início 
das atividades, que estava comprometido também em razão do 
atraso no repasse de recursos. Situação, aliás, que permeou todo 
o projeto do PRONERA em diferentes modalidades.

 A organização do espaço físico, do tempo escola e das 
demais atividades de formação eram de responsabilidade dos 
próprios alunos que foram aos poucos melhorando as condições 
de infraestrutura. Nesse processo, houve muitas articulações 
para “ocupar e existir” no espaço recém-conquistado. As coor-
denadoras do projeto, na época, relatam que as barreiras eram 
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inúmeras. Além da precariedade das estruturas de alojamento 
e alimentação, os alunos enfrentavam o rechaço da população 
local para quem representavam uma ameaça, uma vez que sua 
imagem era associada à baderna e à violência. Nesse aspecto,  
foi fundamental o papel da UFRN na mediação com a prefeitura, 
que apesar do descrédito da população, apoiou a iniciativa. 
Essa atitude ajudou a atenuar o estigma em relação ao grupo 
e forneceu as condições para a continuidade das atividades.

Em 2000, o curso mudou para a nova sede. Lá, a situ-
ação era um pouco distinta: tratava-se de uma conquista do 
MST e seu protagonismo se fez desde a ocupação do espaço 
até a reforma geral, pelos próprios alunos, das instalações de 
uma antiga escola agrícola do estado que estava abandonada.  
O movimento definiu sua coordenação pedagógica que passou a 
atuar conforme os procedimentos utilizados em outros cursos: 
distribuir as equipes; dividir a turma por núcleos de base; 
organizar o tempo estabelecendo a rotina diária, com ativi-
dades de segunda a sábado, iniciando às seis horas da manhã  
e terminando às dez da noite, horário de recolhimento. 

O dia começa com leitura individual; café da manhã; 
tempo-formatura, momento em que entoam o hino do MST 
e o do Brasil; em seguida, a mística; tempo-aula destinado às 
atividades de sala de aula; no final do dia, após o intervalo para 
o jantar, inicia o tempo de atividades organizativas (reuniões 
dos núcleos de base, das equipes de secretaria, limpeza etc.), 
tempo noticiário, tempo vídeo. Assim, a rotina segue princí-
pios do Movimento (CALDART, 2009) como disciplina, crítica 
e autocrítica, organização em núcleos com coordenações que 
se alternam para todos treinarem habilidade de liderança,  
de falar em público. 
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No que diz respeito à administração conjunta entre a 
Universidade e o Movimento, tanto da elaboração quanto da 
execução do curso, isso possibilitou ganhos de aprendizagem. 
De fato, os alunos conseguiram um domínio de atividades de 
liderança e de organização que certamente foi fruto das ações 
organizativas do movimento. Ao mesmo tempo, a rigidez da 
aplicação das normas e rotinas dos cursos do Movimento, 
muitas vezes, gerou choques e atritos, tanto entre os alunos 
quanto na importância e na finalidade de procedimentos que 
estavam em execução.

Um dos pontos principais de discordância se refere à 
finalidade dupla do curso: formação de militante e formação 
de professores do campo. Nesse sentido, coube à Universidade 
garantir que, mesmo os participantes que não aderiram 
ao movimento ou que romperam com ele, continuassem a 
frequentar o curso e mediar as tensões geradas pelo nível de 
exigência da prática formativa do MST.

Em todas as etapas de tempo escola, funcionou uma 
ciranda infantil: espaço destinado às crianças, filhas de partici-
pantes do curso, que ficavam sob cuidados de uma monitora do 
movimento, desenvolvendo atividades programadas adequadas 
à faixa etária. Essa é outra característica das formações dos 
movimentos sociais que foi incorporada aos cursos da educação 
do campo, possibilitando que as pessoas participassem dos 
cursos acompanhadas por menores que dependem diretamente 
da sua supervisão. A participação de todos – alunos, profes-
sores, militantes e coordenação – na gestão e na viabilização 
da infraestrutura e no cuidado das crianças cria um ambiente 
de trabalho coletivo e de responsabilidade com os resultados 
obtidos, propiciando também o aprendizado dos aspectos orga-
nizativos e das mediações necessárias tanto para obter como 
para gerir os recursos físicos e humanos.
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Após as primeiras semanas, inicia-se um clima de tensão: 
muitos alunos reclamam do excesso de atividades, principal-
mente da rotina diária e das tarefas que foram atribuídas 
pela coordenação pedagógica do MST. Para se ter uma ideia,  
fora as atividades desenvolvidas pelos professores da univer-
sidade ocupando 8 horas diárias, os alunos tinham de fazer 
leituras de temas relacionados à conjuntura e preparar os 
resumos, além de assumir todas as tarefas de infraestrutura, 
limpeza, organização do espaço etc.

Nesse processo, vários alunos aproveitavam os intervalos 
para conversar sobre a rigidez, o excesso de disciplina que 
se assemelha ao regime adotado pelos seminários e colégios 
internos. Rotineiramente, era feita a conferência dos presentes 
nas atividades, a falta por algum motivo devia ser justificada à 
coordenação pedagógica e ao coordenador do dia. Esses fatos 
criaram tensões, choros, momentos de desespero, com a saudade 
de casa. Os mais jovens acabaram burlando as regras, fazendo 
amizades na cidade, saindo para os “passeios noturnos”.

A tensão gerada entre os alunos e as observações dos 
professores quanto ao rendimento escolar foram vistos pela 
equipe da Universidade como ponto central de avaliação 
e replanejamento da segunda etapa. Essa dificuldade foi 
resolvida com a constituição de um colegiado que se reunia 
sistematicamente. Este era composto pela Coordenação do 
Projeto, pelos militantes do MST que acompanham o curso 
no local de funcionamento e por representantes dos alunos. 
Nessas reuniões, eram avaliadas e programadas todas as 
atividades levando em conta as demandas do movimento, dos 
alunos e as exigências acadêmicas. Assim, oficinas, atividades 
culturais, materiais a ser adquiridos, bibliografia e temas 
para as disciplinas eram decididos em conjunto. Dessa forma,  
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a partir do segundo período, após acordo entre as Coordenações,  
as atividades de formação política foram deslocadas para o final 
do período regular do curso, o que se manteve no terceiro e 
quarto períodos. Nas últimas etapas, essa atividade foi reali-
zada no início do período, o que facilitou, na medida em que 
eventuais atrasos dos alunos não afetaram a sua presença em 
sala de aula.

Os professores que atuaram no Curso se mostraram 
dedicados e entusiasmados com a proposta pedagógica e com 
o perfil desafiador dos alunos. Avaliação feita com os alunos 
ao final de cada um dos períodos ratificou essa observação. 
Também a avaliação realizada pelos professores revelou a 
diferença entre esta e outras turmas de formação, pelo nível de 
organização do grupo, o compromisso e o esforço para superar 
as deficiências dos participantes.

Da experiência do primeiro curso de Pedagogia da Terra 
do RN, é importante frisar que a maioria dos alunos atualmente 
assumiu cargos de direção pedagógica não apenas nos quadros 
do MST mas também do próprio ensino público em diferentes 
níveis, muitos deles, egressos das experiências do PRONERA 
de educação de jovens e adultos. Os discentes lembram com 
orgulho do longo e tortuoso caminho que tiveram de percorrer 
para conquistar sua autonomia e emancipação.

A participação nos cursos do PRONERA proporciona 
satisfação pessoal e coletiva, o diálogo faz os sujeitos anunciar 
o mundo e desenvolver novas operações cognitivas. Nos espaços 
da escola, no caso, do Patativa, mulheres e homens se encon-
tram e criam formas novas de sociabilidade e de socialização. 
A escolarização e a profissionalização são aprendizados adqui-
ridos que lhes dão acesso e possibilidade de reconhecimento na 
esfera pública. As pré-condições emocionais, morais e materiais 
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vão sendo criadas pela solidariedade do trabalho coletivo e nas 
interações face a face do cotidiano da luta. 

Como dinâmica pedagógica, a construção coletiva 
realimenta o grupo, o diálogo passa a ser ferramenta de cons-
tituição do discurso e das ações, considerando a capacidade que 
os sujeitos têm para tomar decisões, planejar e orientar suas 
ações (FREIRE, 1975). Esse é um processo socializador, à medida 
que os sujeitos aprendem, incorporam hábitos e habilidades do 
modo de agir coletivo. Nesse sentido, a participação opera como 
mecanismo integrador.

As oportunidades de participação são possibilitadas 
considerando que as responsabilidades de gestão e orga-
nização do espaço educacional são atribuídas aos sujeitos.  
As assembleias, as reuniões, a participação ativa em sala de 
aula fazem parte da rotina da vida coletiva e é nesses encontros 
que o silêncio, a vergonha de se expor começam a ser desfeitos, 
enquanto o exercício da fala e do poder de argumentação é 
valorizado para decisão dos destinos de suas vidas, o que 
contribui para reelaboração da interpretação do mundo,  
gerando comportamentos e condutas novas, revelando a capa-
cidade de agência (SEN, 2010).
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Considerações

As experiências de escolarização e profissionalização 
desencadeadas pelo Programa Nacional de Educação na 
Reforma (PRONERA) fomentou de forma significativa o debate 
e a viabilidade de outras demandas de Educação do campo como 
a necessidade de ampliação do programa para atender as reivin-
dicações daqueles sujeitos que, ao longo das suas trajetórias 
de vida, tiveram o direito ao acesso à educação negado pelas 
condições adversas a que são submetidos.

Essa contribuição pode ser constatada pelo aumento dos 
cursos de nível médio e superior em diversas universidades 
públicas do país, em convênio com INCRA/PRONERA, com 
a formulação do programa para a formação de professor, as 
chamadas Ledocs (Licenciaturas em Educação do Campo), com a 
ampliação e a manutenção das escolas do campo, bem como com 
a formação e a qualificação profissional de sujeitos em várias 
áreas do conhecimento que permite a reflexão e a atuação sobre 
a realidade social do campo.

A diversidade de pesquisas e de produções de artigos, 
dissertações e teses mostra como toda ação pedagógica cons-
truída pelos sujeitos que fazem o PRONERA instaura uma nova 
gramática sobre o campo e a educação do campo e é nesse movi-
mento que, como diz Freire (1975, p. 22): “Quanto mais as massas 
populares desvelam a realidade objetiva e desafiadora sobre a 
qual elas devem incidir sua ação transformadora, tanto mais 
se ‘inserem’ nela criticamente”. Essa inserção pode ser obser-
vada na luta constante das mulheres e dos homens egressos 
dos cursos, com atuação nas escolas, nos assentamentos, nas 
associações, nos movimentos sociais e nas instâncias gover-
namentais. A reflexão, a intervenção e o compromisso com a 
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liberdade e a mudança da qualidade de vida do povo do campo 
estão presentes nos repertórios e nos engajamentos dos educa-
dores e educadoras.

No Rio Grande do Norte, as primeiras experiências 
de alfabetização e pedagogia foram tão significativas que 
demandaram outros cursos, mais uma Pedagogia da Terra, 
Magistério da Terra, Enfermagem da Terra, Técnico Agrícola. 
Os egressos desses cursos estão assumindo diversas funções 
educativas como professores, gestores de escolas estaduais e 
municipais, buscando colocar em prática propostas pedagógicas 
que tenham como ponto de partida a realidade social do campo. 
Constata-se também que a maioria dos alunos egressos dos 
técnicos está envolvida na assistência técnica, nos setores de 
saúde e assumindo funções de gestão nas secretarias do estado 
e dos municípios do RN, bem como em municípios de outros 
estados do Nordeste.

Em 20 anos, foram ofertados 499 cursos em parceria com 
94 instituições de ensino (INCRA, 2016). Depois de duas décadas, 
as tensões em relação ao projeto ainda permanecem. Há fortes 
questionamentos sobre a legitimidade de um movimento social 
em pautar uma agenda no campo da educação. A onda conserva-
dora que tomou conta do Brasil, desde 2016, tenta desqualificar 
as experiências, criminalizando-as e as empurrando para a 
ilegalidade. Embora o curso seja reconhecido como política 
pública, tem funcionado em um nível de precariedade extrema, 
e muitos deles só permanecem por boa vontade dos coordena-
dores, dos próprios alunos e das instituições que os apoiam. 
Essa precariedade se expressa, por exemplo, pelos cortes no 
orçamento do Programa e pelos constantes atrasos nos repasses.

 Apesar desse cenário, as populações rurais continuam 
se organizando e, com todas as limitações e contradições, 
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seguem mostrando sua capacidade de se reinventar e dar um 
sentido político crítico às suas ações. Não querem somente 
a escolarização ou o acesso ao ensino superior, mas querem 
disputar os conteúdos desse ensino. O seu projeto aponta 
para formas de produção de conhecimento que credibilizam 
as diferentes experiências, sobretudo as daquelas populações 
subalternizadas. Esperamos que ele promova uma ecologia dos 
saberes que, quiçá, lance as bases para uma sociedade mais 
justa e igualitária.
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MARTA PERNAMBUCO 
E AS CONTRIBUIÇÕES DOS 
ESPECIALISTAS NA PRÁXIS 

DA EDUCAÇÃO POPULAR FREIRIANA

Antônio Fernando Gouvêa da Silva
Demétrio Delizoicov

Feita a delimitação temática, caberá a cada 
especialista, dentro do seu campo,  

apresentar à equipe interdisciplinar o projeto 
de “redução” de seu tema. No processo de 

“redução” deste, o especialista busca os seus 
núcleos fundamentais que, constituindo-se em 

unidades de aprendizagem e estabelecendo 
uma sequência entre si, dão a visão geral do 

tema reduzido (FREIRE, 1975, p. 135).

A problematização como práxis 
de uma Educação Popular Crítica

É na dinâmica de construção de uma Educação Popular Crítica 
que podemos apreender as contribuições de Marta Pernambuco 
para uma educação emancipatória em espaços escolares e em 
movimentos sociais. Assumindo sempre uma postura solidária 
e colaborativa, ela fez da problematização sua práxis formativa 
de educadores populares nos diferentes espaços em que atuou.
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Sem a preocupação de fazer um resgate histórico das 
concepções e dos paradigmas que caracterizaram a educação 
popular nas últimas décadas1, salientamos, para os propósitos 
deste texto apenas, tanto a influência de Gramsci (2001) quanto 
a de Freire (1975) na fundamentação dos princípios e da práxis 
dessa tendência educacional. Nesse sentido, cabe enfatizar, 
mesmo que sinteticamente, alguns princípios e pressupostos 
dessa educação popular que neste capítulo se assume como 
perspectiva de prática pedagógica crítica. Morrow e Torres 
(1997, p. 251) apresentam os seguintes princípios básicos para 
a educação popular:

1. Apresenta uma intencionalidade [...] política e social, 

dirigida a favor dos pobres e das classes sociais dominadas. 

[...] - 2. Esforça-se por conjugar a pesquisa em educação com 

os processos educativos e com os processos de participação 

popular. [...] - 3. Considera que o conhecimento é tanto 

popular [...] como elitista, e que é também um instrumento 

de transformação social, criticando [...] qualquer tentativa de 

separação da teoria e da prática ou de produção de uma dico-

tomia entre a sabedoria popular e o pensamento instruído. 

[...] esta abordagem procura é uma interação dialética [...] 

entre esses dois tipos de conhecimento humano que resultam 

de experiências sociais e culturais diametralmente opostas 

no início. [...] - 4. Assume a necessidade de se ter, [...] uma 

visão da totalidade concreta, questionando assim o grau de 

especializações que impedem um entendimento integrado 

das práticas sociais e simbólicas e a tentativa de transmitir 

1  Consultar Gohn, Maria da G. M. CD-ROM Anped/24ª Reunião Anual, GT 
Educação Popular, Caxambu-MG, 2001.
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instrução essencialmente para melhorar os funcionamentos 

de um dado sistema social, sem questionar as suas bases epis-

temológicas, sociais e político-econômicas. - 5. [...] as práticas 

educativas populares esforçam-se não só por desenvolver a 

consciência crítica da população envolvida [...], mas também 

alternativas concretas de organização (política, social e 

mesmo econômica) e mobilização (participação) dos excluídos 

no sentido de estes ultrapassarem as condições da sua própria 

pobreza. - 6. [...] a educação popular tem-se desenvolvido em 

relação com as práticas educativas dos movimentos sociais 

[...] que combatem no sentido de conjugar a educação aos 

cuidados de saúde, às exigências de alojamento economi-

camente acessível, ao arrendamento de terras, e questões 

semelhantes na periferia das cidades ou nas áreas rurais.

Esse compromisso educacional com o desenvolvimento de 
uma consciência crítica que busca, com a participação dos envol-
vidos – concebidos como sujeitos históricos e agentes efetivos 
do processo de transformação e reconstrução das práticas 
educativas e socioculturais –, filiar essa proposta à Educação 
Popular Crítica, cujos fundamentos, pressupostos e princípios 
metodológicos encontram-se descritos por Borda (1981).

Em consonância, para Freire, esse é o ponto de partida 
para uma educação democrática e participativa: tornar crítica 
a consciência popular e a intencionalidade ético-política de 
nossas ações nos espaços escolares ou em práticas pedagógicas 
emancipatórias em movimentos sociais.

A grande força sobre que alicerçar-se a nova rebeldia é a ética 

universal do ser humano e não a do mercado, insensível a 

todo reclamo das gentes e apenas aberta à gulodice do lucro.  
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É a ética da solidariedade humana. [...] A um avanço tecnoló-

gico que ameaça a milhares de mulheres e homens de perder 

seu trabalho deveria corresponder outro avanço tecnológico 

que estivesse a serviço do atendimento das vítimas do 

progresso anterior. Como se vê, esta é uma questão ética e 

política e não tecnológica (FREIRE, 1997, p. 147).

Conceber a educação como uma prática ética significa 
assumir o processo de construção, sistematização e imple-
mentação da prática pedagógica da escola e dos movimentos 
sociais como um processo participativo, crítico e formador,  
que apresenta intencionalidade política explícita de resistência 
às situações de dominação, procurando contribuir com os movi-
mentos imbuídos em alterar a realidade sociocultural injusta, 
optando político-pedagogicamente pelos excluídos. Busca,  
na práxis educacional transformadora, efetivar o exercício de 
uma educação pública com qualidade social.

No contexto educacional, a percepção, por parte dos 
educadores, das contradições na proposta tradicional de 
ensino é fundamental, porém, não assegura mudança do fazer 
pedagógico. Muitas vezes, discussões pedagógicas apontam 
dificuldades na prática do ensino que, embora aceitas pela 
maioria dos participantes, pouco influenciam na rotina escolar. 
É importante percebermos que a mudança depende da práxis 
constante de todos os segmentos da comunidade escolar e deve 
acontecer no espaço e nas condições existentes, na perspectiva 
da superação dos limites observados a fim de conquistar condi-
ções coletivamente almejadas. Portanto, embora seja pertinente 
e fundamental a interferência dos aspectos econômicos nas 
condições em que se dá o ensino, não podemos considerá-la 
isoladamente, pois caso queiramos identificar os aspectos 
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relevantes das dificuldades em transformar a ação educativa, 
devemos nos remeter às concepções de ensino, de conhecimento 
e de sociedade que a embasam, ou seja, buscar problematizar a 
gênese da rotina do fazer pedagógico e de sua intencionalidade 
na escola contemporânea.

A organização da práxis pedagógica transformadora deve 
estar fundamentada em pressupostos ético-críticos dialéticos 
(Dussel, 1986) para a teorização da problemática vivenciada, 
visando à construção simétrica do conhecimento no processo 
de ensino-aprendizagem – critério dialógico para a sistemati-
zação metodológica da prática educativa que busca superar a 
curiosidade ingênua no sentido de apreendê-la em um plano 
epistemológico (Delizoicov, 1991). Não se trata, portanto, de um 
processo simplesmente dedutivo que parte dos interesses dos 
alunos e, linearmente, busca transmitir um conteúdo progra-
mático prescritivo, trata-se, isto sim, de uma inclusão crítica no 
contexto sociocultural, do que é significativo, da voz do “outro”, 
com o intuito de servi-lo com os aportes epistemológicos neces-
sários à transformação da realidade desumanizada.

Assim, parte-se ao encontro de procedimentos episte-
mológicos que, dialeticamente, valorizem os conhecimentos e 
métodos que a comunidade de educadores já constrói em suas 
práticas pedagógicas. Problematizando com os sujeitos dessas 
práticas, procuram-se explicitar os limites explicativos e as 
contradições a elas imanentes, possibilitando um movimento 
crítico da consciência coletiva dos pressupostos educacionais 
presentes nos fazeres pedagógicos hegemônicos, levando 
à construção de ações didático-pedagógicas que atendam  
as necessidades, as dificuldades e os interesses da comunidade e 
dos educandos. Portanto, procedimentos críticos são referência 
para avaliar as teorias subjacentes às práticas e atuam balizando 
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as teorizações emancipatórias que essa práxis pedagógica busca 
implementar. Só é possível chegar a uma educação efetivamente 
humanizadora partindo da denúncia ideológica das diferentes 
formas de dominação e reificação a que os sujeitos estão subme-
tidos nos planos socioculturais, econômicos e políticos.

Esse compromisso com uma educação contra-hegemônica 
demanda rigor metodológico. Nesse processo, o conhecimento 
historicamente sistematizado pelas comunidades científicas 
não deve ser concebido como uma racionalidade instrumental, 
uma técnica que legitima relações de poder enredadas nas 
práticas escolares convencionais. Em contrapartida, a inves-
tigação crítica inverte essa situação, colocando o acervo 
científico acumulado pela humanidade a serviço do esclare-
cimento necessário à libertação dos sujeitos. Para tanto, além 
do compromisso com a transformação da realidade vigente, 
são princípios metodológicos indispensáveis: a dialogicidade 
problematizadora, a autenticidade, o antidogmatismo e uma 
prática científica que rompa com a arrogância da investigação 
tradicional que busca dicotomizar e estabelecer relações de 
poder entre pesquisadores e pesquisados (BORDA, 1981).

A Educação Popular Crítica tem na obra Pedagogia do 
Oprimido de Paulo Freire (1975) sua principal referência. Escrito 
no Chile, durante o exílio do autor em consequência da ditadura 
militar brasileira, é, nas últimas décadas, o terceiro livro mais 
citado na área de ciências humanas no mundo2. Dentre as muitas 
contribuições da obra em seus quatro capítulos, destaca-se, no 
capítulo em tela, a concepção de um conteúdo educacional que 

2  Levantamento realizado no Google Scholar e publicado no Link: https://
www.nexojornal.com.br/expresso/2016/06/04/Paulo-Freire-%C3%A9-o-
terceiro-pensador-mais-citado-em-trabalhos-pelo-mundo © 2017, acesso 
janeiro de 2018.
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esteja eticamente comprometido com processos pedagógicos 
humanizadores. No capítulo 3 de Pedagogia do Oprimido, Freire 
(1975) apresenta seu posicionamento político-epistemológico, 
manifestando a relevância das contribuições dos especialistas 
das diferentes áreas do conhecimento científico engajados na 
implementação de uma práxis educativa emancipatória como 
princípio e diretriz de uma Educação Popular Crítica.

A obra apresenta uma concepção ontológica de sujeito 
e de mundo, e pressupõe um contexto de validade para o 
conhecimento ministrado e um processo metodológico de 
organização da prática educacional. Nessa direção, destacam-se 
princípios organizadores para balizar uma racionalidade 
problematizadora que orienta o fazer pedagógico crítico:  
a) posicionamentos ético-críticos como critério para a seleção 
dos objetos de estudo que manifestam contradições inerentes 
às necessidades concretas da comunidade; b) a problematização 
como exigência político-epistemológica no sentido de avaliar 
a pertinência sociocultural e científica do conhecimento 
construído, explicitando seus limites gnosiológicos na tensão 
entre construção do conhecimento identitário e não identi-
dade presente na realidade concreta; c) a dialogicidade como 
procedimento metodológico de criação/construção da práxis 
pedagógica no plano ético-crítico e político-epistemológico. 
Buscar o papel político-epistemológico da não identidade  
do conhecimento e do reconhecimento do “outro”, no tempo 
da práxis pedagógica, é o desafio ético para a implementação 
de uma educação emancipatória.

Todos esses pressupostos consubstanciam-se em 
diretrizes de uma política de Educação Popular Crítica. É no 
contexto dessa práxis que se identificam as relevantes contri-
buições de Marta Pernambuco como uma especialista orgânica 
do diálogo para o desenvolvimento crítico da Educação Popular.
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O papel pedagógico do especialista como 
intelectual orgânico no movimento de 
construção da Educação Popular Crítica

Podemos apreender de Freire (1975) que o especialista 
cumpre diferentes papéis na dinâmica da construção progra-
mática comprometida com uma educação crítica: 1 – investiga a 
realidade concreta em estudo; 2 – problematizando-a, denuncia 
a desumanização da prática pedagógica convencional; 3 – atua 
no anúncio e na organização de um movimento de construção 
coletiva de uma educação crítico-transformadora. Seu compro-
misso ético passa, obrigatoriamente, pela crítica desveladora 
das intencionalidades efetivas das práticas socioculturais 
– revelando suas origens históricas e os cismas – e, ainda,  
pelo esforço de construir, coletivamente, práticas ético-críticas 
alternativas, resgatando o papel humanizador da educação na 
práxis pedagógica formativa.

Nessa perspectiva, podemos estabelecer algumas relações 
entre o processo de confronto às práticas hegemônicas para a 
intervenção crítica na realidade educacional institucionalizada 
com a dinâmica apresentada por Gramsci para a transformação 
da forma de organização burguesa da sociedade civil. Nesse 
sentido, é fundamental que o grupo construtor da nova política 
cultural, concebido como grupo orgânico, intervenha na reali-
dade concreta, de forma participativa, organizada e inovadora, 
no sentido da transformação radical. Para Gramsci (2001),  
essa ação baseia-se em desencadear um processo de conscien-
tização que, partindo da especificidade dos contextos políticos 
e socioculturais, forme um coletivo de intelectuais orgânicos 
capazes de recriar criticamente a cultura emancipatória  
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e organizar práticas institucionais que, ao desvelarem as 
contradições sociais vivenciadas, possam fomentar ações 
coletivas contraideológicas, comprometidas com a construção 
de uma hegemonia sociocultural que atenda os interesses dos 
economicamente excluídos.

Balizada por esses aspectos, podemos organizar a prática 
educativa a partir dos momentos pedagógicos que procuram 
orientar metodologicamente o diálogo simétrico. Lembra-nos 
Dussel (2000, p 457):

A validade intersubjetiva crítica que se consegue pelo 

consenso argumentativo graças à razão discursiva da 

comunidade simétrica das vítimas, com a articulação da 

retaguarda dos intelectuais orgânicos (que usam e refundem 

as ciências sociais e filosofias críticas), confronta assim a 

antiga validade intersubjetiva hegemônica. A simetria criada 

entre as vítimas, graças à sua dura luta pelo reconhecimento,  

pelo descobrimento da não-verdade (inclusive com a 

colaboração do método científico), da não-validade (pelo 

procedimento formal participativo-democrático do 

estamento de vítimas conscientes, críticas e militantes),  

da não-eficácia (factibilidade tecnológica, instrumental ou 

estratégica) diante do sistema hegemônico, abre as portas 

à criatividade positiva na formulação das utopias possíveis. 

O que se pretende é o reconhecimento dos respectivos 
matizes político-filosóficos no sentido de ser o início da cons-
trução de uma proposta educacional que efetive a crítica como 
práxis educacional popular. Nesse sentido, podemos destacar o 
posicionamento gramsciano:
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Portanto, também a unidade de teoria e prática não é um 

dado de fato mecânico, mas um devir histórico, que tem a 

sua fase elementar e primitiva no sentimento de ‘distinção’, 

de ‘separação’, de independência quase instintiva, e progride 

até a aquisição real e completa de uma concepção do mundo 

coerente e unitária. É por isso que se deve chamar a atenção 

para o fato de que o desenvolvimento político do conceito 

de hegemonia representa, para além do progresso políti-

co-prático, um grande progresso filosófico, já que implica 

e supõe necessariamente uma unidade intelectual e uma 

ética adequada a uma concepção do real que superou o senso 

comum e tornou-se crítica, mesmo que dentro de limites 

ainda restritos (GRAMSCI, 2001, p. 104).

Assim, não se trata de adotar um posicionamento que 
descarte a necessidade de uma problematização externa que 
estimule a práxis, pelo contrário, é a reflexão provocada por 
“agentes intermediários que auxiliem no executar, no querer 
fazer e no pensar sobre as ações” (SACRISTÁN, 1999, p. 48).  
Nos dizeres desse autor, seria a prática de acompanhamento 
de projetos por assessores de equipes pedagógicas que adotam 
outros mirantes para a análise da prática, constituindo-se como 
colaboradores capazes de instituir diálogos coletivos que levem 
a comunidade escolar a se distanciar das obviedades inerentes 
às práticas pedagógicas e escolares rotineiras. Lembra-nos 
Sacristán (1999, p. 58):

A distância, mas não independência total , entre a teoria e a 

ação parte também dessa condição [coexistência da reflexão 

sobre a prática quando se age] que existe em cada um de nós. 

Pode ser interpretada como impotência, mas, ao contrário, 
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o distanciamento nos permitirá utilizar toda a cultura para 

racionalizar as ações, que é o que dá sentido à educação e à 

formação dos professores. [...] os processos reflexivos serão 

mais factíveis na fase prévia (planejamento ou esboço – fase 

pré-ativa –) e posterior (revisão, crítica, na fase pós-ativa) 

à ação do que na fase do desenvolvimento da atividade  

(fase interativa).

Daí a importância de existir uma assessoria pedagógica 
de intelectuais orgânicos às políticas educacionais que visam 
à implementação da práxis pedagógica crítica: ao contrário 
do que geralmente se espera, o assessor pedagógico de um 
movimento educacional crítico é um especialista em ques-
tionamentos, em realizar problematizações pertinentes e 
contextualizadas, e não um mensageiro de respostas prontas 
a um projeto político-pedagógico institucional e centralizador. 
Nesse sentido, Sacristán (1999, p. 269) resgata a concepção 
gramsciana do papel social dos intelectuais:

[...] a imagem do professor como intelectual comprometido 

com sua própria realidade prática supõe dotar-lhe do poder 

e dos instrumentos para discutir e reelaborar sua própria 

ação. Proposta que exige dotar-lhes de capacidades para 

questionar os pressupostos morais, sociais e políticos  

da ação educativa, de modo como Gramsci concebia o papel 

do intelectual na sociedade.

Para Gramsci (2001), é necessária a constituição de um 
“bloco intelectual-moral” comprometido com a transformação, 
pois pode haver contradições entre o agir e o pensar mesmo 
entre os “homens ativos de massa”, levando a uma passividade 
moral e a uma inércia política.
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A compreensão crítica de si mesmo é obtida, portanto, 

através de uma luta de ‘hegemonias’ políticas, de direções 

contrastantes, primeiro no campo da ética, depois no da 

política, atingindo, finalmente, uma elaboração superior 

da própria concepção do real. A consciência de fazer parte 

de uma determinada força hegemônica (isto é, consciência 

política) é a primeira fase de uma ulterior e progressiva auto-

consciência, na qual teoria e prática finalmente se unificam  

(GRAMSCI, 2001, p. 103).

Não se trata de conceber que o pensamento crítico 
forme-se espontaneamente, que os educadores tornem-se natu-
ralmente intelectuais orgânicos aos excluídos das comunidades 
em que atuam, trata-se antes de propiciar práticas pedagógicas 
que efetivem tais intenções ético-políticas. Como enfatiza  
Carr (1999, p. 75):

[...] o enfoque crítico [...] trata de educar os profissionais 

promovendo o conhecimento de si mesmos. O que o caracte-

riza é que pretende promover um conhecimento de si mesmo 

que não só “ilumine” aos profissionais sobre suas crenças 

e formas de ver as coisas, como também os emancipe das 

crenças irracionais e idéias errôneas que tenham herdado 

dos costumes, tradições e ideologias.

Podemos, de forma sintética, assinalar diretrizes gerais 
que norteiam a práxis de um intelectual orgânico que atua 
como especialista no movimento de construção de um fazer 
educacional libertador. Para tanto, busca-se a tomada de 
consciência das implicações político-pedagógicas da prática 
tradicional e a construção de um novo paradigma e sua respec-
tiva implementação crítica (Giroux, 1986). Todos os momentos 
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precisam ser construídos e planejados coletivamente por meio 
do diálogo entre os educadores, organizados e orientados pelos 
princípios democráticos e pelos pressupostos pedagógicos da 
proposta. Ao concretizar o que planejou, o educador estará 
buscando superar a dicotomia e o anacronismo entre o refletir e 
o agir, tornando-se sujeito de sua história coletiva. O planejado 
concretizado nutrirá o desvelar de novas contradições, susci-
tando reavaliações e replanejamentos coletivos.

Assim, podemos apreender esse movimento de cons-
trução de uma educação na perspectiva popular crítica como 
um processo político-pedagógico que busca construir, por 
um processo participativo, democrático, inovador e contra- 
-hegemônico – no sentido gramsciano do termo –, atuar e interferir  
na cultura educacional instituída, problematizando suas 
representações e fomentando novas práticas socioculturais,  
em que, sinteticamente:

• a comunidade escolar é concebida como um coletivo 
construtor de sua prática a partir das especificidades 
da realidade local contextualizada, ou seja, desen-
volve o seu plano de como criar o seu próprio projeto 
político-pedagógico em um contexto específico;

• há a perspectiva da implementação de uma práxis 
pedagógica contra-hegemônica, participativa, 
problematizadora e comprometida com o resgate 
crítico e com a recriação das práticas socioculturais 
locais, ou seja, práticas pedagógicas transformadoras 
da realidade concreta a partir da organização de 
coletivos pedagógicos que atuem como intelectuais 
orgânicos à Educação Popular, capazes de estabelecer 
“os alicerces de uma nova cultura” educacional, 
estabelecendo uma disputa político-epistemológica 
pelo projeto educacional vigente;
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• o processo contraideológico é compreendido como 
uma prática sociocultural de formação permanente 
de todos os sujeitos envolvidos no fazer pedagógico da 
escola pública que busca, de forma dialógica e crítica, 
a conscientização profissional, educacional, socio- 
-cultural e de classe, com a perspectiva de contribuir 
com a transformação, ao construir coletivamente 
uma sociedade efetivamente democrática e justa;

• a formação dos sujeitos críticos e participativos só se 
torna possível a partir de uma pedagogia praxioló-
gica – uma reflexão-ação formadora de intelectuais 
orgânicos à Educação Popular – que se baseia na cons-
trução crítica da prática educativa que, por sua vez, 
orienta o processo dialógico de ensino-aprendizagem.

Resgatar a identidade comunitária não pode significar 
um posicionamento contemplativo em relação à realidade,  
pelo contrário, exige rigorosidade em constituir-se como 
uma comunidade que, assumindo uma posição de intelectual 
orgânico, analisa, constrói e propõe alternativas e inovações às 
condições concretas de desumanização.

Retomando os princípios e os pressupostos gerais de 
uma racionalidade problematizadora inerentes à prática de 
uma Educação Popular Crítica, podemos compreender que,  
para concretizar o diálogo como práxis pedagógica formadora, 
são necessários:

• que os sujeitos concretos assumam-se como agentes 
da práxis curricular;

• a curiosidade ingênua sobre temas, situações e 
necessidades significativas vivenciadas como 
ponto de partida para a construção pedagógica 
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do conhecimento crítico e comprometido com as 
camadas populares socialmente excluídas;

• a problematização dessa curiosidade ingênua, 
que passa a ser referência político-epistemológica 
inicial em diferentes planos do real e nas diferentes 
dimensões da existência humana, tanto na função 
sociocultural e axiológica do conhecimento quanto 
nos limites identitários da própria prática gnoseoló-
gica da construção conceitual para a sistematização 
metodológica do diálogo pedagógico;

• a problematização, que exige distanciamento, consis-
tindo em um cerco epistemológico (Freire, 1995) que 
demanda conteúdos para a contextualização crítica 
dessa realidade, possibilitando desafios e superações 
na apreensão da realidade contraditória;

• pertinência ética e criticidade na seleção de conte-
údos escolares relativos aos temas e às situações 
desumanizadoras para a produção, a reprodução e o 
desenvolvimento da vida na realidade concreta que 
se problematiza;

• a reconstrução dialógica do conhecimento sobre o 
real no processo ensino-aprendizagem, ou seja, na 
perspectiva de Freire (1995), passar da curiosidade 
ingênua à curiosidade epistemológica;

• a conscientização como planejamento pedagógico de 
ações transformadoras sobre a realidade concreta e 
não apenas a tomada de consciência sobre as dificul-
dades reais enfrentadas pela sociedade.

Em síntese, podemos afirmar que a problematização 
dialética é vivenciada privilegiando-se sempre o trabalho 
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coletivo, em processos e totalizações, com o objetivo de 
ressignificar as necessidades individuais, os conflitos particu-
larizados, os produtos fragmentados da realidade sociocultural,  
traduzindo-a em uma trama de contradições passíveis de 
mudanças. Dessa forma, compreendemos o ato de planejar 
práticas pedagógicas como uma ação político-pedagógica 
crítica e coletiva que, concebida como práxis, necessariamente 
demanda uma organização metodológica teórico-prática 
coerente com os compromissos éticos e políticos dos sujeitos 
envolvidos. A esse respeito, Dussel (2000, p. 469) destaca que:

O formulado como critério (‘é’) permite agora que fundemos 

o princípio normativo (‘deve ser’): aquele que age ético-

-criticamente deve (acha-se ‘obrigado’ deonticamente por 

responsabilidade) participar (na qualidade de vítima ou 

articulado como intelectual orgânico’ a ela) em uma comu-

nidade de comunicação de vítimas que, tendo sido excluídas, 

se re-conhecem como sujeitos éticos, como o outro enquanto 

outro que o sistema dominante, aceitando simetricamente 

sempre para fundamentar a validade crítica dos acordos a 

argumentação racional, motivados por uma pulsão solidá-

rio-alterativa criadora.

Desse modo, a formação permanente e dialética dos 
educadores e a prática pedagógica dialógica podem ser conce-
bidas como um processo contínuo de formação praxiológica 
de intelectuais orgânicos comprometidos com a construção e 
a organização da hegemonia das camadas populares excluídas, 
como uma política educacional crítica e participativa.
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O legado: as contribuições de Marta 
para uma Educação Popular Crítica

Marta, como uma educadora ético-crítica na busca de 
retotalizações conduzidas pela unidade que configura os prin-
cípios de uma educação freiriana, realiza um distanciamento 
crítico de uma práxis educacional, cuja gênese pode ser loca-
lizada no final da década de 1970, e apresenta esses princípios 
em sua tese, defendida em 1994 na USP, ao retomar essa práxis 
numa perspectiva analítica. Desse modo, Pernambuco (1994) 
apresenta, de modo organizado, as ações desenvolvidas pelo 
grupo de educadores que atuou nessa gênese, a partir de uma 
articulação com o aprofundamento da dimensão teórica que 
fundamentava, até então, essa práxis, ocorrida basicamente 
nos seguintes projetos: 1 – Ensino de ciências a partir de problemas 
da comunidade (PERNAMBUCO, 1981; PERNAMBUCO et al., 1988); 
2 – Formação de professores de ciências da Guiné Bissau (ANGOTTI, 
1982: DELIZOICOV, 1982, DELIZOICOV, 1983) e 3 – Movimento de 
reorientação curricular da Secretaria Municipal de São Paulo (SME-
SP) (PONTUSCHKA, 1993; SME-SP, 1991, 1992).

Sua perspectiva político-pedagógica é de uma educação 
em movimento dialético, a partir da organização dos conheci-
mentos e saberes dos educadores que, com base em situações 
concretas, possam construir, de forma dialógica, emancipatória 
e praxiológica o fazer currículo; bem como possa articular 
organicamente conhecimentos populares e sistematizados, 
criando uma nova ordem cultural escolar pertinente aos seus 
contextos, sentidos e significados específicos, libertando-os 
das contradições socioculturais vivenciadas no fazer educativo. 
Partindo da concepção de interdisciplinaridade de Freire (1975),  
Marta Pernambuco estabelece relações entre o processo 



Antônio Fernando Gouvêa da Silva
Demétrio Delizoicov

71

analítico e o movimento epistemológico na construção da 
práxis pedagógica, considerando as articulações entre parte e 
todo em diferentes dimensões de análise do real, unidade e diver-
sidade como uma exigência para abordagens interdisciplinares, 
continuidades e rupturas para o resgate histórico da construção 
do conhecimento das ciências e relações entre identidade e 
contradição, tanto nessa abordagem das epistemologias das áreas 
quanto no processo de ensino/aprendizagem na prática escolar.

Para Freire (1975), a conscientização não está baseada na 
cisão entre consciência e mundo, mas na relação entre ambos, 
no ato de “tomar posse da realidade”, de “desmitologizá-la”. 
No processo de redução temática – “cisão dos temas em partes 
para, voltando-se a ele como totalidade, melhor conhecê-lo” 
(Freire, 1975, p. 116) –, há um processo sucessivo de aproximação 
das contradições em que os indivíduos estão envolvidos.

Delizoicov (1991), fazendo uma leitura do capítulo III,  
do Pedagogia do Oprimido, identificou cinco etapas organizativas 
do processo, quais sejam: 1. levantamento preliminar; 2. análise 
das situações e escolha das codificações; 3. diálogos descodi-
ficados; 4. redução temática; e 5. trabalho em sala de aula.  
Em relação a esta última etapa, Delizoicov propõe que a dialo-
gicidade no fazer pedagógico de sala de aula seja organizada  
a partir de três momentos: o estudo da realidade, a organi-
zação do conhecimento e a aplicação do conhecimento. Por sua 
vez, Marta Pernambuco (1988, 1994) sistematiza e aprofunda  
a discussão sobre como essa organização pode auxiliar na 
construção da prática curricular. 

Já Ana Maria Saul (2012), analisando a prática curricular 
em várias obras de Paulo Freire, caracterizou três momentos 
nesse processo de construção curricular: 1. estudo da reali-
dade local; 2. definição de temas geradores; e 3. construção 
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do programa. Essas discussões e o “como fazer” cotidiano nas 
escolas e assessores foram descritos e analisados por Marta M. 
Pernambuco (1994). 

Ademais, Silva (2004, 1996) elabora uma síntese teórico-
-analítica desse processo, mediado por interações organizadas 
por secretarias de educação com coletivos de educadores e 
assessoria de intelectuais orgânicos e fundamenta a elabo-
ração de redes temáticas que possibilitam estabelecer análises e 
inter-relações entre as: 1 – falas significativas da população sobre 
manifestações locais de contradições globais – temas geradores; 
2 – possibilidades de compreensão dessas contradições – 
contratemas; 3 – análises epistemológicas por especialistas com 
base em conceitos supradisciplinares; e 4 – proposições curriculares 
interdisciplinares e suas relações com programações de cada 
disciplina escolar.

Coerentemente, a proposta de organizar a prática curri-
cular de um projeto interdisciplinar caracteriza-se, portanto, 
como um esforço na construção de uma epistemologia eman-
cipatória do fazer um currículo crítico, condizente com os 
princípios da Educação Popular. Isso significa construir uma 
epistemologia de apercebimento, que se organize para o enfren-
tamento autorreflexivo dos educadores de suas necessidades, 
seus conflitos, suas tensões e contradições concretas a partir 
de uma problematização que permita aos sujeitos coletivos 
se distanciarem de sua própria realidade, na perspectiva de 
concebê-la de forma histórica e crítica, podendo construir 
concepções e práticas pedagógicas transformadoras.

Conforme expressa no resumo da sua tese, Pernambuco 
(1994, p. ii, grifo do autor) afirma que:
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Ao revelar a organicidade do trabalho de professores-pesqui-

sadores, que por duas décadas tem constituído um grupo de 

referência recíproca e de cooperação conceitual para o ensino 

de ciências, é apresentada uma concepção socialmente dinâ-

mica da educação e da escola pública. ... [da] análise conjunta 

e comparada dos aportes teóricos daquele grupo, como as 

díades fragmentos & totalidades, continuidade & ruptura, surgem 

os contornos de uma pedagogia essencialmente impregnada 

pelas forças contraditórias que movem a história.

Ao longo das análises realizadas, tendo as práxis do 
grupo como norteadoras para a sua teorização, Pernambuco 
(1994) identifica e fundamenta outras duas díades, sintetizando 
pares antitéticos, além das anunciadas no seu resumo, quais 
sejam: unidades & diversidades e contradições & identidades. Assim, 
ela passa a compreender a organicidade que procura explicitar, 
por meio de uma síntese teórica, estabelecida por essas quatro 
díades em interações dialéticas, a fim de defender a tese: 
Educação e Escola como Movimento.

Neste capítulo, estamos resgatando as quatro díades 
explicitadas por Marta, sobretudo para abordar sua atuação 
como educadora, em conjunto com outros educadores, na 
busca por implementar uma educação ético-crítica em outras 
práticas educativas das quais participou, após a defesa da tese, 
nos quase 25 anos de sua profícua produção como intelectual. 
Essa ação é fruto do engajamento em processos de transfor-
mação que visam à humanização de alunos e professores,  
ou seja, que buscam ver o ser mais conforme premissa ontológica 
fundamental defendida por Freire do que como um dever de 
processos educacionais ético-críticos.
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Marta Pernambuco atuou como assessora pedagógica nas 
Secretarias Municipais de Educação de São Paulo (1989-1992), 
Angra dos Reis-RJ (1994-2000), Porto Alegre-RS (1995-2000), 
Chapecó-SC (1998-2003), Caxias do Sul-RS (1998-2003), Esteio-RS 
(1999-2003), Belém-PA (2000-2002), Parnamirim-RN (2006-
2008) bem como assessorou o processo Constituinte Escolar 
no Estado do Rio Grande do Sul (1998-2001), a implementação 
da proposta curricular para a Pedagogia da Terra (a partir 
de 2000) e a Licenciatura em Educação do Campo (a partir de 
2010). No desenvolvimento de suas atividades, Marta procurou 
relacionar essas oito categorias, articuladas às quatro díades 
(PERNAMBUCO, 1994), principalmente nas suas relações com 
as concepções de Paulo Freire, quando essas são transpostas 
para a Educação Escolar, no âmbito de redes públicas de ensino,  
num processo de construção histórica (DELIZOICOV, 2008; 
SILVA, 2004; PONTUSCHKA, 1993) do qual ela foi copartícipe.

Ademais, os desafios enfrentados para a implemen-
tação das concepções de Freire em escolas da rede pública 
possibilitaram aprofundar aspectos teorizados em sua obra 
e incrementaram novidades. Dentre elas, destaca-se a propo-
sição de currículos elaborados na perspectiva da Investigação 
Temática e da Redução Temática (FREIRE, 1975), originalmente 
estruturante de ações educativas realizadas, de modo a efetivar 
os Círculos de Cultura (FREIRE, 1968, 1975) na alfabetização e 
na pós-alfabetização de adultos que ocorriam no âmbito da 
educação não escolar. 

As práxis efetivadas pelos três projetos referenciados, 
anteriormente nomeados, assinalaram a potencialidade de 
construções curriculares do Ensino Fundamental em redes 
públicas a partir de procedimentos oriundos da transpo-
sição dos fundamentos enunciados por Freire a respeito  
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da Investigação Temática e da Redução Temática na educação 
de adultos. Essa potencialidade foi confirmada pela imple-
mentação (DELIZOICOV, 2008; SILVA, 2004; PONTUSCHKA, 
1993) da Secretaria Municipal de São Paulo, quando Freire 
foi o secretário da educação. Posteriormente, essa iniciativa, 
pioneira em uma rede pública de ensino do Brasil, subsidiou a 
implementação dessa práxis educativa no Ensino Fundamental 
por outras secretarias de educação (SILVA, 2004; SAUL, 2012).

Uma construção curricular tendo como pressuposto 
estruturador temas geradores (FREIRE, 1975) precisou enfrentar 
o desafio de articulação entre fragmentação – de cada disci-
plina lecionada por seus respectivos professores – e totalidade,  
que deveria ser procurada na construção curricular para a 
compreensão dos temas geradores. Nesse sentido, o emprego 
da díade continuidades e rupturas enfatiza a necessidade de, ao 
considerar os conhecimentos específicos de distintas áreas, 
relacioná-los com os temas geradores para que estes pudessem 
ser compreendidos de modo a superar as situações-limites 
(FREIRE, 1975) que envolvem as explicações da consciência 
real efetiva por uma consciência máxima possível (FREIRE, 1975),  
em ações educativas cuja fundamentação são a dialogicidade  
e a problematização (FREIRE, 1977, 1975). 

Assim, se há a necessidade de continuidade de uma 
matriz disciplinar, constituída por grades de disciplinas no rol 
de conteúdos a ser abordados, essas grades não são suficientes, 
tanto do ponto de vista metodológico como na proposição da 
conceituação pertinente a cada disciplina, se a referência é uma 
perspectiva curricular parametrizada pela abordagem conceitual 
(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002a). Nesse caso,  
há a necessidade de relacionar as conceituações que estruturam 
as teorias produzidas pelas distintas áreas do conhecimento  
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e que devem compor o currículo escolar numa perspectiva da 
abordagem temática (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002a). 

Nessa abordagem, os conceitos de cada disciplina (frag-
mentos), propostos nos programas de ensino, articulam-se 
com os temas geradores (totalidades), fornecendo, cada um dos 
programas das distintas disciplinas, seus subsídios para uma 
compreensão dos temas geradores na perspectiva da consciência 
máxima possível. Trata-se, pois, de propor programas de ensino 
por meio da seleção da conceituação científica que estrutura o 
conhecimento produzido por cada uma das disciplinas do currí-
culo na sua relação cognitiva com os temas geradores. É nesse 
sentido que uma perspectiva curricular baseada na abordagem 
conceitual não é suficiente para implementar a concepção 
de Freire. Tal abordagem possui outros critérios, que não o da 
superação das situações-limite, para selecionar quais conceitos 
científicos constituirão, ou não, os programas de ensino de cada 
disciplina. Por sua vez, não é intrínseco à abordagem conceitual a 
estruturação das atividades didático-pedagógicas a partir das 
premissas da dialogicidade e da problematização freirianas.

Para tanto, é necessária também uma decomposição 
pertinente das áreas do conhecimento implicadas com a 
“reconstrução articulada” da temática em análise. Procura-se, 
assim, romper com a tradição cultural seletiva da escola tradi-
cional, colocando o acervo de conhecimentos sistematizado 
das áreas à disposição dos sujeitos, e não estes subordinados 
a conteúdos preestabelecidos. É nesse sentido que se enfatiza 
a necessidade, tanto de selecionar conhecimentos requeridos 
pela problematização em curso quanto de priorizar não 
apenas produtos do empreendimento científico mas ainda 
seus processos de construção. A busca de conceitos supradis-
ciplinares (ANGOTTI, 1991), a partir da história e da filosofia  
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das disciplinas, procura auxiliar esse resgate crítico da episte-
mologia das áreas.

Os esforços para conceber currículos escolares em 
sintonia com a abordagem temática freiriana envolvem rupturas 
em práxis docentes que implicam processos de formação 
permanente de professores (SAUL; SILVA, 2014) considerando 
as práticas históricas que ocorrem tanto na formação inicial 
como em orientações de secretarias de educação anteriores 
às Propostas Curriculares Nacionais. Tais práticas parametri-
zavam os currículos escolares com pressupostos da abordagem 
conceitual, essencialmente tendo como referência apenas  
a estrutura conceitual de cada disciplina, da qual é selecionada 
parte dos conceitos científicos que compõem os currículos esco-
lares. O desafio de se implementar currículos em sintonia com  
a abordagem temática de modo a superar tais práticas históricas 
implica rupturas com os padrões já estabelecidos para organizar 
cada disciplina e a relação entre elas. 

Nesse processo, há de se considerar a continuidade do 
ensino de conceituações pertencentes a cada uma das estruturas 
conceituais disciplinares. É um equívoco dispensar o ensino de 
conhecimentos universais quando se pretende problematizar os 
temas geradores, no sentido da compreensão das contradições 
envolvidas e da superação das situações-limites. Freire (1975) 
argumenta que as transformações necessárias para essa compre-
ensão exigem a historicidade da consciência máxima possível que o 
processo educativo dialógico precisa estruturar didático-peda-
gogicamente para a superação da consciência real efetiva.

Assim, tanto os alunos como seus professores estão 
envolvidos em processos formativos que dependem dos seus 
níveis de consciência. Daí a necessidade de formação perma-
nente de educadores para a sua inserção numa perspectiva 
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curricular estruturada por temas geradores. Pernambuco 
(1994), explorando a díade unidade-diversidade, aprofunda os 
papéis educacionais da dialogicidade e da problematização das 
práticas docentes, que também precisam ocorrer na formação 
permanente de professores, mantendo as suas especificidades, 
que são distintas da formação dos alunos, para que: 1 – emerja, 
num processo dialógico, o nível de consciência real efetiva dos 
professores relativo às suas práxis educativas; e 2 – problema-
tizem-se suas práxis para que uma consciência máxima possível 
possa vir a construir outras práxis que contribuam para a 
compreensão das contradições envolvidas nos temas geradores, 
tanto por eles, professores, como pelos seus alunos.

Por sua vez, a díade unidade-diversidade é a condutora 
de busca de universalidade em processos formativos relativos 
à formação inicial de professores concebidos na perspectiva 
educacional de Freire, implicando, também uma articulação 
com a díade continuidade-ruptura. Essa busca exigiu a construção 
de práxis educativas em cursos de nível superior dos quais Marta 
foi copartícipe, a saber: Pedagogia da Terra (PERNAMBUCO, 2014; 
PERNAMBUCO; PAIVA, 2014) e Licenciatura em Educação do 
Campo (PERNAMBUCO; SILVA; DELIZOICOV, 2017; PERNAMBUCO 
et al., 2014) compondo, muitas vezes, equipes de coordenação 
e de assessorias.

Portanto, nessa dinâmica de reorientação da prática 
educativa como processo de formação permanente dos educa-
dores, o objetivo de construir coletivamente currículos a partir 
de um projeto pedagógico democrático e popular é o de trans-
formar o espaço social escolar, construir as unidades possíveis, 
refletindo sua diversidade. É, ainda, conceber a prática educa-
tiva como uma totalidade praxiológica, uma prática social 
e histórica, interface antropológica entre distintas teias  
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de significados, detentora de uma cultura – que possui especifi-
cidades substanciadas em uma epistemologia social constituída 
de momentos, de continuidades e de superações –, intencional e 
comprometida com determinadas visões de homem e de mundo, 
e com diferentes interesses sociais, econômicos, étnicos e de 
gênero, tradicionalmente ligados à hegemonia e à ideologia de 
classes e de grupos detentores do poder e, por conseguinte, 
passíveis de mudanças a partir da análise de seus conflitos e 
contradições e da ação de seus sujeitos históricos. Trata-se, 
portanto, de uma formação político-pedagógica em movimento 
a partir da prática de refletir e “autocriticar” um fazer em 
permanente construção e reconstrução.

De forma sintética, podemos afirmar que Pernambuco 
(1994) estabelece relações entre o processo analítico e o movi-
mento epistemológico que se desenvolvem na construção da 
práxis pedagógica, considerando as articulações entre parte e 
todo em diferentes dimensões de análise do real, da unidade 
e da diversidade como uma exigência para abordagens inter-
disciplinares, continuidades e rupturas visando ao resgate 
histórico da construção do conhecimento das ciências e das 
relações entre identidade e contradição, tanto nessa abordagem 
das epistemologias das áreas quanto no processo de ensino/
aprendizagem na prática escolar.

Por fim, além da ausência da amiga solidária, destaca-se 
que, da partida de Marta Pernambuco não nos sobra a ausência, 
pois fica o legado. Do legado, anuncia-se o convite para uma 
práxis ético-crítica comprometida com uma educação humani-
zadora, algo que ela soube, como ninguém, concretizar. Marta 
continuará presente no fazer formador de todos os educadores 
orgânicos à causa emancipatória da Educação Popular Crítica.
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O FAZER-REFAZER DAS PRÁTICAS 
EDUCATIVAS EM MOVIMENTO

Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo

O movimento que há de transformar a escola,  
há de transformar a escola 

em movimento.
Marta Pernambuco 1 

O presente capítulo analisa o referencial do Grupo de Estudos 
de Práticas Educativas em Movimento – GEPEM, criado em 1994 
pela Professora Marta Maria Castanho Almeida Pernambuco 
(conhecida cordialmente como Marta Pernambuco), profes-
sora do Centro de Educação da UFRN, durante mais de três 
décadas até o momento de seu falecimento, em maio de 
2018. Por meio deste capítulo (e, por que não dizer, deste 
livro), presta-se uma homenagem à grande intelectual que 
deixou um legado de conhecimento sobre a práxis freiriana 
e a dialogicidade no cotidiano da escola, que orientaram  
e orientam a formação de professores e pesquisadores.

Desde sua criação, o GEPEM vem desenvolvendo projetos 
que proporcionam um espaço de articulação nas dimensões 
do ensino, da extensão e da pesquisa da universidade, bem 
como na formação de professores e pesquisadores. Uma das 
características da produção é a de ser elaborada de forma 
compartilhada por pesquisadores, estando agregados em 

1  PERNAMBUCO (1994, p. 1).
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torno de alguns elementos. Nesse sentido, o presente artigo 
explicita o “pensamento coletivo” que os integrantes do GEPEM, 
ancorados nas ideias de Paulo Freire, vêm construindo a partir 
de suas atuações em processos educativos e nas pesquisas. 
Portanto, analisa os eixos que orientam as ações formativas 
do GEPEM, a partir de três princípios, a saber: o sujeito como 
ser histórico-social que faz parte de uma determinada comu-
nidade; o conhecimento construído nas relações sociais e a 
realidade local como geradora de conteúdo; a perspectiva 
freiriana de dialogicidade, numa construção coletiva a partir da  
ação-ref lexão-ação e do processo de conscientização.  
Esses princípios fundamentam e orientam a escolha dos eixos 
ou organizadores que facilitam o controle sobre as decisões que 
estão sendo tomadas (PERNAMBUCO, 1993) nas propostas forma-
tivas do GEPEM.

Nas ações formativas supracitadas, identificaram-se 
quatro eixos organizadores, frutos de análise deste texto,  
que valem para qualquer situação de ensino-formação, pois consi-
deram as dimensões fundamentais dos processos de ensinar 
e aprender, seja para o ensinante, seja para o aprendente.  
Nessa perspectiva, este artigo reflete sobre os quatro eixos 
fundantes identificados nas ações formativas do GEPEM,  
a saber: 1) articulação teoria-prática; 2) a escola como foco;  
3) problematização e diálogo na proposição e execução do 
fazer docente; e 4) profundidade x extensão. Dessa forma,  
passaremos a analisá-los, assim como seus parâmetros e crité-
rios identificados.
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Articulação teoria-prática

Na abordagem do GEPEM, a articulação teoria-prática se 
ampara na própria forma de o sujeito construir conhecimento, 
ou seja, nas relações sociais, tendo a realidade dos sujeitos 
como ponto de partida e como ponto de chegada. Segundo 
Pernambuco (2002), dois pontos são fundamentais para a 
aprendizagem do sujeito: um, que o considera como sujeito 
de sua aprendizagem, alguém que realiza a ação, uma vez 
que a aprendizagem é um processo interno que ocorre como 
resultado da ação do sujeito; e outro, que a aprendizagem não 
é resultado de qualquer ação, mas só se constrói na interação 
entre esse sujeito e o meio circundante natural e social. No caso 
do professor, a sua ação ocorre em sala de aula.

Sabemos que ser expectador/ouvinte é muito diferente 
de ser ator na história. Como ouvinte, aprende-se a ouvir ou 
mesmo a entender a fala do outro, mas isso dificilmente se 
transporta para o fazer. É preciso o sujeito estar trabalhando no 
exercício do fazer, para que ele aprenda também a fazer e não 
só a falar do como fazer. Todas as teorias psicogenéticas, como 
as de Vygotsky, Piaget e Wallon, explicitam isso, no entanto, as 
propostas de formação de professores, embora considerem rele-
vante a articulação teoria-prática, apresentam-se deslocadas 
do fazer, ou seja, pouco consideram que a aprendizagem tem 
relação com o fazer e com a continuidade do fazer.

A articulação teoria-prática do GEPEM está funda-
mentada na proposição de Freire sobre ação-reflexão-ação.  
No processo de formação de educadores, os conceitos de 
diálogo e consciência são utilizados como princípios funda-
mentais para o desenvolvimento do processo metodológico 
dessa proposição. Nesse sentido, o diálogo e a consciência 
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são elementos constitutivos da relação pedagógica, sendo a 
ação-reflexão-ação consequência.

Atualmente, quase todos os especialistas em formação 
de professores abordam a ação-reflexão-ação nos processos de 
formação e, muitos deles, a partir das proposições de Paulo 
Freire. A esse respeito, é necessário entender que Paulo Freire 
não estava se referindo simplesmente a uma ação reflexiva, 
como trata a maioria dos especialistas. Ele propõe partir da 
ação – que corresponderia à realidade e/ou à prática do sujeito, 
na condição de sujeito da história e do conhecimento – para 
uma reflexão, nesse caso, reflexão consciente, impregnada 
de conhecimento, para mais bem compreender, apropriar-se  
da própria ação (e/ou realidade) da qual é sujeito, com o objetivo 
explícito de transformar essa ação (e/ou realidade).

Nesse sentido, a ação-reflexão-ação de Freire estaria 
voltada para a educação da participação do sujeito histórico, 
para a transformação da realidade em que está inserido.  
“A práxis, porém é reflexão e ação dos homens sobre o mundo 
para transformá-lo” (FREIRE, 1988, p. 38). Ainda segundo Freire 
(1988, p. 40), “num pensar dialético, ação e mundo, mundo e 
ação, estão intimamente solidários. Mas a ação se é humana, 
mais que um puro fazer é um quefazer, isto é, quando também 
não se dicotomiza da reflexão”.

A reflexão não deve se dar no nível puramente intelectual; 
pelo contrário, se realmente há reflexão, esta conduz à prática: 
“A reflexão e a ação se impõem, quando não se pretende, erro-
neamente, dicotomizar o conteúdo da forma histórica de ser do 
homem” (FREIRE, 1988, p. 52), assim como “se o momento já é o 
da ação, esta se fará autêntica práxis se o saber dela resultante 
se faz objeto da reflexão crítica” (FREIRE, 1988, p. 53).
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É igualmente importante compreender que essa ação e 
reflexão não podem dar-se sem a ação e a reflexão dos outros, 
pois, necessariamente, é uma construção coletiva. Nas palavras 
do próprio Freire (1988, p. 121):

Mas, se os homens são seres do quefazer é exatamente porque 

seu fazer é ação e reflexão. É práxis. É transformação do 

mundo. E, na razão mesma em que o quefazer é práxis, todo 

fazer do quefazer tem de ter uma teoria que necessariamente 

o ilumine. O quefazer é teoria e prática. É reflexão e ação.

Nesse sentido, a articulação teoria-prática se dá no fazer 
e no refazer da prática escolar. As ações formativas do GEPEM, 
necessariamente, proporcionam uma relação dialética entre 
a teoria e a prática, mantendo uma interdependência entre o 
fazer e o refletir, posto que as questões oriundas da sala de aula 
são indicativas para o planejamento das ações de formação, 
assim como as reflexões realizadas nos processos de formação 
dinamizam e orientam novas ações no cotidiano do professor, 
ou seja, o professor traz as questões-problemas-dificuldades-
-desafios da sua prática e é incentivado a refletir teoricamente 
para voltar à sua prática com novas alternativas de ações. Nessa 
perspectiva, os meios ou as estratégias utilizadas – cursos, 
seminários, palestras, reuniões – dinamizam a formação dos 
professores, cujo foco é a transformação da ação do professor 
na sua sala de aula.

Na formação docente, a articulação se efetiva na própria 
construção do projeto político-pedagógico em todas as suas 
dimensões (problematização da realidade local e da prática do 
professor) e momentos (planejamento, execução e avaliação). 
O registro da ação realizada é o ponto central para a reflexão 
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sobre o agir. É possível afirmar que a articulação teoria-prática 
se dá num processo constante de agir – refletir – agir, como já 
foi discutido neste capítulo.

A articulação teoria-prática, para o GEPEM, ocorre em 
várias dimensões: no estudo da realidade local, durante a 
pesquisa; nas atividades de formação; e na programação da 
escola, nas aulas. Esse tipo de articulação constitui-se, portanto, 
num eixo fundante das práticas formativas do GEPEM, podendo 
sugerir a definição de parâmetros e critérios a partir da reali-
dade em que se está atuando. Dois parâmetros são constitutivos 
da relação teoria-prática desenvolvida pelo Grupo, ou seja,  
a articulação teoria e prática permite/possibilita: a) a cons-
trução da autonomia do professor, produtor do seu próprio 
trabalho; e b) a construção de uma atitude investigativa.

A construção da autonomia deve estar voltada para que o(a) 
professor(a) reflita, crie e recrie as situações do cotidiano escolar. 
O foco da formação é a escola, numa articulação constante da 
teoria e da prática, de modo que as aprendizagens das práticas 
formativas possibilitem que o professor assuma, autonomamente, 
as ações que serão desencadeadas por professores e professoras 
na escola como um todo e na sala de aula em particular.

Segundo Paulo Freire (1996), a aprendizagem se consolida 
quando o aprendiz é capaz de ensinar ou recriar o aprendido. 
Ele argumenta:

Não temo dizer que inexiste validade no ensino de que não 

resulta um aprendizado em que o aprendiz não se tornou 

capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em que o ensinado 

que não foi aprendido não pode ser realmente aprendido pelo 

aprendiz (FREIRE, 1996, p. 24).
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Nas ações formativas do GEPEM, há a intenção explícita 
de tornar o(a) professor(a) sujeito de sua prática, assumindo os 
encaminhamentos, tornando-se protagonista desde o início, 
começando como coparticipante até chegar gradativamente 
a assumir no coletivo as decisões desse processo. Em todas as 
práticas, os atores do GEPEM assumem-se como articuladores, 
mediadores, assessores-animadores do processo, atuando,  
no coletivo, sem a postura de donos do conhecimento do 
formador que vai ensinar aos formandos como eles devem 
fazer em sala de aula aquilo que o formador sabe melhor e que 
o formando não sabe. Parte-se do princípio de que quem sabe 
melhor sobre a prática que já executa é o próprio ator dessa 
prática, no caso, o professor. Depois, quem na verdade assumirá 
o processo na sala de aula também é ele, o professor.

A expectativa é que, gradativamente, os professores tomem 
para si a responsabilidade do processo, como produtores do seu 
próprio trabalho. A intenção é a de que o corpo docente atue 
na organização e na sistematização da programação anual da 
escola. Os professores tomam as decisões e assumem as respon-
sabilidades do trabalho que será desenvolvido ao longo do ano.

O ato de tomar para si as tarefas que organizam,  
os materiais e as atividades que facilitem e conduzam a apren-
dizagem é, assim, parte do cotidiano do professor. Por isso, para 
Pernambuco (1994, p. 78), “A aprendizagem se faz na ação e é no 
trabalho que os conceitos são apreendidos”. Para ela, 

A compreensão da tarefa educacional como um processo 

de construção concomitante da relação de ensino-apren-

dizagem e do conhecimento culturalmente disponível,  

o compromisso de lidar com a complexidade das situações 

envolvidas e de efetivar o papel transformador da educação 
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levam à necessidade de construir instrumentos e aprofundar 

reflexões gerais e específicas sobre a prática, em plena prática 

(PERNAMBUCO, 1994, p. 78).

Já a construção de uma atitude investigativa parte do 
princípio de que não há docência sem atitude reflexiva, sem 
atitude investigativa. Consideramos que faz parte da própria 
natureza da atividade docente buscar, investigar, perguntar, 
refletir e pesquisar. Segundo Paulo Freire (1996, p. 29), “não há 
ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”. Nessa perspectiva, 
é necessário que o professor, no seu processo de formação,  
que deve ser permanente, perceba-se e se assuma como 
pesquisador, porque é professor. Freire considera ainda aquele 
educador a que hoje se faz referência, com muita insistência, 
como professor pesquisador:

No meu entender o que há de pesquisador no professor não é 

uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que se acres-

cente à de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a 

indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em 

sua formação permanente, o professor se perceba e se assuma, 

porque professor, como pesquisador (FREIRE, 1996, p. 29).

Nesse sentido, ele compreende que ensino e pesquisa 
encontram-se um no corpo do outro, afirmando que:

Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. 

Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, 

intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que 

ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade 

(FREIRE, 1996, p. 29).
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Para Paulo Freire (1996), a atividade docente vai além 
da curiosidade ingênua que resulta no saber do senso comum, 
no saber de pura experiência realizada. Ele argumenta que a 
atividade do professor implica o respeito pelo saber do “senso 
comum no processo de sua necessária superação quanto o 
respeito e o estímulo à capacidade criadora do educando” 
(FREIRE, 1996, p. 29). Nesse processo, os momentos do ciclo 
gnosiológico exigem mais e mais uma rigorosidade metodo-
lógica, transitando da ingenuidade para o que ele chama de 
curiosidade epistemológica que é inerente à atividade docente.

A proposta de partir da realidade local por meio do levan-
tamento preliminar dessa realidade já aponta para a exigência 
de se desencadear uma pesquisa sociocultural como necessidade 
pedagógica, em busca das falas da comunidade que expressem 
situações significativas, conflitantes, ou seja, situações-limites, 
com vista a identificar os principais problemas da comunidade. 
Nesse sentido, “a pesquisa qualitativa emerge como uma 
exigência pedagógica em ouvir e concretizar a participação 
dos diferentes segmentos escolares e da comunidade local na 
construção do currículo” (GOUVÊA DA SILVA, 1999, p. 34).

Ademais, é fundamental construir com o grupo de 
professores a concepção de que a pesquisa educacional deve 
ser compreendida como uma atividade inerente à prática 
educativa em todos os seus tempos e espaços, não se restrin-
gindo a uma etapa inicial da construção curricular. Para tanto,  
o registro das ações realizadas é fundamental para facilitar a 
análise coletiva e a reorientação das atividades. Desse modo, 
não se está defendendo que o professor seja um pesquisador,  
no sentido mais tradicional do termo, como, por exemplo, 
um(a) pesquisador(a) do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), mas que assuma uma postura 
de pesquisador porque é professor.
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A escola como foco

A escola é considerada por muitos especialistas como 
sendo uma das dimensões básicas da formação docente. 
Nóvoa (2002, p. 38) defende a pessoa-professor e a organiza-
ção-escola como dois eixos estratégicos da formação contínua, 
pretendendo apelar para uma “transversalidade que permita 
a mobilização de diferentes tradições e correntes científicas”.

Nesse sentido, a organização-escola e o seu projeto 
educativo são uma dimensão defendida por Nóvoa como 
referência essencial para a formação contínua, que deve estar 
intimamente articulada com os projetos da escola, apoiando o 
seu desenvolvimento e implementação. Como então articular 
essa formação na escola? Como essa proposição é efetivada 
concretamente tendo a escola e sua organização como lugar 
da formação? Lugar, nesse caso, não só como espaço físico 
mas também como espaço de vivências, mediações, conflitos, 
contradições, conhecimento, cultura etc., ou seja, a escola em 
todas as suas totalizações.

A proposta de formação do GEPEM tem como foco central 
a escola, considerada como espaço de construção e reconstrução 
dos saberes e das competências dos docentes, na perspectiva da 
transformação do fazer pedagógico. Ao se intervir na escola, 
com o objetivo explícito de mudar-lhe a ação, necessariamente, 
passa-se por um processo de formação dos sujeitos envolvidos, 
principalmente os docentes.

À medida que se trata de uma ação na escola, sendo 
esta formadora, pois está intervindo junto aos docentes como 
sujeitos dessa ação, essa intervenção constitui-se numa proposta 
de formação continuada. Assim, é necessário observar o que tal 
ação aponta como formação continuada e que entendimento 
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e princípios fundamentam essa formação. Como princípio 
geral, é possível dizer que a formação está voltada para  
o fazer pedagógico.

Observando uma discussão mais ampla sobre a formação 
dos sujeitos a partir de suas inserções e atuações nas práticas 
sociais, podemos concluir que, nas suas próprias ações,  
os sujeitos são formados, porque eles tiveram um papel nesse 
processo, aprendendo com os próprios limites e com o exercício 
de fazê-lo coletivamente. Significa que os sujeitos aprendem 
no fazer, ou seja, aprendem no processo de fazer. Com isso, 
reforça-se a ideia de aprender fazendo a ação da qual se é sujeito 
ativo. Nesse sentido, o fazer deixa de ser um simples fazer para 
ser um fazer reflexivo.

Nessa perspectiva, entendemos que as práticas sociais 
são processos educativos, nos quais os sujeitos são incentivados 
a realizar as ações. Assim, a aprendizagem depende do tipo de 
prática em que o docente está inserido, pois o sujeito aprende o 
que for exercitado nesse processo. Quando uma prática pedagó-
gica é dotada de uma ação com essas características, ela se torna 
um processo formador, posto que permite ao sujeito realizar a 
ação, discutir erros e acertos, propor novos encaminhamentos, 
ou seja, construir uma autonomia, que é exercitada diariamente 
nas tomadas de decisões do cotidiano.

A intenção dos integrantes do GEPEM é a de sempre 
articular uma proposta diferenciada, com a clareza de que 
estão sendo envolvidas múltiplas dimensões do fazer na 
escola. Considera-se que uma proposta de mudança interfere 
na própria organização da escola, no currículo, na formação 
dos professores, entre outros aspectos.

O desdobramento de algumas dessas ações possibilitou 
aos sujeitos participantes uma apropriação consolidada,  
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de forma que as próprias ações começam a ser modificadas por 
eles, ou seja, transformadas no nível que a apropriação possibi-
litou aos sujeitos. Assim, é possível afirmar que esse processo 
de formação permite que alguém se aproprie da ação e recrie, 
conforme a realidade em que atua, para outros espaços, outras 
realidades diferentes.

O argumento central que sustenta esse tipo de formação 
é que permite um aprendizado diferenciado, abrindo possi-
bilidades para o surgimento de sujeitos que atuam e recriam 
autonomamente, ainda que em níveis diferentes, uma vez que 
possibilita, a partir das próprias referências do sujeito, avançar 
em relação à condição inicial, mantendo isso como um processo 
contínuo de aprendizagem. Paulo Freire propõe, focalizando 
alguns aspectos desse debate, que a formação de professores 
deve considerar:

[...] a fisionomia da escola que se quer, enquanto horizonte da 

nova proposta pedagógica; a necessidade de suprir elementos 

de formação básica aos educadores nas diferentes áreas do 

conhecimento humano; a apropriação, pelos educadores, de 

avanços científicos do conhecimento humano que possam 

contribuir para a qualidade da escola que se quer (FREIRE, 

1991, p. 80).

Já nas primeiras experiências pesquisa-ação-intervenção 
na escola, havia uma preocupação em superar as propostas 
anteriores de formação, que, segundo o levantamento dos 
pesquisadores, a partir da avaliação das professoras, eram 
pautadas em produção-treinamento-aplicação-avaliação, 
sem considerar o que os professores já estavam realizando. 
Dessa forma, a principal intenção era modificar aspectos 
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na formação dos professores para transformar a escola,  
o ensino e o conteúdo.

A proposta de formação continuada foi construída 
nas atuações-intervenções que diferentes atores realizaram 
em escolas. Nessa caminhada, cada um foi agregando novas 
contribuições ao processo, que se inicia com a pesquisa  
de Marta Pernambuco em 1978, apresentadas na dissertação 
de mestrado em 1981.

Essas experiências sistematizaram uma forma de intervir 
na escola, propondo a reorientação do currículo via tema 
gerador. Aliás, a própria dinâmica de reorientação da prática 
educativa constitui-se em um processo de formação perma-
nente dos educadores que, para Gouvêa da Silva (2003, p. 86-87):

Trata-se de uma formação político-pedagógica em processo 

– ou uma meta-formação teórica – a partir da prática de 

refletir e autocriticar um fazer em permanente construção 

e reconstrução.

Para tanto é fundamental que os educadores atuem de forma 

crítica na organização do espaço escolar. [...]

Assim, esse processo de formação, embora seja muitas 

vezes dependente de distanciamentos e estranhamentos 

provocados por animadores externos, é um movimento 

eminentemente endógeno, pois parte de um plano de ação 

significativo para um determinado coletivo de educadores, 

procurando resgatar sua capacidade crítica e teórica quando 

analisam as contradições recorrentes no tempo/espaço 

escolar, possibilitando a reorganização de seus fazeres a 

partir da construção da teoria que a prática, carente de novos 

significados e ordenamentos, demandou.
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Dessa maneira, a formação dos educadores e a construção 
da organização da escola em todas as suas dimensões e tota-
lidades são indissociáveis, ou seja, a formação permanente se 
efetiva na própria construção da escola que queremos. Assim,  
o projeto de formação apoia-se na dialogicidade como referência 
para a construção do currículo e como dinâmica proposta 
para a vivência das atividades em sala de aula e nos cursos de 
formação de educadores.

A partir das ideias de Paulo Freire (1988), Delizoicov (1994) 
identificou os momentos organizativos para implementação de 
uma práxis, os quais também devem ser considerados/identi-
ficados como os momentos da formação dos educadores, quais 
sejam: 1) levantamento preliminar; 2) análise das situações e 
escolha das codificações; 3) diálogos descodificadores; 4) redução 
temática e; 5) trabalho em sala de aula. Nesse sentido, à medida 
que o processo de reorientação curricular está sendo construído, 
também está se dando a formação dos sujeitos da escola no 
próprio processo metodológico da reorientação curricular. 

É importante ressaltar que esse processo é dinâmico e 
depende de uma construção coletiva, podendo assumir carac-
terísticas próprias e especificidades nas organizações em cada 
escola. Para tanto, de acordo com Gouvêa da Silva (2003, p. 72), 
alguns pressupostos comuns devem ser respeitados: a realidade 
local como ponto de partida; o trabalho coletivo e analítico no 
processo de redução temática, buscando-se uma compreensão 
profunda e crítica da organização sociocultural e de possíveis 
ações na transformação da realidade imediata; a organização 
metodológica do diálogo na prática pedagógica.

Além disso, a formação permanente dos educadores é 
efetivada na unidade escolar, uma vez que o coletivo escolar 
passa a ser concebido como unidade espaço-tempo, sociocul-
tural e organizacional dessa formação (GOUVÊA DA SILVA, 2003).  
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Portanto, podemos afirmar que a escola, como foco da formação 
docente, constitui-se num organizador fundamental nessa 
proposta, podendo ser considerada como balizadora para 
os demais organizadores identificados, uma vez que eles 
– articulação teoria-prática, problematização e diálogo na 
proposição e execução do fazer docente, bem como profun-
didade x extensão – também são articulados na construção e 
na reconstrução do fazer na escola. Os principais parâmetros 
identificados nesse organizador foram: a) construção de 
um sentimento de pertença ou de identidade com a escola;  
e b) construção da profissionalização.

A construção da identidade com a escola, ou de perten-
cimento à ação coletiva, foi identificada nas experiências 
analisadas do GEPEM, ou seja, os professores2 construíram um 
sentimento de pertencimento com o grupo-escola. O fato de esses 
docentes serem reconhecidos como copartícipes da construção 
do projeto-escola, responsabilizando-se por todos os momentos 
da sua construção/reconstrução e da organização em todas as 
suas dimensões, favorece essa identificação com a escola.

A esse respeito, Viana (1995) faz uma síntese das contri-
buições de Alain Touraine, Alessandro Pizzorno e Alberto 
Melucci, ressaltando o uso sociológico do conceito de identidade 
como uma construção processual e contínua, individual e cole-
tiva. Ela sustenta que, para esses autores, o reconhecimento e a 
identidade não podem ser considerados apenas como um dado, 
“mas como fruto da própria ação que instaura o pertencimento 
mediante a elaboração coletiva de projetos e a constituição de 
vínculos” (VIANA, 1999, p. 56).

2  É importante ressaltar que esse sentimento de pertencimento foi iden-
tificado não só nos professores mas também no coletivo da escola, ou seja, 
em funcionários, alunos e comunidade.
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Além disso, Nóvoa (1992) tem contribuído com uma ampla 
produção sobre o uso do termo “identidade” na formação 
docente, analisando a constituição e as formas de se sentir e 
de ser professor em Portugal. Ele defende que identidade não 
é uma propriedade, um dado, ou mesmo um produto ou uma 
característica, mas é “um lugar de lutas e conflitos, é um espaço 
de construção de maneiras de ser e de estar na profissão” 
(NÓVOA, 1992, p. 15). A formação no espaço escolar favorece a 
construção da profissionalização dos docentes, uma vez que 
estes aprendem e desenvolvem as capacidades/competências 
básicas para atuar como docentes no próprio espaço escolar,  
ou seja, apropriam-se dessas competências no exercício do fazer.

Nas práticas formativas realizadas pelo GEPEM e anali-
sadas neste capítulo, essas duas dimensões da profissionalização 
(valorização da profissão e formação profissional) são articu-
ladas em diferenciadas estratégias de trabalho, para garantir 
uma formação que leve, também, a uma profissionalização. 
A valorização da profissão se efetiva não apenas na melhoria 
de condições de trabalho mas também no reconhecimento 
das atividades docentes com remuneração adicional para as 
diversas atividades que o professor realiza.

Ao longo dos capítulos de seu livro, sob a denominação 
de “cartas”, Freire (1998) vai traçando as principais questões da 
profissão-professor. Na quarta carta, ele aprofunda as quali-
dades indispensáveis ao melhor desempenho de professoras 
e professores progressistas. Nessa direção, ele aponta como 
sendo indispensáveis ao exercício docente, principalmente: 
humildade, amorosidade, coragem, tolerância, competência, 
capacidade de decidir, segurança, eticidade, tensão entre a 
paciência e a impaciência e parcimônia verbal.
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Em Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 
educativa, Freire (1996) retoma a questão da formação docente 
a partir de uma reflexão sobre a prática educativo-progressista 
em favor da autonomia do ser dos educadores, analisando 
os saberes fundamentais ao exercício da prática docente.  
Em síntese, Freire (1996) parte da premissa de que não existe 
docência sem discência, discutindo os saberes indispensáveis 
à prática docente de educadores críticos e progressistas,  
alertando que alguns desses saberes são também necessários 
aos educadores conservadores, porque são “saberes deman-
dados pela prática educativa em si mesma, qualquer que seja a 
opção política do educador ou educadora” (FREIRE, 1996, p. 21).

Esses saberes necessários ao exercício da docência são 
discutidos a partir das exigências indispensáveis para se ser 
um educador. Nesse sentido, para Freire (1996), ensinar exige: 
rigorosidade metódica; pesquisa; criticidade; estética e ética; 
corporeificação das palavras pelo exemplo; aceitação do novo e 
reificação a qualquer forma de discriminação; reflexão crítica 
sobre a prática; reconhecimento e assunção da identidade 
cultural; consciência do inacabamento; reconhecimento de 
ser condicionado; respeito à autonomia do ser do educando; 
bom senso; humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos 
dos educandos; apreensão da realidade; alegria e esperança; 
convicção de que a mudança é possível; curiosidade; segurança, 
competência profissional e generosidade; comprometimento; 
compreender que a educação é uma forma de intervenção no 
mundo; liberdade e autoridade; tomada consciente de decisões; 
saber escutar; reconhecer que a educação é ideológica; disponi-
bilidade para o diálogo; e querer bem aos educandos.

Paulo Freire (1996) não discute esses saberes descolados 
da prática. Para ele, eles só têm sentido quando exercitados 



O FAZER-REFAZER DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS EM MOVIMENTO

102

na própria prática docente. Concordamos com Freire quando 
ele afirma que as competências e os saberes necessários ao 
exercício da docência só fazem sentido se trabalhados no exer-
cício do fazer. Dessa forma, não se concebe organizar um curso 
para trabalhar todos os saberes e competências como se eles 
pudessem ser despregados da prática, mas é a própria prática 
que vai demandando o exercício deles.

Nas experiências analisadas, muitos desses saberes 
podem ser identificados, alguns com maior ênfase, outros com 
menor peso, mesmo compreendendo que a ação docente, neces-
sariamente, envolve a assunção de saberes e competências,  
ou seja, que estes são inerentes à profissão do professor. A cons-
trução da profissionalização é mais um parâmetro fundamental 
do processo de formação docente, sendo considerada em todas 
as ações desenvolvidas pelo GEPEM.

Problematização e diálogo na proposição 
e execução do fazer e da formação docente

É importante considerar que organizadores e parâ-
metros são indissociáveis no fazer pedagógico. Dessa forma, 
“identidade” e “professor como sujeito” não se separam, sendo 
apresentados separadamente neste estudo para facilitar o 
entendimento de cada um deles.

Segundo Nóvoa (2002), a pessoa-professor deve estar 
no centro da formação contínua, fornecendo aos professores 
os meios de um pensamento autônomo, crítico-reflexivo 
e que facilite as dinâmicas de autoformação participativa.  
O mesmo autor argumenta que o processo de formação implica 
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um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os 
percursos e os projetos pessoais, com vista “à construção de 
uma identidade, que é também uma identidade profissional” 
(NÓVOA, 2002, p. 39). Nessa perspectiva, Nóvoa advoga uma 
atenção especial à vida dos professores, alicerçada na experi-
ência profissional.

[...] Mas não se trata de mobilizar a experiência apenas numa 

perspectiva pedagógica, mas também num quadro conceptual 

de produção de saberes. Por isso, falar de formação contínua 

de professores 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).

Nóvoa (2002) defende ainda que a troca de experiências 
e saberes consolida espaços de formação mútua, nos quais 
os professores desempenham, simultaneamente, o papel 
de formador e de formando, o que favorece a elaboração de 
projetos pessoais de formação, constituindo-se no início 
do processo efetivo, que pode conduzir a uma produção,  
pelos próprios professores, de saberes reflexivos e significa-
tivos. Essa dimensão – a pessoa do professor e sua experiência 
–, segundo Nóvoa, pode ser bastante relevante nos momentos 
de crise e de mudanças nos espaços educativos, uma vez que as 
mudanças requerem um tempo para acomodar as inovações e 
refazer as identidades. Outra dimensão que a formação contínua 
não pode deixar de considerar são os momentos de balanço 
retrospectivo sobre os percursos pessoais e profissionais, pois 
tais momentos são também de formação e de investigação,  
uma vez que estimulam o desenvolvimento pessoal e a sociali-
zação profissional dos professores (NÓVOA, 2002).
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Atualmente, são inúmeros os estudos que tratam de 
diferentes dimensões a ser consideradas na formação docente, 
principalmente as que envolvem a vida dos professores.  
Além das contribuições dadas por Nóvoa, também há uma 
grande discussão em torno da subjetividade do professor.  
O GEPEM entende que todas essas dimensões, que são tratadas 
no exercício do fazer, estão presentes na formação docente, 
porque não se pode dissociar o profissional da pessoa.  
A problematização dialógica possibilita trazer à tona todas 
elas. Esse organizador articula alguns princípios do GEPEM,  
quais sejam: o conhecimento é construído nas relações sociais, 
entendendo a realidade local como geradora de conteúdo;  
o sujeito é considerado como ser histórico-social, fazendo parte 
de uma determinada comunidade; a dialogicidade requer cons-
trução coletiva e processo de conscientização.

A ideia central é a de que o sujeito se constrói nas 
relações sociais e no tempo histórico, sendo sujeito da práxis,  
num processo de problematização dialógica que leva à conscien-
tização e à construção coletiva. É fundamental reconhecer as 
professoras e os professores como sujeitos de sua aprendizagem, 
pois são eles quem realizam a ação e a reflexão do seu fazer. 
Considerar o professor como sujeito do conhecimento significa 
inseri-lo em todos os momentos de sua formação, e não como 
alguém que recebe a formação de outro sujeito-formador.

Para Paulo Freire (1996), é indispensável ao professor que, 
desde o princípio de sua formação, assuma-se como sujeito da 
produção do seu saber. Nas palavras do próprio autor:

Se, na experiência de minha formação, que deve ser perma-

nente, começo por aceitar que o formador é o sujeito em 

relação a quem me considero o objeto, que ele é o sujeito que 
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me forma e eu, o objeto por ele formado, me considero como 

um paciente que recebe os conhecimentos-conteúdos-acu-

mulados pelo sujeito que sabe e que são a mim transferidos. 

Nesta forma de compreender e de viver o processo formador, 

eu, objeto agora, terei a possibilidade, amanhã, de me tornar 

o falso sujeito da “formação” do futuro objeto de meu ato 

formador (FREIRE, 1996, p. 22-23, grifo do autor).

Argumenta, ainda, Paulo Freire (1996) que o(a) profes-
sor(a), como ser histórico, tem a capacidade de intervir no 
mundo para poder conhecê-lo. Nesse sentido, a problemati-
zação dialógica tem, também, o objetivo de desvelar os “vários 
sentidos e significados que os sujeitos dão à prática na pers-
pectiva de desencadear o processo de construção curricular” 
(GOUVÊA DA SILVA, 1999, p. 36).

A problematização e o diálogo constantemente são utili-
zados como estratégias nas práticas formativas do GEPEM, para 
levar o professor a construir seu conhecimento. Outro aspecto 
importante que é necessário considerar é o tipo de ação que 
possibilita ao professor ser sujeito do processo e não apenas 
espectador. É a ação que se efetiva no coletivo, nas relações 
com os outros.

Profundidade x extensão

Para o GEPEM, a díade profundidade x extensão é organi-
zadora tanto das programações escolares-curriculares quanto 
dos processos de formação docente, seja inicial, seja continuada. 
É importante ressaltar que a discussão está em torno identificar 
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em que sentido são utilizados esses dois termos: pelo peso 
conceitual, relacionado aos processos educativos, no movimento 
deles na formação continuada; e por considerá-los essenciais 
nos processos educativos.

A profundidade garante o acesso a um conhecimento 
com uma seleção mais intencional do que queremos que o 
sujeito aprenda, prevendo consequências. Já a extensão facilita 
a apreensão do conhecimento, possibilitando a curiosidade 
epistemológica. Segundo Delizoicov e Angotti (1994, p. 23),

[...] pretendemos garantir a extensão, que facilita a 

apreensão do conhecimento desde que este não seja super-

ficializado ou mesmo banalizado. Isto implica um mínimo 

de profundidade, lembrando que centrar o ensino em um 

ou outro tópico do conhecimento não garante a apreensão 

do conhecimento estruturado.

Paulo Freire (1979, p. 28) afirma que, do ponto de vista 
gnosiológico, no processo de extensão, “o máximo que se pode 
fazer é mostrar, sem ainda revelar ou desvelar, aos sujeitos, uma 
presença nova: a presença dos conteúdos estendidos”. Afirma, 
ainda, sobre o aprofundamento da tomada de consciência:

Este aprofundamento da tomada de consciência, que precisa 

desdobrar-se na ação transformadora da realidade, provoca, 

com esta ação, a superação do conhecimento preponderan-

temente sensível daquela com que se alcança a razão da 

mesma. É uma apropriação que o homem faz da posição que 

ocupa no seu aqui e no seu agora, do que resulta (e ao mesmo 

tempo produz) o descobrir-se em uma totalidade, em uma 

estrutura, e não preso, ou aderido a ela ou às partes que a 
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constituem. Ao não perceber a realidade como totalidade, 

na qual se encontram as partes em processo de interação, 

se perde o homem na visão focalista da mesma. A percepção 

parcializada da realidade rouba ao homem a possibilidade de 

uma ação autêntica sobre ela (FREIRE, 1979, p. 34).

A intenção do Grupo (GEPEM) é articular uma proposta 
diferenciada na escola, onde a dialogicidade e o processo de 
conscientização são referências para a construção coletiva do 
currículo e como proposta para o desenvolvimento das ativi-
dades em sala de aula. O Grupo entende que o conhecimento é 
construído nas relações sociais, sendo a realidade local geradora 
de conteúdos.

Nas palavras de Gouvêa de Silva (2003, p. 70):

Trata-se de uma proposta de formação permanente que visa 

a desencadear junto ao grupo-escola um posicionamento 

crítico-prático em relação às necessidades e às contradições 

por ele vivenciadas e os encaminhamentos concretos para a 

conquista da autonomia. [...]

A proposta procura romper a dissociação entre conhecimento 

escolar e cidadania observada na tradição educacional, 

considerando como conteúdos escolares tanto a realidade 

local – que é reflexo de um contexto sócio-histórico concreta-

mente construído por sujeitos concretos – quanto o processo 

de ensino-aprendizagem, proposto a partir do diálogo entre 

saberes, popular e científico, em que a apreensão do conhe-

cimento é construída coletivamente, a partir da análise das 

contradições vivenciadas na realidade local.
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Nessa perspectiva, o currículo3 é concebido como um 
conjunto de práticas socioculturais que se articula no espaço 
escolar. Segundo Gouvêa da Silva (2003), tais práticas se inter-rela-
cionam no espaço-tempo escolar de forma explícita ou implícita, 
consciente ou intencional, ou ainda incorporadas de forma 
acrítica. Considera-se ainda que, em toda proposta curricular,  
há um recorte seletivo do conhecimento, dependendo do contexto 
de cada época, ou seja, a sociedade, em cada época histórica,  
elege um conjunto de conhecimentos considerado indispensável 
para o sujeito ter acesso que o legitima nessa sociedade.

Tradicionalmente, o recorte é realizado por uma grade 
curricular e pelos livros didáticos, cabendo ao professor a aplica-
bilidade desses instrumentos, que já chegam prontos e acabados 
na escola. Nas propostas de currículo emancipatório, que partem 
da realidade local, os professores participam ativamente da 
seleção e da escolha dos conteúdos a ser trabalhados com os 
alunos, num processo de construção coletiva. Mesmo nessas 
propostas, há sempre um recorte do conhecimento para ser 
trabalhado em sala de aula, uma vez que é impossível dar conta 
de todos os conhecimentos disponíveis na contemporaneidade.

Nas práticas analisadas, está fortemente presente a 
dimensão profundidade e intencionalidade, que é sistemática 
e comprometida com um saber que seja realmente significativo 
para o professor, levando-o a refletir sobre a prática que já realiza 
na sua sala de aula. Para Paulo Freire (1996, p. 26), “ensinar exige 
rigorosidade metódica”. Essa rigorosidade está comprometida 
com a formação de sujeitos “criadores, instigadores, inquietos, 
rigorosamente curiosos, humildes e persistentes”.

3  Essa concepção de currículo atualmente é discutida por Sacristan (1998-
1999), Apple (1982-1999), Severino (1995), entre outros.
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Nesse processo, é preciso fazer distinção entre intencio-
nalidade ético-crítico-reflexiva de outras intencionalidades, 
também presentes nas propostas de formação de professoras 
e professores, pois não podemos negar que as propostas 
formativas educativas sempre trazem uma intencionalidade 
de “ensinar” alguma coisa. Defendemos uma intencionalidade 
comprometida eticamente com os conhecimentos e saberes 
oriundos da realidade, que problematiza e criticiza esses 
conhecimentos e saberes, refletindo-os à luz dos conheci-
mentos acumulados pela humanidade, resultando na superação 
daqueles oriundos das vivências do cotidiano.

A intencionalidade apresenta um caráter ativo, indagador, 
pesquisador e reflexivo, posto que tem a função de conhecer, 
reconhecer ou de refazer o conhecimento existente do professor 
e da professora e, ao mesmo tempo, de desvelar e de conhecer o 
ainda não conhecido (FREIRE, 1976). A tomada de consciência do 
conhecimento existente, ou do não conhecimento, pode ser capaz 
de provocar a busca por novos conhecimentos. Para Freire (1976, 
p. 99), isso explicaria o próprio conhecimento hoje existente, 
uma vez que, como processo, “o conhecimento que hoje existe 
foi viabilidade e logo depois conhecimento novo, com relação ao 
conhecimento existente ontem e assim sucessivamente”.

Nessa perspectiva, o autêntico ato de conhecer se dá na 
medida em que os educadores e educandos se inserem num 
processo “dialético, como consciências ‘intencionadas’ ao 
mundo ou como corpos conscientes na busca de novos conhe-
cimentos, como conseqüência de reconhecer o conhecimento 
existente” (FREIRE, 1976, p. 99). A intencionalidade a que nos 
referimos (que defendemos) é uma construção conjunta, posto 
que é necessário que, desde o início de sua formação, o professor 
sinta-se sujeito da produção do seu saber, conforme ressalta 
Freire (1996, p. 23):
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[...] desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais 

claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma 

e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma 

ao ser formado. É nesse sentido que ensinar não é transferir 

conhecimentos, conteúdos nem formar é ação pela qual o 

sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso 

e acomodado.

Assim, há sempre uma intencionalidade metodológica na 
organização programática da formação docente, prevendo os 
saberes necessários para a formação docente e a prática educati-
vo-crítica (FREIRE, 1996), com o objetivo de levar as professoras 
e os professores a: refletir sobre sua prática; preparar atividades 
para a sala de aula; compreender o conteúdo que, posterior-
mente, será trabalhado com o aluno; assumir-se como sujeito 
da produção do saber; criar possibilidades para os educadores 
produzirem e construírem conhecimento.

Os saberes docentes, demandados pela própria prática 
educativa em si mesma, seja qual for a opção teórica e polí-
tica do educador, levam o docente a refletir sobre o fazer e, 
na maioria das vezes, também, a mudar esse fazer. Para Paulo 
Freire (1996, p. 23), “Quem ensina aprende ao ensinar e quem 
aprende ensina ao aprender”. Essa relação dialética entre os 
processos de ensinar e aprender deve ser intencional para que 
os educadores e as educadoras desenvolvam uma curiosidade 
epistemológica, sem a qual Freire (1996, p. 25) considera não ser 
possível alcançar o conhecimento “cabal do objeto”. Portanto, 
a intencionalidade que propomos nos processos formativos de 
docentes não é, por exemplo, ensinar, discutir ou apresentar aos 
professores e professoras dimensões e competências para ser um 
bom professor, porque isso não leva a um aprendizado que possa 



Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo

111

ser transposto para a prática. Dessa forma, referimo-nos a uma 
intencionalidade dirigida para o fazer na escola, com começo, 
meio e fim, prevendo aonde queremos chegar – mudar a ação do 
professor –, o que pressupõe, por sua vez, o planejamento das 
atividades que o professor desenvolverá com os alunos.

Extensão e ampliação do universo cultural

Da mesma forma que é importante instrumentalizar 
os docentes para atuar na sala de aula, por meio de uma 
programação metodologicamente intencional e sistemática, 
com um conjunto de conhecimentos que dê conta de refletir 
e intervir na realidade, também é igualmente importante 
possibilitar o acesso a conhecimentos diversificados, ou que 
estejam acontecendo no entorno, ou ainda conhecimentos que 
não façam parte dos programas escolares, possibilitando uma 
ampliação do universo cultural dos educadores. Nessa perspec-
tiva, a formação de um sujeito consciente, ético, transformador 
não está somente no preenchimento de um espaço vazio por 
conteúdos, mesmo que estes sejam utilizados com a intenção 
de refletir sobre a realidade. 

Para Paulo Freire (1996), a existência humana é 
completada pela diversidade das ações, atuações, criações e 
recriações dos homens com e no mundo, diferenciando-se dos 
outros animais. Tradicionalmente, a formação continuada de 
docentes está centrada na discussão de conhecimentos que 
fazem parte de um repertório que se considera necessário que 
o professor detenha, assim como na formação de docentes nas 
licenciaturas, de modo geral, o que privilegia o aprendizado 
de conteúdos específicos das áreas de conhecimento a que se 
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destina a formação. Desse modo, o conhecimento produzido no 
entorno/contexto tem ficado à margem dessa formação.

A esse respeito, Freire afirma que:

A invenção da existência envolve, repita-se, necessariamente, 

a linguagem, a cultura, a comunicação em níveis mais 

profundos e complexos do que o que ocorria e ocorre no 

domínio da vida, a “espiritualização” do mundo, a possibi-

lidade de embelezar como de enfear o mundo e tudo isso 

inscreveria mulheres e homens como seres éticos. Capazes 

de intervir no mundo, de comparar, de ajuizar, de decidir, 

de romper, de escolher, capazes de grandes ações, de signifi-

cantes testemunhos [...] (FREIRE, 1996, p. 51). 

É nesse sentido que, para mulheres e homens, estar no 

mundo necessariamente significa estar com o mundo e com 

os outros. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser 

feito, sem fazer cultura, sem “tratar” sua própria presença no 

mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem 

cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, 

sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer 

ciência, ou teologia, sem assombro em face do mistério, sem 

aprender, sem ensinar, sem idéias de formação, sem politizar 

não é possível (FREIRE, 1996, p. 58).

O compromisso com a formação de um sujeito ético-críti-
co-reflexivo, atuando conscientemente sobre o fazer pedagógico, 
para mudar esse fazer, requer/exige/pressupõe a diversidade de 
saberes que possibilite a construção de uma curiosidade episte-
mológica que, segundo Freire (1996, p. 32): “Como manifestação 
presente à experiência vital, a curiosidade humana vem sendo 
histórica e socialmente construída e reconstruída”.
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Nesse sentido, entendemos que o acesso ao patrimônio 
cultural, ou à diversidade de fazeres e saberes da sociedade 
contemporânea, instrumentaliza o sujeito a atuar com melhor 
qualidade na escola. Portanto, em todas as propostas de 
formação do Grupo, essa dimensão é garantida, prevendo o 
acesso a alguns saberes necessários para instigar a “curiosidade 
epistemológica”, possibilitando uma formação humanizadora 
dos sujeitos, com o objetivo de levar o professor a: refletir sobre 
o mundo/contexto; instigar a curiosidade dos educadores; 
compreender o conhecimento como algo que dá alegria e 
prazer; assumir-se como sujeito da história; criar possibilidades 
para os educadores exercitarem a apreciação e a criatividade.

Ampliação do universo cultural do GEPEM

Nessa perspectiva, a todas as ações do GEPEM anali-
sadas, constantemente, eram apresentados outros desafios 
que estavam no entorno como materiais diversos, que eram 
disponibilizados no espaço, tais como: terrário, pequenas 
experiências, materiais sobre o corpo humano do laboratório 
de anatomia da UFRN, artigos de jornais e revistas, visitas a 
museus, planetário, teatros, entre outros. A principal função 
era servir como provocação aos professores, na perspectiva de 
desenvolver, incentivar e ampliar as visões, as curiosidades e 
os conhecimentos do contexto. Particularmente, este organi-
zador também aparece claramente nas grades curriculares dos 
cursos de Pedagogia e Magistério da Terra (ver no Volume 2) 
e nos livros publicados pelo Grupo, mais especificamente em 
Metodologia do Ensino de Ciências (1994), Física (1991) e Ensino de 
Ciências: fundamentos e métodos (2002), os quais trazem uma lista 
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de projetos de ensino, livros básicos, endereços virtuais, artigos 
publicados na Revista “Ciência Hoje”, relacionadas com ensino. 

No que diz respeito a Marta Pernambuco, ao longo de 
mais de três décadas, ela construiu, coletivamente, no GEPEM, 
uma forma de pensar e atuar tanto nas ações formativas quanto 
na pesquisa, ancorada nas ideias de Paulo Freire. A perda repen-
tina de nossa líder impôs rupturas estruturais e em todos os 
níveis no Grupo. Atualmente, estamos em processo de ruptura 
e continuidade, reagrupando os sujeitos em torno das seguintes 
temáticas: educação do campo, movimentos sociais, formação 
de professores, ensino de artes e educação e saúde. Esses 
sujeitos, ao longo do percurso, contribuíram para a construção 
coletiva do pensamento e a práxis pedagógica sistematizadas 
por Marta Pernambuco.

Dessa forma, continuamos a construir conhecimento, com 
as referências freirianas, no que diz respeito à dialogicidade, 
à construção coletiva na perspectiva da ação-reflexão-ação, 
assim como ao processo de conscientização. Portanto, seguimos 
adotando o pensamento e a práxis pedagógica de Marta 
Pernambuco, analisando práticas educativas em movimento, 
promovendo a inclusão dos sujeitos de forma coletiva.
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A Reorientação Curricular 
Via Tema Gerador na práxis 

do Parnamirim Interdisciplinar

Ariane Rochelle Mendonça
Marta Maria Castanho de Almeida Pernambuco  

(in memoriam)
Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo

Este capítulo origina-se da pesquisa vivenciada desde a gradu-
ação e aprofundada no meu projeto de dissertação, no Programa 
de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN, sob orientação contínua e progressiva 
da Professora Marta Pernambuco. A ela se deve e se destaca 
a viabilização de um profundo olhar e aprendizagem desse 
Movimento de Reorientação Curricular de base freiriana.

Ao contar a história de um projeto como o Parnamirim 
Interdisciplinar, necessariamente, está se trazendo uma 
discussão não só sobre em que sentido se deve ensinar, 
baseado em quê e em benefício de quem, mas também sobre os 
desafios de impulsionar autonomamente a realidade escolar 
a um rumo mais crítico, em um sentido de formação coope-
rativo-democrática, que constrói em direção a uma escola 
anti-hegemônica, dando nome ao mundo e o construindo coletivamente.  
Esse projeto foi promovido pela Secretaria Municipal de 
Educação de Parnamirim, com assessoria do Grupo de Estudos 
e Pesquisas sobre Práticas Educativas em Movimento (GEPEM) 
da UFRN e teve início em setembro de 2010.
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Ele surge a partir de um convite feito pelo professor Nestor 
Lima1 para Marta Pernambuco, professora da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, coordenadora do GEPEM.  
Esse convite veio na intenção de fazer uma formação com 
professores da rede municipal, do nível de Ensino Fundamental 
II, anos finais (sexto ao nono ano). O consenso entre a Secretaria 
de Educação de Parnamirim e o grupo da Universidade foi o de 
que a reorientação curricular deveria ocorrer via tema gerador.

Esse Movimento de Reorientação Curricular diz respeito 
ao rompimento com o modelo tradicional de um currículo 
linear, hierárquico e fragmentado2. Toma como pressupostos 
teórico-metodológicos os princípios e as categorias freirianas 
da pedagogia crítica, que incidem num currículo interdisci-
plinar, dialógico, democrático, crítico e contextual, a partir de 
uma proposta teórico-metodológica de reorientação curricular 
via tema gerador, ou seja, partindo das situações-problema da 
comunidade escolar, estabelecendo relações mediadas pelos 
conhecimentos escolares para a compreensão e uma possível 
intervenção na realidade. 

1 Professor aposentado do Centro de Educação da UFRN, da área de Ensino de 
Ciências, e assessor da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) 
do município de Parnamirim-RN, responsável por pensar as estratégias de 
melhoria para o Ensino Fundamental II.

2 Essa proposta foi implementada em várias partes do Brasil, sob assessoria 
do professor Antonio Fernando Gouvêa da Silva e era um dos núcleos de 
estudos/pesquisas da professora Marta Pernambuco.
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O percurso da formação

Segundo Raimunda Basílio3, Secretária de Educação do 
município, à época, a maior dificuldade seria aprender a traba-
lhar levando em consideração a prática coletiva nesse nível de 
ensino. O como fazer a formação nesses moldes era um desafio 
e a articulação com o grupo da universidade – GEPEM – foi a 
alternativa condizente com esse desejo, em meio à ausência de 
propostas consistentes de trabalho para o Ensino Fundamental 
II e uma rede nova e ampliada de professores.  O Quadro 1,  
a seguir, apresenta os grupos envolvidos no projeto e o papel 
de cada um.

Quadro 1 – Grupos envolvidos e funções no 
Projeto Parnamirim Interdisciplinar

Grupo Função

Equipe de assessoria 
da SEMEC

Articulara Universidade com os técnicos/
coordenadores das escolas; subsidiar a 
infraestrutura do projeto, garantindo, com isso, 
sua segurança no apoio político. Esse foi o grupo 
criado pela secretária para pensar as formações 
para os diversos níveis de ensino no município.

Equipe do PROINFO* Fomentar apoio técnico, no que se refere 
aos recursos tecnológicos informacionais, 
garantindo a infraestrutura e a logística.

3  Informação verbal.

*  PROINFO – Programa Nacional de Informática na Educação – é desen-
volvido pela Secretaria de Educação a Distância (SEED), por meio do 
Departamento de Infraestrutura Tecnológica (DITEC), em parceria com as 
Secretarias de Educação Estaduais e Municipais. O programa funciona de 
forma descentralizada, sendo que em cada Unidade da Federação existe uma 
Coordenação Estadual do ProInfo, cuja atribuição principal é a de introduzir 
o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas da rede 
pública, além de articular as atividades desenvolvidas (sob sua jurisdição, 
em especial as ações dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs).



Ariane Rochelle Mendonça
Marta Maria Castanho de Almeida Pernambuco

Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo

121

Equipe de formação 
da SEMEC

Receber formação do GEPEM.

Equipes de professores 
da Rede Municipal de 

Ensino Fundamental II

Participar da semana pedagógica.

UFRN – GEPEM Preparar e dar suporte pedagógico (Coordenado 
pela Professora Marta Pernambuco)

Equipe de professores 
da SEDIS/ UERN

Acompanharam a formação para auxiliar na 
elaboração do material didático das escolas e 
aprender a metodologia freiriana vivenciando o 
processo de construção.

Equipe de alunos do 
grupo GEPEM, oriundos 

de diferentes áreas 
do conhecimento e de 
graduação, mestrado 

e doutorado

Acompanhar as etapas dos projetos para 
apreender as etapas do processo de formação.

Fonte: Elaborado pela autora.

Para Marta Pernambuco4, as etapas planejadas foram 
pensadas com vista a orientar os técnicos da Secretaria para 
que eles percebessem as interfaces de uma pesquisa atenta à 
situação real de vida dos alunos. Mais que isso, o objetivo era 
que a pesquisa fosse experiência, sendo retroalimentada a cons-
trução coletiva na escola, pois, para Marta, era essa construção 
de trabalho coletivo na escola que garantiria o bom andamento 
do processo de Reorientação Curricular.

4  Informação verbal.
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O estudo da realidade

O GEPEM tinha um papel de orientar sobre a concepção 
que embasaria o projeto, e também na direção de tarefas de 
pesquisas preliminares sobre a comunidade local e do entorno 
das escolas. O intuito era o de já começar a registrar e analisar 
a realidade dos bairros. Para tanto, os servidores da SEMEC 
se dividiram em grupos por escolas, ou seja, de acordo com a 
escola em que trabalhavam como coordenadores ou professores 
seria a área que iriam pesquisar as realidades locais.

Essa pesquisa deu conta de coletar informações diversas 
que servissem para análise e escolha do tema gerador. Entre as 
diversas informações que eles trariam, foi orientado que fossem 
a campo e fizessem uma análise histórica e documental do 
bairro, com registros de reportagem, fotografias, entre outros 
elementos. Essa análise poderia ser obtida a partir de informa-
ções colhidas em órgãos públicos e privados sobre as condições 
sociais da localidade. Também foram levantados dados advindos 
da interpretação da comunidade, com explicações dadas 
pelos seus membros em relação aos problemas enfrentados. 
Nessa direção, foram realizadas visitas e entrevistas com 
os moradores, visando à obtenção das falas da comunidade,  
as chamadas falas significativas.

O levantamento preliminar da realidade local, segundo 
Gouvêa da Silva (2007), consiste em uma pesquisa socioantropo-
lógica participante, a partir de dados coletados na comunidade, 
que são organizados para que as situações consideradas signi-
ficativas sejam selecionadas, de modo a visualizar percepções 
diversas, das mais abundantes nuances e referencias, que se 
inter-relacionam, informam, contextualizam os fenômenos 
locais; trazendo à tona contradições antes não percebidas.
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Essa etapa de reconhecimento do local (da área onde 
convivem os alunos e se situa a escola) é fundamental para 
que o tema gerador eleito seja condizente com a real situação 
vivida. A realidade social consiste em mais do que fatos ou 
dados tomados em si mesmos, ela se infere considerando todos 
esses fatos e dados, somados à percepção que deles esteja tendo 
em relação à população envolvida. Assim, “a realidade concreta 
se dá na relação dialética entre objetividade e subjetividade” 
(FREIRE, 2001, p. 35). A intenção era de propiciar ao grupo da 
Secretaria aprender, por meio da pesquisa, como interpretar 
os dados obtidos, as análises construídas com base na situação 
real vivida no entorno das escolas.

Nas 40 horas de formação inicial, ocorridas em janeiro 
de 2011, a sistematização dos dados construídos pelo grupo foi 
discutida e debatida por todos antes de ser inserida no espaço 
virtual do projeto Parnamirim Interdisciplinar. Sabendo-se que, 
com mudanças que ocorrem constantemente, de gestão para 
gestão, não se correria o risco de perder fatos relativos ao chão 
da escola e que fazem parte de sua identidade. Nesse espaço, 
seriam expostas e inseridas informações necessárias de cada 
escola, uma espécie de plataforma de consulta e interatividade 
que integraria de modo sistemático e informativo as 23 escolas 
envolvidas no projeto.

Os grupos perceberam, na prática, o quão difícil é 
resgatar a memória das escolas, muitas delas sequer tinham 
informações que ajudassem a compreender o que já tinha sido 
feito e até o que estavam fazendo em um período mais recente. 
Desse modo, os dados e as impressões das pesquisas feitas,  
com fotos das diferentes escolas e de seu entorno, assim como 
as falas dos moradores, sinalizaram diferentes realidades e 
macroproblemas vivenciados pelos diferentes bairros. Pôde-se,  
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em grupo, discutir sobre quais seriam os próximos passos, 
diante das falas descritas e do uso das informações, conside-
rando as problematizações coletivamente construídas. Nessa 
perspectiva, foi possível elucidar algumas situações-limites5. 
Segundo Freire (2011, p. 134):

O esforço de propor aos indivíduos dimensões significa-

tivas de sua realidade, cuja análise crítica lhes possibilite 

reconhecer a interação de suas partes. Desta maneira as 

dimensões significativas que, por sua vez, estão constituídas 

de partes em interação, ao serem analisadas, devem ser 

percebidas pelos indivíduos como dimensões da totalidade. 

Deste modo a análise crítica de uma dimensão significati-

vo-existencial possibilita aos indivíduos uma nova postura, 

também crítica, em face das “situações-limite”. A captação e 

a compreensão da realidade se refazem, ganhando um nível 

que até então não tinham.

Muitas dessas situações-limites se apresentam codificadas 
ou como formas culturais aceitas naturalmente. Quem delas 
participa não percebe qualquer possibilidade de alterá-las, pois 
se sente sem condições de produzir mudanças. Daí a intenção 
de encontrar as situações-limites para desdobrar possíveis 
apreensões de esclarecimento de seus problemas e de como 
trabalhá-los a partir de conteúdo, neste caso, de sala de aula.

A partir da pesquisa das falas percebidas, começamos 
(todos os grupos da formação) a refletir sobre as intencio-
nalidades presentes nesses relatos, selecionando aqueles 

5 Conceito freiriano que expressa as barreiras que o ser humano encontra 
em sua caminhada, diante das quais pode assumir várias atitudes, como se 
submeter a elas, ou então, vê-las como obstáculos que devem ser vencidos
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que seriam mais significativos. Das 23 (vinte e três) escolas 
municipais envolvidas na pesquisa, as primeiras impressões e 
os relatos deram conta de que, dentre os diferentes problemas 
encontrados nos bairros e suas escolas, destacam-se violência, 
drogas, prostituição, desemprego, famílias desestruturadas, falta de 
saneamento e atendimento à saúde. Essas informações foram ponto 
inicial para as primeiras problematizações e para os diálogos 
coletivos daquilo que cada um trouxe nos reclames principais 
das entrevistas levantadas.

Essa é uma etapa fundante no que diz respeito ao 
processo crítico-reflexivo de investigação do tema gerador, já 
que esse processo investigativo de pesquisa em equipe multidis-
ciplinar informa o encadeamento dos temas significativos e a 
interpenetração dos problemas, envolvendo as visões de mundo,  
as experiências vivenciais dos alunos incorporadas aos planos 
de processos pedagógicos dos professores. Assim, investigadores 
e sujeitos investigados de dada realidade concreta se tornam 
sujeitos da investigação. Logo, “educação e investigação temá-
tica, na concepção problematizadora da educação, se tornam 
momentos de um mesmo processo” (FREIRE, 2011, p. 140).

Começar com o estudo da realidade dos bairros e das 
escolas de Parnamirim foi um exercício necessário para todo 
grupo envolvido, já que estávamos aprendendo a pesquisar a 
realidade local e também compreendendo uma perspectiva de 
formar professores num viés crítico. Buscamos, assim, o enten-
dimento e a compreensão prática do como fazer uma formação 
qualificada e autêntica, percebendo que ensinar exige pesquisa; 
prudência; atenção ao funcionamento das contradições,  
problemáticas e subjetividades sociais. Como grupo, pôde-se 
discutir e elaborar possíveis trajetos de pesquisa.
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Organizando o conhecimento

Para essa etapa do processo, foram compartilhados 
alguns textos de subsídio teórico que propiciaram uma análise 
mais profunda acerca de conteúdos, procedimentos, ações, 
preocupações quanto à promoção de um ensino pensado para 
o povo, fazendo com que houvesse uma intervenção em busca de 
uma melhoria de ensino, de forma que os professores notassem 
a dimensão desse exercício, no que alude ao estudo da realidade. 
Nos dias subsequentes, a tarefa foi de continuar a inserção 
dos dados no espaço virtual e, paralelo a isso, houve leitura e 
discussão do terceiro capítulo do livro Pedagogia do Oprimido, 
obra de referência do Paulo Freire (2011); e da metodologia do 
grupo, que veio a servir de base para leitura e entendimento da 
importância e relevância do tema gerador.

A importância desse capítulo de Freire (2011), em especial, 
é por sua perspectiva de visão/ação global de procedimentos e 
também de uma análise da práxis-social do aprender, do tema 
gerador e de uma fundamentação teórico-filosófica. Freire 
reflete ainda mais sobre a concepção do diálogo como processo 
dialético-problematizador e sua implicação para uma educação 
humanizadora. É nesse capítulo que o tema gerador é discutido 
na obra freiriana com mais ênfase metodológica, passos para 
sua busca e sua finalidade.

A incitação freiriana caminha em direção à construção de 
novos caminhos, novos saberes a partir da situação dialógica que 
estimula a relação e a partilha de mundos diferentes. Esses novos 
caminhos visam ao combate à disparidade social, o que implica 
o corrosivo processo de desumanização, naturalizado em nossa 
sociedade, que pré-concebe os ideais capitalistas, sustentados 
historicamente em nossa esfera educativa. As ideias mobilizadas 
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e encarnadas por Freire (2011) foram aplicadas às práticas que 
estavam tentando construir a partir dessa formação.

Esse processo desumano inviabiliza, a “todos”, um acesso 
democrático aos direitos fundamentais de dignidade na vida, 
de espaço e oportunidade de pronúncia dos homens no mundo, 
de modo menos desumanizante. A esse respeito, Freire (2011) 
esclarece que:

Na verdade, se admitíssemos que a desumanização é a 

vocação histórica dos homens, nada mais teríamos que fazer, 

a não ser adotar uma atitude impudente, de total desespero.  

A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, 

pela afirmação dos homens como pessoas, como seres para si, 

não teria significação. Esta somente é possível porque a desuma-

nização, mesmo que um fato concreto na história, não é, porém, 

destino dado, mas resultado de uma “ordem” injusta que gera a 

violência dos opressores e está, o ser menos (FREIRE, 2011, p. 32).

Assim, começou-se a formação, desde o início, atentando 
para o urgente olhar que se deve lançar à condição de vida dos 
alunos e do papel do professor nesse processo interpretativo 
da realidade desse grupo. Não só a leitura desse capítulo como 
também de partes de outras obras importantes foram compar-
tilhadas para desencadear leituras coletivas e orientações no 
intuito de pensar alternativas, unindo, desse modo, tanto as 
leituras quanto os dados e as informações das pesquisas feitas 
pelos participantes anteriormente.

Após ser compartilhados os dados obtidos entre todo o 
grupo, a professora Marta Pernambuco orientou o caminho 
do como fazer para descobrir e trabalhar o tema gerador.  
Para isso, escolheram-se as falas significativas extraídas 
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da pesquisa, pensando o possível tema gerador e como este 
poderia ser trabalhado nas diferentes disciplinas/áreas de 
conhecimento na forma de conteúdo escolar (interdisciplinar). 
Essa ação buscava mostrar como esse tema se desdobrava em 
conteúdo escolar e, principalmente, trazer à tona um exercício 
de “pensar sobre o pensar”, que, para Pernambuco (1993), signi-
fica, entre outras premissas:

Criticar o próprio procedimento de pensar, descobrir no que 

se baseia, buscar onde e como estamos distorcendo a reali-

dade ou ignorando informações. Só assim pode-se fazer uma 

valoração seletiva da forma primeira de encarar o mundo, 

redescobrindo valores, compartibilizando comportamentos 

com opiniões, encontrando, modificando, ampliando a forma 

de se organizar (PERNAMBUCO, 1993, p. 77).

Essa etapa da formação implicava fazer o exercício 
do trabalho interdisciplinar relacionado ao tema gerador, 
revelando que essa possibilidade só era palpável no campo do 
trabalho coletivo e que essa ampliação do conhecimento não 
era possível de ser feita sozinha, mas em grupo, na correlação 
de percepções em benefício do bem coletivo, comum, em razão 
do desejo das rupturas de limites sociais.

O passo seguinte da formação foi o de organização e 
preparação para a semana pedagógica do município, para todas 
as escolas do sexto ao nono ano. Nesses dias em que, em grupo, 
organizou-se e se planejou a semana pedagógica, pôde-se separar 
a equipe de maneira mista, com subgrupos compostos por 
técnicos do PROINFO, do GEPEM e da SEMEC. A dinâmica para 
os dias de formação foi pensada em três movimentos, a saber:
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• o primeiro movimento, em plenária geral, em que 
ocorriam orientações compartilhadas pelo professor 
Antonio Gouvêa e pela professora Marta Pernambuco;

• o segundo movimento, no qual os grupos, por escola, 
dividiam-se e recebiam orientações em suas salas 
(salas específicas) pelo grupo SEMEC e GEPEM, como 
modo de exercitar e problematizar as orientações 
dadas em plenária;

• o terceiro movimento se dava ao fim do dia, consti-
tuído como o momento de se voltarem novamente à 
plenária para que todos pudessem compartilhar as 
experiências de suas salas de formação.

Eram turmas diferentes no turno da manhã e da tarde, 
mas o movimento de formação era o mesmo. Objetivava-se 
que cada turma, durante a semana pedagógica, iria chegar ao 
tema gerador aprendendo a construir conteúdo escolar a partir 
da realidade local. Presumia-se que esse trabalho coletivo e a 
orientação seriam, posteriormente, acompanhados e articu-
lados a ações interdisciplinares nas escolas ao longo do ano, 
como sequência dessa formação iniciada na semana pedagógica.

Aplicando o conhecimento na semana 
pedagógica do município

A Semana pedagógica foi o momento de uma maior 
sistematização dos trabalhos em grupos, dada a quantidade 
de professores participantes, o equivalente a quase 370 profes-
sores. A intensionalidade era a de desenvolver a investigação do 
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tema gerador e de contratemas, a ser desvendados pelos grupos 
componentes das diferentes escolas, por meio em um trabalho 
coletivo que se propagaria a partir da análise da realidade 
local, com base em informações utilizadas na formação dada 
anteriormente à equipe da SEMEC.

A oficina foi dividida em três momentos. Assim, em cada 
dia, iam sendo compreendidos os passos de uma investigação de 
temas relacionando partes importantes – como análises e situ-
ações significativas coletadas nas comunidades, construções 
e programações interdisciplinares, mas, sobretudo críticas –  
a partir das problemáticas locais que resultaram na preparação 
de atividades dialógicas.

Organização do trabalho coletivo

O momento de formação para os professores da rede 
de sexto ao nono ano envolveu 370 professores das 23 escolas 
municipais de Ensino Fundamental II, divididos em 08 grupos 
de escolas, em 08 salas, o que correspondia a 2 a 3 escolas por 
sala nos horários da manhã e da tarde. Além dos professores 
participantes das 23 escolas, as equipes da SEMEC, do GEPEM e 
do PROINFO estavam presentes como organizadoras, e por mais 
que tivessem atribuições pré-estabelecidas, a intenção era a de 
que todos os grupos conseguissem compreender a dinâmica de 
formação entre si. Essas equipes atuavam da seguinte maneira:

• O GEPEM: no apoio pedagógico, com a responsabi-
lidade de fomentar o material usado nas oficinas, 
planejando a programação, a formação nas oficinas e 
as palestras orientadoras precedidas pela Professora 
Marta Pernambuco e pelo professor Antônio Gouvêa.
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• A SEMEC: no suporte de infraestrutura, comunicação 
e orientação nas oficinas.

• O PROINFO: no apoio técnico e também de comuni-
cação, já que foi o responsável pela transmissão, em 
tempo real, no site da SEMEC, da plenária (momento 
de diálogo geral sobre os planejamentos e resultados 
da construção coletiva e de encontro de toda a equipe 
do projeto).

Figura 1 – Reunião na plenária (plenária Parnamirim Interdisciplinar)

Fonte: Acervo do GEPEM (2011).

Na plenária

Havia uma dinâmica de começar o turno na plenária, 
em seguida, realizar trabalhos em pequenos grupos que eram 
divididos por salas e, no final do turno, esses grupos se reuniam 
novamente na plenária, na intenção de compartilhar as tarefas 
desenvolvidas por todos. Essa orientação era sempre feita pelos 
professores Antônio Gouvêa e Marta Pernambuco. Eram eles 
que encaminhavam e orientavam, a partir de suas experiências 
em processos de Reorientação Curricular, os passos necessários 
para o tema gerador.
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Essa metodologia de começar a problematizar no pequeno 
grupo e, em seguida, voltar ao grande grupo, socializando o que 
tinha sido discorrido e elaborado, é parte de uma metodologia 
proposta pelo grupo GEPEM desde a primeira fase da formação. 
Marta compreendia a importância dessa prática por levar em 
consideração o espaço e a vez de todos os sujeitos envolvidos. 
Essa metodologia é oriunda das bases de intervenções neces-
sárias propostas por Freire (2011), tanto em seu fazer como em 
sua teoria. Em Educação na Cidade (1991), o sentido da palavra 
participação traz uma posição muito precisa do seu significado. 
De acordo com Freire:

Para nós, a participação não pode ser reduzida a uma cola-

boração que setores populacionais devessem e pudessem dar 

à administração pública. [...] implica, por parte das classes 

populares, um “estar presente na história e não simplesmente 

nela estar representadas”. Implica a participação política das 

classes populares através de suas representações ao nível 

das opções, das decisões e não só do fazer o já programado. 

[...] Participação popular para nós não é um slogan, mas a 

expressão e, ao mesmo tempo, o caminho de realização 

democrática da cidade (FREIRE, 1991, p. 76).

O que direcionava essa prática de formação era o envol-
vimento de todos os grupos na construção coletiva do aprender 
a participar e construir juntos as escolhas de seus conteúdos 
baseados no tema gerador. Isso só se daria com a troca coletiva 
baseada na participação e no debate crítico da realidade.
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Nas Salas

Sempre, no segundo momento da manhã, era a vez da 
separação dos grupos por escola. Cada sala teve uma média de 
20 a 30 professores de diferentes disciplinas, de duas (2) a três 
(3) escolas diferentes, e contava com a orientação e mediação 
de duas pessoas da equipe da SEMEC e duas do GEPEM.  
Nas salas de aula, ocorria a mesma dinâmica de trabalhar 
em grupo e, em seguida, sistematizar com todos da sala a 
compreensão sobre as etapas e a investigação da realidade 
local. Ao final de cada turno, voltavam todos os integrantes das 
diferentes salas ao auditório para discutir dúvidas pendentes, 
sistematizar a produção dos seus trabalhos em sala, apontando 
contribuições e encaminhamentos para o dia seguinte, sob, 
novamente, as orientações dos professores Marta e Gouvêa.

Esse mesmo esquema era feito na parte da tarde com 
os outros professores do horário e era um momento em que 
aprofundávamos, na teoria-prática, as orientações da cons-
trução curricular fundada na teoria crítica de Paulo Freire. 
Em cada sala, havia professores de diferentes áreas para 
consubstanciar a prática no rumo do trabalho interdisciplinar. 
Isso significava fazer o exercício de trabalhar o mesmo tema 
gerador nas diferentes áreas, estimulando-os, assim, a pensar 
coletivamente os conteúdos, atribuído ao ato de incluir todos 
nos processos de discussão.
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Primeiro dia

A professora Marta e o professor Gouvêa iniciaram a 
semana pedagógica apresentando a importância e a intenção 
da proposta de construção curricular, fundamentada na peda-
gogia crítica. Na plenária, objetivou-se levar uma compreensão 
geral do processo de reorientação curricular via tema gerador, 
com ênfase no objetivo político-pedagógico, buscando escla-
recimentos sobre tema gerador/contratema nos momentos 
de construção do currículo. Isso significava problematizar as 
dificuldades observadas na prática pedagógica que, segundo 
eles, encontra quatro grandes desafios:

• relação distante entre prática pedagógica e cidadania;
• descontextualização dos conteúdos selecionados;
• fragmentação do conhecimento da realidade social 

pelas diferentes disciplinas/áreas;
• desconsideração do que é significativo para os alunos 

no processo de ensino/aprendizagem.

O passo seguinte da formação foi questionar quando um 
conhecimento rompe com o tecnicismo e passa a ser crítico. 
Apontando o processo de organização da práxis libertadora, 
proposta por Gouvêa (2004), temos:

• investigação temática: pesquisa qualitativa 
para transformação das situações da realidade 
desumanizada;

• caracterização dos temas geradores: síntese dos 
conflitos vivenciados pela comunidade, concebidos 
como contradições sociais pelos educadores;

• redução temática: seleção de conteúdo das dife-
rentes áreas do conhecimento articuladas para 
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análise crítica das situações contraditórias viven-
ciadas na comunidade;

• dialogicidade: práxis pedagógica de descodificação 
de situações codificadas da realidade local e que, 
para tanto, fazem uso dos conteúdos pertinentes às 
contradições em estudo.

Não só nesse primeiro dia mas também nos que se suce-
deram, o movimento era o de os professores trabalharem nas 
atividades em sala, entre grupos menores, sob orientação dos 
que tinham feito a mesma formação meses antes, dezembro/
janeiro. Esses últimos já tinham pesquisado e transcrito as 
falas significativas dos determinados bairros que compõem o 
entorno das escolas.

O material disponibilizado para as atividades contava 
com o quadro para selecionarmos em grupo as falas/situações 
significativas (contradições e conflitos explicitados pela comu-
nidade, além de textos de aprofundamento teórico). Além disso, 
buscava-se avaliar a proposta de tema gerador e a justificativa 
da proposta, que eram feitas por cada grupo na sala, apresen-
tadas e sistematizadas na plenária ao fim do dia.
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Figura 2 – Estudos na plenária

Fonte: Acervo do GEPEM (2011).

Segundo dia

No segundo dia, a plenária discutiu os dados qualitativos 
extraídos da realidade: regiões do município (agrupamentos das 
escolas). Tais dados deram conta de evidenciar as problemáticas 
locais apontadas pelos grupos da formação a partir das falas da 
comunidade, quais sejam:

• violência, gangues entre jovens, drogas, falta de lazer;
• nas escolas centrais (concentração e passagem de 

alunos de vários bairros sinalizando vários tipos de 
violências);

• desemprego, drogas, presença do turismo, lixo;
• roubo, violência dos “outros bairros”, convivência 

conflituosa;
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• violência aceita de forma fatalista, drogas associadas 
à violência, falta de lazer;

• desemprego, pobreza, educação, cidade dormitório;
• questões recorrentes: saneamento básico precário 

(lixo, iluminação), saúde (posto precário), margi-
nalidades associadas à pobreza, à prostituição na 
adolescência, ao transporte insuficiente, entre 
outras.

Diante dessas situações-problemas, sistematizadas 
pelos diferentes grupos das salas de formação, Marta e Gouvêa 
foram orientando, na palestra do dia, sobre o uso das falas/
situações significativas para o caminho de escolha do tema 
gerador. Utilizando, nessa etapa, os exemplos de falas locais 
para redução temática, foram orientando sobre os elementos e 
conteúdos relacionados às condições da comunidade nos planos 
local e micro-macro. Isso significou discutir com os professores 
o exercício de compreensão da totalidade, dos problemas sociais 
em convergência com os problemas locais, pois, desse modo, na 
hora em que se pensam conteúdos escolares, aqueles problemas 
da realidade local devem ser expostos como desdobramentos de 
problemas sociais mais amplos, que perpassam nossa sociedade 
de maneira geral recaindo nas demais comunidades.
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Figura 3 – Formaçãosobre redução temática

Fonte: Acervo/ GEPEM (2011).

Após discutirem a ênfase no estudo da análise local/
micro-macro/local, Marta e Gouvêa abordaram as diferentes 
perspectivas da dimensão interdisciplinar do currículo e a 
análise coletiva de um exemplo programático. Nesse sentido, 
foi feito um levantamento de elementos socioculturais e 
econômicos das dimensões local e macro para análise das falas 
significativas selecionadas, elegendo conteúdos específicos 
para as diferentes áreas do conhecimento a partir das falas 
e dos elementos socioculturais e econômicos. Por fim, houve 
a elaboração de síntese de programação, contendo elementos 
socioculturais e econômicos, falas e seleção de conteúdos.
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Figura 4 – Construção coletiva da relação micro-macro-local

Fonte: Acervo GEPEM (2011).

A dinâmica proposta (com a síntese de trabalhos do 
dia anterior) definia, nos grupos por escola, os elementos da 
realidade local e da macroestrutura sociocultural e econô-
mica relacionados ao tema, como forma de problematizar as 
seguintes questões:

• que pontos quantitativos e analíticos precisamos 
ainda buscar? Onde encontrá-los?

• comparando a visão dos educadores com aquela 
apresentada pela comunidade, que diferenças podem 
ser observadas entre elas?

• qual a previsão de tempo para desenvolver os conte-
údos selecionados na construção de programações?

Em seguida, havia a socialização dessa produção dos 
grupos e era elaborada uma síntese para a sala e a plenária do 
dia seguinte.
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Terceiro dia

A finalização dos três dias da formação buscou abordar 
a concepção de diálogo em Freire (2011), apresentando um 
exemplo de atividade organizada de forma dialógica, obje-
tivando também discutir os três momentos pedagógicos, numa 
dinâmica de Exposição Participativa. A metodologia adotada 
em todo o processo, segundo Pernambuco (2013), consiste em:

• estudo da realidade – em que se cria a necessidade 
de compreender uma situação da realidade local, 
problematizando-a;

• organização do conhecimento – basicamente o 
estudo de partes do conhecimento universalmente 
construído, com o conteúdo escolar renovado, sempre 
sob forma de problematização e cotejamentos das 
visões distintas, porém, sem deixar de dar prioridade 
ao conhecimento já acumulado;

• aplicação do conhecimento – o conteúdo apreendido 
no segundo momento, além de ser extrapolado para 
novas situações, é usado para reinterpretar o primeiro.

No segundo momento do dia, objetivou-se: analisar e 
discutir outros exemplos de atividades dialógicas por área  
e socialização das atividades no grupo por escola, dando 
sequência a esse movimento de pensar sob a condução dos três 
momentos pedagógicos. Todos esses momentos foram subsi-
diados por orientação teórica e diálogo em plenária acerca dos 
aspectos fundamentais relacionados às atividades, tais como: 
processo de reorientação curricular e características metodo-
lógicas da proposta curricular via tema gerador; abordagem 
interdisciplinar e crítica; seleção de conteúdos e construção de 
programações na abordagem interdisciplinar crítica; concepção 
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de diálogo de Paulo freire e metodologia de preparação de 
atividades dialógicas por área.

Ecos da formação dos grupos envolvidos

A avaliação dos dias de formação tomou como base 
a impressão e a experiência vivenciada pelos oito grupos de 
formação divididos nas diferentes salas. Apesar do pouco 
tempo, grande parte dos grupos teve êxito na construção das 
propostas interdisciplinares a ser consolidadas nas escolas 
e a compreensão de que aquele foi um momento precioso na 
construção dessa nova proposta.

Figura 5– Reunião com o professor Gouvêa e as equipes

Fonte: Acervo GEPEM (2011).
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Nesse processo de reflexão, a equipe da SEMEC propôs 
mais investimento nas escolas cujos sujeitos aderiram e 
mostraram forte envolvimento com a proposta. Era preciso 
também pensar o calendário de trabalho coletivo nas escolas 
durante o ano e as reuniões de acompanhamento e orientação 
sobre a condução do grupo da universidade para assegurar uma 
formação mais segura e concisa.

Contudo, ainda na semana pedagógica, fomos informados 
da mudança da Secretária de Educação, fato que inviabilizaria 
o projeto de Reorientação Curricular pensado e em estado de 
construção. Essa mudança deixava de garantir um trabalho 
coletivo nas escolas, algo substancial para o processo. Com 
a quebra de apoio da Secretaria de Educação do Município 
ocasionada pela mudança de gestão (principal motivo de deses-
truturação do projeto), alguns desses participantes (técnicos 
da secretaria e técnicos do PROINFO) que fizeram parte das 
formações iniciais, passaram a se reunir na Escola Francisca 
Fernandes (Xixica). O PROINFO, sobretudo, buscou articular 
e garantir no que pôde o apoio, mesmo que mínimo, para a 
continuidade do projeto.

O nosso grupo (GEPEM) tinha sua própria demanda 
institucional que fazia com que, mesmo sem o apoio da secre-
taria, o projeto de extensão se mantivesse em continuidade, 
tendo em vista seu cronograma de extensão até o final do ano.  
Foi necessário repensar e remontar como seriam as reuniões/
ações e se trabalhou com as possibilidades que passaram a existir.

Continuamos mantendo a metodologia de ação-reflexão-
-ação, intercalando as reuniões num circuito que consistia em 
trazer reflexões das reuniões na escola para reuniões da base 
de pesquisa, com os participantes que se reuniam na Escola 
Francisca Fernandes, levando questões a ser problematizadas 
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no GEPEM continuamente. O grupo encontrou, com essa situ-
ação, a possibilidade de aprender como fazer diante de entraves 
como esses, reinventando e ousando novos meios de análise 
da realidade social, criando perspectiva de trabalho coletivo 
crítico, moldada nos fundamentos de Paulo Freire, acrescida 
ao fazer em processo do GEPEM. Previamente, o grupo GEPEM 
negociou certa garantia de funcionamento do projeto/formação 
antes de começar, já prevendo a possível falta de apoio devido a 
experiências similares que bateram de frente com esses mesmos 
empecilhos de transitoriedade de governo. 

Conclusões permanentes

A práxis ancorada e coerente com a construção da 
escola pública popular e democrática mostra-se relevante 
para o ensino, uma vez que propõe reflexões e ações a respeito 
da comunidade interna e externa ao ambiente escolar. Nesse 
sentido, destaca-se a sua relação com a construção do conhe-
cimento, de modo mais prazeroso no tocante às necessidades 
mais intrínsecas dos sujeitos sociais (alunos, professores, 
coordenadores) e também da pesquisa.

Encontramos, na construção da formação participativa 
do projeto, meios para provocar, de forma coletiva e organizada, 
aqueles que vivenciam a escola no pensar, no intervir e no 
viabilizar implicações na educação que temos hoje. Com isso, 
abre-se espaço na discussão sobre o que queremos, buscando 
compreender o que precisamos fazer a fim de questionar  
e mudar para conquistar a escola, em seus espaços e anseios.
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Nessa direção, deve-se estimular nos indivíduos envol-
vidos (escola, professores e nós componentes do GEPEM)  
a reflexão sobre o para que serve o conhecimento, de que 
maneira ele tem se dado e que mudanças acarreta, entre outros 
questionamentos tão apontados, partilhados e problematizados 
por Marta antes, durante e depois de toda a sua trajetória, que 
permanece em nós que compomos o GEPEM.

Apesar das dificuldades de ordem organizacional, política 
e estrutural que incide na relação estabelecida com os profes-
sores das escolas envolvidas na experiência do Parnamirim 
Interdisciplinar, foi possível construir um debate preliminar 
entre os professores de algumas escolas. Percebeu-se, ainda, 
mais engajamento entre os grupos da SEMEC, do PROINFO e do 
GEPEM, na análise e na construção de alternativas de ensino 
que levam em conta a cultura e os problemas recorrentes nos 
espaços de vida dos alunos, além de trazer um novo momento de 
formação, no sentido de trazer discussões da prática educativa 
confrontada à teoria do fazer pedagógico.

A construção dessa experiência possibilitou, além de novas 
percepções, compreender o enfoque relacional e estrutural que 
situa a escola e o currículo na totalidade das relações sociais e 
como esses implicadores atravessam e suprimem o colocar em 
prática de processos de formação que sejam fundamentados 
em propostas progressistas libertadoras. Marta indicou, entre 
tantas interfaces da educação, que não há como efetivar essas 
propostas sem o apoio político, o trabalho coletivo e a educação 
para leitura de mundo, com vista à emancipação dos sujeitos e 
à utilização de temas gerados de seus contextos e realidades.

Por fim, espera-se que esses movimentos de trabalho, 
construídos por Marta a partir da práxis freiriana e da cons-
trução entre os diferentes grupos, possam se concretizar tendo 
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como limiar a formação permanente e o apoio das secretarias 
de educação. Essas são as aspirações de quem participa de expe-
riências de caráter político-social, na denúncia e na aposta de 
rupturas das mais diversas opressões, que seguem resistindo 
em presença de forças políticas atuantes.
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LICENCIATURAS EM EDUCAÇÃO DO 
CAMPO E MOVIMENTOS SOCIAIS: 

uma relação necessária?
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Irene Alves de Paiva

Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo

Introdução

Este capítulo integra os esforços de apresentar ao público 
um pouco do que foi o investimento de Marta Pernambuco 
no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Práticas 
Educativas em Movimento (GEPEM) considerando o modo como 
seus membros fazem pesquisa. Não haveria maneira melhor de 
saudar o legado dessa grande pesquisadora senão mostrando, 
de forma implícita em cada capítulo, os fundamentos do que 
ela nos ensinou sobre a produção do conhecimento científico.

Em meio a todas as dimensões do aprendizado que 
tivemos no contato com Marta, fazemos questão de destacar 
um deles, que está na ordem das faculdades do sensível, sobre 
certa abordagem da realidade social. A forma como nos apro-
priamos de algum recorte da realidade, por meio de um objeto 
de pesquisa, sempre foi alvo de um cuidado muito meticuloso 
por parte dela. Obviamente, a maneira como cada um de nós 
assimila esse tipo de aprendizado varia conforme a subjetivi-
dade dos sujeitos implicados no processo de conhecimento.  
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Ouvir, observar, sentir-se parte, abandonar pré-noções profun-
damente enraizadas na nossa maneira de compreender os fatos 
são ações elementares do trabalho científico e que passam por 
metodologias variadas. Marta Pernambuco certamente não quis 
nos convencer da excelência de qualquer percurso metodoló-
gico que conduzisse a resultados específicos. Pelo contrário, 
parecia ficar contente quando encontrávamos, movidos por 
nossas próprias questões e por meio da mediação do coletivo 
GEPEM, nossa forma individual de nos aproximarmos, de modo 
mais genuíno, dos eventos estudados. Isso significa falar de 
uma abordagem que se aproxime de como as pessoas vivem 
sua realidade cotidiana; ao mesmo tempo se afastando de uma 
visão normativa da realidade, pensando-a em termos de como 
ela deveria ser ou como gostaríamos que fosse.

Há de se perguntar qual a participação de Marta nesse 
processo de aprendizagem que é tão sensível e singular no que 
se refere à formação de cada um de nós, membros do GEPEM.  
Ela sempre fez muita questão de que estivéssemos implicados 
nas questões de pesquisa uns dos outros. Sempre foi muito 
enfática em fazer com que estivéssemos em constante diálogo,  
entre nós mesmos, sobre essas mesmas questões. Nesses 
momentos, ela própria parecia se reservar ao dever de temperar 
nossas discussões com palavras de dissenso e controvérsia, 
muito mais do que oferecendo respostas prontas ou orienta-
ções verticais. Levou algum tempo até nos darmos conta de 
que havia algo impronunciado por trás dessas atitudes, que é 
o reconhecimento das contradições presentes na nossa forma 
de compreender a realidade social e, a partir disso, reconhecer 
também que a própria realidade é prenhe de contradições.

Talvez isso explique porque Marta acolhia pessoas de 
perfis tão diversos no grupo de pesquisa. É como se o diálogo 
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entre diferentes mundos produzisse um tipo de aprendizado –  
talvez “troca” ou “compartilhamento” traduza melhor o que 
estamos a dizer – que só o coletivo seria capaz de oferecer.  
Com isso, vem à memória os momentos em que ela dizia “fulano 
é bom em oratória, mas tem dificuldade em escrita; beltrano 
é bom com escrita, mas tem dificuldade de falar em público. 
Eles precisam aprender um com o outro”. Diga-se, foram raros 
os casos em que ela falou expressamente sobre como falar em 
público ou como escrever.

Todos esses pontos que destacamos são aspectos de 
uma aprendizagem sobre reconhecer as contradições que nos 
cercam e lidar com elas por meio do diálogo. Esse diálogo tem 
necessariamente uma dimensão sensível que só pode vir à tona 
quando saímos da inércia de nossos pressupostos pessoais 
e nos permitimos mergulhar nas contradições do outro, 
percebendo-nos também como seres contraditórios. Em meio 
a esse aprendizado sobre si e sobre os outros, muda a forma 
como percebemos os recortes da realidade sobre os quais nos 
debruçamos no exercício da pesquisa: somos seres complexos 
tentando compreender partes de uma totalidade que tem essas 
mesmas características. O senso normativo da realidade e os 
pré-julgamentos sobre ela se dissipam aos poucos na medida 
em que a experiência sensível atesta isso.

Conforme já foi enunciado, os textos dessa coletânea 
obedecem a pontos de vista tão diversos quanto são os membros 
do GEPEM. O que o leitor certamente encontrará em comum 
entre eles é uma “sensibilidade” característica do grupo na 
forma de “estudar a realidade”. Não há nisso qualquer princípio 
geral ou procedimento presumido que não seja um esforço 
profundamente sensível de construção de um diálogo entre  
o que queremos compreender e as coisas tais como elas são.
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A Ledoc como unidade complexa e contraditória

O texto analisa os prováveis ganhos que a proposta 
curricular dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo 
oferece ao prever que a presença dos movimentos sociais na 
formação desses educadores é capaz de reduzir a distância 
entre educação escolar e a dimensão da política. Para a cons-
trução de nossa argumentação, recuperamos os princípios 
de organização curricular dessas licenciaturas, com foco 
em sua proposta original de integrar formação docente com 
questões da agenda política dos movimentos. Como dados para 
essa análise, utilizamo-nos de alguns relatos escritos em que 
estudantes do curso, na ocasião da disciplina de “Movimentos 
Sociais no Brasil”, foram solicitados a escrever sobre rupturas 
em sua visão de mundo, tendo como marcador o ingresso no 
curso de Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo 
– Ledoc. A análise permite verificar que as/os biografadas/os 
demonstram uma grande disposição em enxergar na sua expe-
riência de vida, passada e presente, desigualdades e injustiças 
até então experimentadas como uma espécie de ordem natural 
da vida em sociedade.

Iniciamos descrevendo um ordinário dia de sol na 
cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Tão cedo quanto as 
pessoas saem para trabalhar e enchem as ruas de automóveis, 
motocicletas, bicicletas e carroças de boi, é possível notar 
também vários ônibus amarelos com uma tarja preta sobre 
a qual está escrito “escolar”, algo que remete ao schoolbus 
estadunidense. Esses ônibus transportam estudantes de 
diferentes cidades no raio próximo de Mossoró em direção 
a uma das três Universidades existentes na cidade. Dos que 
se destinam à Universidade Federal Rural do Semi-Árido,  
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uma parte significativa provavelmente será de estudantes da 
Ledoc, cada um carregando em sua mochila algo que sirva de café 
da manhã, na expectativa de que o ônibus chegue a seu destino 
a tempo de fazer a primeira refeição do dia antes de o primeiro 
professor começar a aula. Antes de pegar o ônibus, a expectativa 
existia de outra forma: de que o ônibus não tivesse imprevistos.

Nos corredores de aula, os exitosos se distribuem em 
pequenos grupos. Veem-se muitas vasilhas da marca Tupperware 
passando de mão em mão, bem como garrafas de café. É o café 
da manhã dos estudantes, em que cada um traz algo para si,  
mas que, ao mesmo tempo, pode ser compartilhado enquanto 
outros trazem coisas para vender aos que dependem disso. 
Poderíamos chamar de “café coletivo” se não acontecesse 
sempre e de forma tão improvisada. Talvez a única coisa que 
faz com que ele se repita dessa forma seja uma espécie de senso 
de reciprocidade a partir das coisas contingentes da vida – como 
fazer a primeira refeição do dia. Essa é uma reciprocidade que 
talvez já venha sendo ensaiada com a prontidão a que devem 
uns aos outros devido aos avisos de imprevistos do ônibus e à 
subsequente busca por caronas.

Nesse processo, as contingências agrupam esses estu-
dantes em laços de reciprocidade e amizade. Esses laços,  
ao mesmo tempo que têm um caráter territorial – ou seja,  
os estudantes tendem a conviver mais intensamente com outros 
originários do mesmo território –, também os expõem direta 
e pessoalmente ao diverso, visto que, na Ledoc, cada um vê 
sua trajetória de vida entrecruzada com a de outros tantos, 
cuja vida arguta só pode produzir sujeitos muitos heterogêneos 
quando colocados uns perto dos outros.

Na verdade, o conjunto dos estudantes do curso pode 
ser visto por uma perspectiva homogênea e outra heterogênea.  
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No que diz respeito à heterogeneidade, destacam-se as dife-
rentes trajetórias desses sujeitos até alcançarem o Ensino 
Superior. Boa parte deles vive em territórios de reforma agrária, 
outros em quilombos, outros são sitiantes, e uma parte deles 
tem uma biografia marcada pela constante obrigação de sua 
família migrar entre cidade e campo em busca de trabalho, 
quase o equivalente a dizer “qualquer trabalho que seja”. 
Assim, autodenominam-se “do campo” por um pertencimento 
imediato, considerando a experiência camponesa constan-
temente interrompida pela necessidade de se adaptar aos 
estrangulamentos das condições de permanecer no campo.

Quanto ao perfil, mais de 80% dos estudantes são do 
sexo feminino1. Boa parte delas é mãe; outras se casaram 
recentemente assumindo os deveres implícitos do matri-
mônio; outras contestaram o sentido disso e militam como 
feministas. Católicas dividem a sala de aula com evangélicas, 
e sobre ambas pesa uma atmosfera de respeito às outras que 
são da Umbanda e do Candomblé.

A homogeneidade, grosso modo, diz respeito à precarie-
dade de suas origens. Mas não se engane: ao contrário do que 
pode ficar sugerido com a descrição anterior do café da manhã 
coletivo e das dificuldades em relação ao transporte escolar, 
essas estudantes não são provenientes dos estratos mais pobres 
do campo – e veja que não foi por acaso que fizemos referência às 
Tupperwares, pois essas mulheres são o que Marcelo Neri (2012) 
chamou de “nova classe média rural”: uma parcela considerável 
de agricultores familiares cuja renda cresceu entre 2003 e 2009 
em razão do aumento de recursos transferidos, principalmente 
via previdência social e programas sociais. O autor mostra que, 

1  Esse fator nos conduz a pedir permissão ao leitor para que invertamos, 
neste artigo, o gênero dos sujeitos do convencional masculino para o feminino.
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em face do crescimento dessas fontes de renda, a participação 
do trabalho na renda das famílias se tornou menos importante 
na área rural (66,5%) do que no resto do país (76%) – quando 
ambas eram 81% em 1992.

Ainda que essa afirmação careça de dados relativos 
à realidade local dessas estudantes, a partir do estudo de 
Neri (2012), é razoável inferir que são, majoritariamente,  
parte dessa classe média do campo. A diminuição da parti-
cipação do trabalho como fonte de renda das famílias pode 
influenciar o fato de terem sido a tal ponto liberadas das 
contingências do trabalho que puderam concluir o Ensino 
Médio com capital cultural acumulado suficiente para ser 
aprovadas no Processo Seletivo Vocacionado (PSV) e, uma vez 
inseridas do curso, consigam conciliar a rotina de estudos com 
uma participação apenas acessória na renda familiar.

Um aspecto a ser destacado em relação ao componente 
homogêneo em torno do qual as estudantes se reconhecem são 
os conflitos envolvendo seus territórios de origem. Por se tratar 
de assentados, quilombolas, pescadores e pequenos sitiantes 
proprietários de terras, são comuns os relatos inconformados 
sobre os prejuízos da atividade mineradora, de energia eólica e 
solar, da fruticultura para exportação e do turismo comercial 
em suas comunidades. Em suas narrativas, ganha destaque o 
novo cenário da escassez de água na região dos perímetros 
irrigados: a contaminação dos lençóis freáticos e mananciais 
pelo uso de agrotóxicos ou o esvaziamento de poços artesianos 
em propriedades próximas aos projetos de irrigação, em razão 
do consumo insustentável de água.

Por ser interdisciplinar e para fazer jus a um projeto de 
educação que tem como ponto de partida a problematização da 
realidade do estudante, o interior da sala de aula é um espaço 
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onde elementos heterogêneos e homogêneos se complementam 
em um cotidiano altamente tensionado por uma pauta de ques-
tões sociais. A mais relevante delas certamente é o significado 
de “ser do campo”: o pressuposto mais comum entre eles e que 
se reafirma em cada gesto velado de discriminação que sofrem 
na universidade ou fora dela. No ambiente de sala de aula, isso 
a que eles se referem como “ser do campo” ganha coesão e 
unidade na medida em que uns se reconhecem nas questões dos 
outros. A propósito, esse é um dos desafios de contribuição do 
curso no que diz respeito ao reforço dos laços de pertencimento, 
de identidade e de capacidade de ação sobre os problemas 
enfrentados em nível local: permitir-lhes certa compreensão 
dos conflitos que os cercam de maneira que possam se reco-
nhecer como parte de um processo de espoliação que lhes é 
comum – que se evidencia, cada vez mais, pelas intenções do 
agro e do econegócio em fazer do campo um “vazio de pessoas”.

No ambiente interno da Ufersa, a Ledoc é reconhecida-
mente marcada como um ambiente de diversidade e “agitação 
política”. A simples presença de um curso com esse perfil 
numa universidade que antes de aderir ao Reuni era uma 
grande Escola Agrícola de molde desenvolvimentista, por si 
só, já confere ares dissonantes ao cotidiano regular da vida 
universitária. De acordo com Candau (2011, p. 338):

A cultura escolar dominante em nossas instituições educativas, 

construída fundamentalmente a partir da matriz político-

-social e epistemológica da modernidade, prioriza o comum,  

o uniforme, o homogêneo, considerados como elementos cons-

titutivos do universal. Nesta ótica, as diferenças são ignoradas 

ou consideradas um “problema” a resolver. 
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No ambiente do curso, os cumprimentos e as saudações 
em nome de “todas e todos” é praticamente uma questão de 
etiqueta, na qual a pessoa que esquece do “todas” está facil-
mente sujeita a uma interceptação em sua fala que pode ser 
discretamente constrangedora. As ponderações, considerações, 
discordâncias tendem a ganhar legitimidade na medida em 
que se aproximam dos argumentos próprios dos movimentos. 
O ambiente de sala de aula também é um espaço politicamente 
tematizado, visto que nele há representantes de movi-
mentos diversos, que inclui desde o clássico Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST e partidos de esquerda 
até representações locais de movimentos criados pelos próprios 
estudantes, como é o caso do movimento “Enegrecer”.

O que chamamos de conflitos no ambiente da Ledoc 
consistem em momentos de diálogo em que esses sujeitos se 
enfrentam – nem sempre amistosamente – na busca da rede-
finição de seus pontos de vista. Nossa recorrente ênfase no 
aspecto do conflito se dá por acreditarmos que a busca por 
construir um apelo lógico, e, ao mesmo tempo, sensível para 
seus argumentos faz com que essas estudantes recorram ao 
vocabulário e ao senso de justiça praticado pelos movimentos 
sociais para validar suas ideias. Essa, obviamente, não é uma 
relação necessária, uma vez que é recorrente se posicionarem 
sobre certos temas partindo de argumentos religiosos.  
A questão é que os argumentos religiosos só são aceitos por seus 
pares. Já os que estão baseados na gramática dos movimentos 
sociais tentam ser mais universais e legítimos.

Como forma de ilustrar isso que estamos descrevendo, 
vale mencionar a cena em que uma estudante interrompeu  
a outra, negra e feminista, enquanto esta expunha seus 
argumentos durante uma aula do curso. A cena foi a seguinte:  
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em tom sereno e paciente, ouve-se uma das estudantes dizer 
após se sentir interrompida: “Posso concluir minha fala”?  
A outra estudante retruca: “Conclua, eu não estou te inter-
rompendo”. Ainda mais serenamente, ouve-se a estudante 
autodeclarada negra dizer: “Está sim, porque eu sou negra e 
as mulheres negras sempre são interrompidas no seu lugar de 
fala”. A outra aluna tenta se redimir dizendo: “Mulher, eu não 
sou racista...”. Mais uma vez, serenamente, ouve-se: “Eu não 
estou dizendo que você é racista, estou dizendo que a gente vive 
numa sociedade racista em que as pessoas são acostumadas 
a interromper as negras em seu lugar de fala, tanto é que foi 
preciso você elevar seu tom de voz pra tentar me interromper”.

A tessitura dessa unidade identitária que é “ser do 
campo” é um processo no qual estudantes e docentes do 
curso estão implicados, o que passa pelo reconhecimento das 
contradições e do conflito comuns, motivados pela busca de 
soluções educacionais, políticas e econômicas, ao mesmo tempo 
respeitando a diversidade das orientações de vida que cada 
um assumiu para si, na tentativa de lidar com esses conflitos.  
A mística herdada dos movimentos sociais do campo; as pala-
vras de ordem, tais quais “educação do campo: direito nosso,  
dever do Estado”; o próprio cotidiano universitário, relati-
vamente cindido entre os estudantes da Ledoc e os demais 
estudantes da Ufersa; ou até mesmo a própria maneira de se 
denominar “ledoquianos” são formas de construir uma unidade 
mais ou menos mediada pelos processos educativos experimen-
tados no interior na universidade.

Os dados que deram origem a este capítulo são prove-
nientes de uma das avaliações da disciplina Movimentos 
Sociais no Brasil, ministrada por um dos autores. Na opor-
tunidade, foi solicitado que os estudantes escrevessem um 
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texto autobiográfico, em que descrevessem sua trajetória de 
vida familiar e escolar até ingressar na Ledoc e as eventuais 
mudanças que seu ingresso no curso provocaram na sua forma 
de enxergar as lutas dos movimentos sociais. Por se tratar de 
uma disciplina que, no momento, tinha poucos estudantes 
matriculados, 06 responderam à avaliação. De posse desses 
relatos e nos valendo de observações registradas ao longo da 
disciplina, nosso objetivo é compreender as mudanças na forma 
de essas estudantes enxergarem a pauta dos movimentos sociais 
a fim de sinalizar para uma possível vantagem da presença 
desses movimentos na formação dessas educadoras.

O tratamento dado a cada biografado tem a preocupação 
de assegurar-lhes o máximo de integridade de seus traços. 
Para tanto, além dos dados relatados na forma escrita, serão 
consideradas outras dimensões de suas vidas, que o próprio 
formato do curso oportuniza saber. São dimensões de suas 
personalidades e do cotidiano, das quais se toma conhecimento 
de forma muito espontânea, em virtude da convivência em 
um cotidiano de trabalho acadêmico que deve estar orientado 
para o reconhecimento de suas especificidades e dificuldades,  
de uma sugestão de pedagogia que tem como princípio 
educativo a realidade dos educandos e as reciprocidades, os 
compromissos e os afetos que resultam do esforço coletivo, de 
educandos e educadores, em fazer do curso um espaço em que 
se cultiva a autonomia e o conhecimento.
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A necessidade dos movimentos sociais

Quão relevante é o contato com movimentos sociais 
para a formação de educadores do campo? Ao assumirmos que 
essa é uma relação necessária, pelas razões que mais adiante 
detalharemos, outra pergunta se desdobra: que mudanças  
o contato com os movimentos sociais, durante o curso, 
promovem nos sujeitos do campo?

Tal qual inspiração e prática das LEDOCs, a educação do 
campo resulta de uma síntese de movimentos históricos que, 
paralelamente, disputaram a socialização da educação formal e 
informal nas populações do campo2. No que se refere à educação 
formal, o acesso das populações do campo à educação escolar 
aparece como um problema durante a década 1930, quando, 
no movimento escolanovista, discutia-se o lugar do rural em 
meio à proposta de universalização da escola pública, laica e 
gratuita. De um lado, a proposta hegemônica para as popu-
lações do campo tinha um caráter fortemente integrador de 
modo assimilacionista, estando implícito nessa compreensão 
a fatalidade presumida de integração desse setor como força 
de trabalho urbana. Nesse período, avançava uma proposta 
de industrialização nacional. De outro lado, esse programa é 
reprovado pelo educador paulista, Sud Mennucci, que também 
criticou o movimento escolanovista no Brasil, defendendo a 
importância de um modelo de educação específico, chamado 
de ruralismo pedagógico. Embora fosse tingido de certa visão 
romantizada e essencialista do campo e do camponês – espe-
cialmente em sua descrição do que seria a “cultura rural” como 

2  Em resumo, chamamos de educação formal os processos formativos 
que conduzem a certificações ou diplomas; já educação não formal são os 
processos que não carregam essa finalidade.
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traço predominante da sociedade brasileira –, a polêmica criada 
em torno do ruralismo pedagógico colocou em perspectiva as 
especificidades educacionais dos segmentos camponeses no 
que se refere à educação escolar. Nesse âmbito, essas iniciativas 
tiveram caráter descontínuo e emergencial, não garantindo 
grandes avanços no que se refere à universalização da educação 
às populações do campo.

Em relação à educação não formal, as iniciativas reunidas 
em torno da educação popular tentavam dar conta, em paralelo, 
do vazio educacional criado pela ausência do Estado nos setores 
camponeses e nas periferias urbanas. De acordo com Maria do 
Socorro Silva (2006), foram os movimentos sociais os responsá-
veis por organizar, ao longo da história, de forma mais ou menos 
sistemática e permanente, as ações de educação no campo.  
Ao mesmo tempo que ganhavam dimensão educativa, essas 
ações se estruturavam como expressão organizada dos povos 
do campo, assumindo para si os desafios da construção de uma 
proposta que efetivamente fez a educação urbanocêntrica passar 
por transformações pedagógicas adaptadas a outras realidades.

Os marcos desse processo são datados por Socorro Silva 
(2006) nos anos 1960, quando a luta por reforma agrária passa 
a incluir questões mais amplas de cidadania, como o direito à 
educação. A partir desse período, a educação popular passa a 
ser requerida como forma de encontrar caminhos alternativos 
ao processo educativo, e como meio de lidar com questões 
econômicas, políticas e culturais.

As práticas educativas desenvolvidas nesse período cunharam 

uma concepção de educação popular, como um conjunto de 

práticas que se realizam e se desenvolvem dentro do processo 

histórico no qual estão imersos os setores populares, ela deve 
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ser compreendida também como estratégias de luta para a 

sobrevivência e libertação desses setores. A mobilização da 

sociedade brasileira em defesa da escola encontrou nessas 

idéias fundamentos para suas proposições e espaços para 

formulação de movimentos pedagógicos e sociais que com 

suas ações demarcaram uma nova perspectiva e contribuíram 

para trabalhos posteriores no campo da educação popular, 

gostaríamos portanto de destacar os seguintes movimentos 

e organizações: movimentos de educação popular (MCP, CPC, 

A campanha De pé no chão também se aprende a ler, MEB); 

movimentos da Ação Católica (JAC, JEC, JIC, JOC e JUC) e Ação 

Popular; movimentos sociais do campo (Ligas Camponesas, 

Ultab, Master) (SOCORRO SILVA, 2006, p. 70).

Nos anos 1980, com o surgimento do MST, a educação do 
campo passa a ser demandada em meio às ações de reforma 
agrária. Resulta dessa pressão dois marcos importantes: 
primeiro, a criação do Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária – PRONERA que, mediante parcerias com o 
Estado, introduz formas autônomas de escolarização em nível 
médio e superior a fim de dar conta da formação de profissionais 
em nível técnico, licenciatura e bacharelado para satisfazer a 
defasagem de profissionais no campo. Talvez os exemplos mais 
conhecidos sejam os cursos de “magistério da terra” e “enfer-
magem da terra”, destinados à formação de educadores e técnicos 
de enfermagem, respectivamente, como parte das prioridades 
de tornar viáveis os territórios de reforma agrária; segundo, a 
criação de uma Articulação Nacional por uma Educação Básica 
do Campo3, que reuniu intelectuais e setores organizados  

3  ARROYO, Miguel Gonzales; FERNANDES, Bernardo Mançano. A educação  
básica e o movimento social do campo: por uma educação básica do campo. 
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da sociedade civil em torno de dar sistematicidade a propostas 
de uma educação do campo que rompa com os princípios român-
ticos da antiga educação rural, com foco nos processos de luta 
camponesa pela manutenção de seus territórios, acompanhadas 
de um avanço nos acessos à educação formal, bem como de 
fortalecimento das bases de articulação comunitárias. 

Com essa breve recomposição histórica de como a 
educação do campo se estruturou nas últimas décadas, 
quisemos realçar uma cumplicidade longa e ativa dos movi-
mentos sociais com a questão educacional dos camponeses.  
Se, de um lado, a relação entre educação do campo e movimentos 
sociais se configurou como historicamente necessária diante de 
uma flagrante ausência de políticas educacionais específicas, 
de outro lado, a construção de uma alternativa contém, desde 
sua origem, os enunciados de criticidade, autonomia e luta, fora 
dos quais é impossível pensar que a educação do campo tivesse 
sequer existido. Segundo Molina e Freitas (2011, p. 19):

[...] a Educação do Campo vincula-se à construção de um 

modelo de desenvolvimento rural que priorize os diversos 

sujeitos sociais do campo, isto é, que se contraponha ao 

modelo de desenvolvimento hegemônico que sempre privi-

legiou os interesses dos grandes proprietários de terra no 

Brasil, e também se vincula a um projeto maior de educação da 

classe trabalhadora, cujas bases se alicerçam na necessidade 

da construção de um outro projeto de sociedade e de Nação. 

Do ponto de vista histórico, fica atestada a indisso-
ciabilidade entre educação do campo e movimentos sociais.  

Brasília: Articulação Nacional por uma Educação Básica do Campo, 1999. 
(Coleção Por uma educação básica do campo, n. 2).
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Mas permanece pendente outra questão que é: depois de 
criadas e institucionalizadas certas políticas educacionais 
para o campo, o que justifica a necessidade do seu contato com 
os movimentos sociais? No caso específico das Ledocs, qual 
a contribuição dos movimentos sociais para a formação de 
educadores do campo?

Em primeiro lugar, haveria de se considerar que a insti-
tucionalização desses cursos nas universidades federais do 
Brasil está longe de ser uma tarefa acolhida com facilidade.  
Mas, pelo contrário, nos diferentes encontros e fóruns das 
Ledocs, registram-se as dificuldades que coordenadores, 
docentes e técnicos desses cursos enfrentam, principalmente 
no sentido de adequar o modelo específico de educação do 
campo ao padrão universitário de moldura profundamente 
urbanocêntrica. Os problemas vão, por exemplo, desde a adap-
tação do calendário escolar regular aos períodos do Tempo 
Escola e do Tempo Comunidade até a dificuldade de um estu-
dante retirar livros na biblioteca porque o CEP genérico de sua 
comunidade não discrimina seu endereço de forma específica. 
A experiência de um dos autores como docente do mesmo curso 
na Universidade Federal do Piauí (UFPI) e, posteriormente,  
na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) leva a 
crer que a resolução desses problemas, bem como a viabilidade 
de suas ações internas, passa necessariamente por um trabalho 
coletivo que inclui representantes de movimentos sociais impli-
cados na difícil missão de adequação do ambiente acadêmico às 
especificidades da Ledoc – mas isso, por si só, demandaria um 
estudo próprio, e não há espaço neste capítulo para entrarmos 
nesses detalhes.

Em segundo lugar, o avanço das empresas capitalistas na 
direção dos territórios camponeses – tanto na forma clássica 
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do agronegócio quanto nas atuais formas do turismo e do 
econegócio no qual se destaca, no cenário agrário potiguar,  
a instalação de grandes projetos de energia eólica e solar – tem 
provocado constrangimentos diversos que obrigam o mais 
pacato dos camponeses a disputar a permanência em seu 
território contra essas empresas. Para além do fechamento das 
escolas do campo, que é resultado consagrado na literatura do 
avanço dessas empresas (MOLINA, 2015), a questão da existência 
mesmo do campesinato, que tem como princípio elementar a 
autonomia sobre seu território, passa por uma contingente 
necessidade de organização e mobilização política. Seria,  
no mínimo, tecnicamente inconsistente defender que a 
educação do campo poderia existir fora de alguma formação 
para a luta, pois o que está cada vez mais sinalizado no hori-
zonte é a comoditização dos territórios camponeses com a 
evidente ameaça de reprodução social desses grupos.

Em terceiro lugar, a formação de educadores e educa-
doras que deem conta da compreensão e busca de soluções 
para esses conflitos depende amplamente da gramática crítica 
dos movimentos sociais. Nesse sentido, ressaltamos três dos 
cinco princípios discriminados no Art. 2º do Decreto nº 7.352,  
de 4 de novembro de 2010, que regulamenta a política nacional 
de educação do campo:

III - desenvolvimento de políticas de formação de profissio-

nais da educação para o atendimento da especificidade das 

escolas do campo, considerando-se as condições concretas  

da produção e reprodução social da vida no campo;

[...] 

IV - valorização da identidade da escola do campo por 

meio de projetos pedagógicos com conteúdos curriculares  
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e metodologias adequadas às reais necessidades dos alunos 

do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, 

incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo 

agrícola e às condições climáticas; [...] 

V - controle social da qualidade da educação escolar, 

mediante a efetiva participação da comunidade e dos movi-

mentos sociais do campo.

O documento, ao afirmar que a qualidade das escolas do 
campo depende da formação de profissionais implicados em 
assegurar as condições concretas de sua reprodução social, 
e, ao admitir que isso passa por uma relação estreita com os 
movimentos sociais, reconhece e legitima, na forma da lei, 
as vantagens dessa combinação. Trata-se de reconhecer que 
as articulações historicamente acumuladas em torno da luta 
por educação do campo, que culminam nas Ledocs, têm, na 
continuidade dessa luta, suas melhores chances de alcançar os 
objetivos aos quais se propõe.

Rupturas e dissensos na trajetória 
de vida dos educandos

Nesta seção, analisaremos o relato biográfico produzido 
por 06 estudantes da Ledoc na oportunidade em que cursaram 
a disciplina de Movimentos Sociais no Brasil. Desses relatos,  
foram retiradas descrições consideradas relevantes para 
entender que rupturas e descontinuidades – na forma de 
compreender os processos de luta – esses estudantes experi-
mentaram durante sua trajetória no curso. É comum em todos 
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os relatos a narração de eventos acadêmicos, debates polêmicos 
em disciplinas e situações que problematizam noções até então 
naturalizadas. De antemão, chamamos a atenção para as 
incongruências presentes nos traços pessoais dos estudantes,  
nas heterogeneidades de seus percursos de vida, nas tensões que 
envolvem a redefinição de seus pontos de vista sobre o mundo 
social e o resultado de suas reflexões, que nem de longe implicam 
a desfiliação de uma visão de mundo para assumir outra4.

A primeira que iremos apresentar, Maria Firmina, é uma 
jovem de 23 anos, de pele negra, cabelos que se apresentam 
lisos, e um reconhecido entusiasmo comunicativo. Expõe com 
frequência seu ponto de vista sobre temas diversos, de forma 
razoavelmente articulada, demonstrando preocupação em 
defender argumentos próprios de forma conciliatória. A estu-
dante, assim como várias outras, aproveita o espaço do curso 
para vender utensílios de casa mediante catálogo de revista.  
É de religião evangélica, mas fala com bastante simpatia sobre as 
religiões de matriz africana – conforme veremos mais adiante. 
Reside em um projeto de reforma agrária na cidade de Serra 
do Mel/RN e costuma falar mais em acessos que em privações 
quando se refere à sua condição econômica, destacando que é 
filha única e primeira neta de seus avós maternos, dos quais 
recebeu muito carinho. Sua mãe é “dona de casa” e seu pai 
trabalha há muito tempo como funcionário de uma empresa 
terceirizada da Petrobrás.

Logo nas primeiras linhas de seu relato, Maria Firmina 
destaca o fato de ser casada, de “ainda” não ter filhos e de morar 
numa casa própria. Realça que seus pais “são casados até hoje”  

4  Para garantir o anonimato dos sujeitos desta análise, seus nomes foram 
substituídos por nomes fictícios.
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e mobiliza elementos de ancestralidade e pertencimento 
quando afirma: “sou neta de agricultores”. Quando fala de sua 
escolarização, lembra que, “mesmo sempre tendo estudado 
em escola pública”, contou com muito estímulo de seus pais,  
de forma que “nunca fui para uma recuperação, nunca fui 
reprovada”. Realça também que, durante o primeiro ano de 
curso da Ledoc, não havia transporte público que a levasse  
de Serra do Mel para Mossoró, e que seus pais arcaram com 
esses custos durante um ano.

Segundo ela, o momento que antecede seu ingresso no 
curso, adjetivado como “um pouco difícil” – em contraste com 
a infância –, era marcadamente doméstico, com certa privação 
de ter uma vida igual à de suas amigas, pela necessidade de 
fazer companhia à sua mãe enquanto seu pai trabalhava embar-
cado. O momento de ingresso na universidade é descrito como  
“um choque de realidade”, justificado por ter encontrado  
“um mundo completamente diferente do que vivia”,  
com destaque para o fato de presenciar a troca de afetos entre 
pessoas do mesmo sexo, o que a deixou, a princípio, “chocada”.

Na sequência dos fatos, ela chama a atenção para a 
primeira viagem que fez pelo curso, que durou uma semana, 
rumo a um congresso acadêmico na cidade de Ilhéus/BA. Dessa 
viagem, ela destaca como importante “poder ouvir, conhecer, 
socializar experiências com pessoas de movimentos sociais, 
como MST, com índios, com pessoas que cursaram o mesmo 
curso que eu, conhecimentos ímpares, os quais lembro até hoje”. 

Desse ponto em diante, ela percorre uma sequência de 
fatos que, segundo ela, “me abriu os olhos para muita coisa”. 
Primeiro, ter assistido, no evento de Ilhéus/BA, a uma palestra 
com um professor doutor que se identificava como indígena, 
fato que, segundo ela, “eu nem imaginava ter”. Segundo, ela cita 
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a influência de uma professora, adjetivada como “fantástica”, 
que a fez refletir “sobre o que escutava em casa, a começar 
quando era pequena que minha mãe me dizia o que era coisa 
de menino e o que era coisa de menina, que cresceu ouvindo 
que mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, que mulher 
nasceu apenas para cuidar do lar”. A partir daí, a biografada 
passa a expor uma ruptura na sua forma de pensar as relações 
de gênero, quando afirma que

[...] conheci então, os “direitos sociais” das mulheres [...] os 

quais tinham me feito refletir qual mulher eu queria ser, se era 

a cópia da minha mãe, ou se eu queria ser uma mulher casada, 

porém independente, com seu trabalho, formada, isto é, bem 

diferente da mulher que minha mãe queria que eu fosse.

Essas rupturas parecem conduzir a certos dissensos 
manifestados nas suas relações familiares, especialmente com 
seu marido, sobre o qual assim se refere:

[...] tenho essas discussões na minha casa com meu esposo,  

e o mesmo também as compreende, pois ele tem o mesmo 

pensamento que o meu, ele mim ajuda nas atividades 

domésticas, pois ele sabe que não é só dever da mulher essas 

atividades, e sim dos dois, o mesmo também, mim incentiva 

a estudar, a ter meu emprego.

Acerca desse raciocínio, ela chega a uma conclusão conci-
liatória e positiva ao afirmar que “essas atitudes e discussões 
tidas em casa com meu esposo, me deixa feliz, pois sei que posso 
contar sempre com ele para tudo”. 
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Terceiro, ela fala de sua percepção sobre os movimentos 
sociais do campo. Nesse sentido, passa de “vândalos que queriam 
tomar as terras dos outros” para “um movimento que lutava 
pelo direito a terra, que tem ideais e propósitos”. Quando se 
refere ao movimento negro, um tópico mais implicado de afetos 
ganha lugar. No momento em que foi provocada a comentar 
sobre esse ponto – na discussão em sala de aula que fez parte 
da complementação dos dados dos relatos escritos –, Maria 
Firmina reavaliou sua infância sob a visão crítica do movimento.  
Com isso, comentou que, por ser “descendente dos negros dos 
carnaubais”, experimentou rejeição de sua família pelo fato 
de ser negra. Na escola, as pessoas evitavam-na pela mesma 
razão e mencionou um problema de pele que deixou cicatrizes 
e das quais ela sentia vergonha. Nos círculos de amizade,  
ela recebia apelidos depreciativos como “formiga preta”,  
mas que, a princípio, isso não a incomodava enquanto estava 
entre amigos. O problema era quando esses amigos a expunham 
dessa forma na frente de outras pessoas.

Na obra Tornar-se Negro (1983), da psicanalista e ativista 
negra, Neusa Santos Souza, em que a escritora analisa os custos 
emocionais da negação da cultura e do corpo negros, consta 
uma descrição de como opera a violência psíquica na compo-
sição da autoestima:

A violência racista do branco exerce-se, antes de mais nada, pela 

impiedosa tendência a destruir a identidade do sujeito negro. 

Este, através da internalização compulsória e brutal de um 

ideal de Ego branco, é obrigado a formular para si um projeto 

identificatório incompatível com as propriedades biológicas 

do seu corpo. Entre o Ego e seu Ideal cria-se, então, um fosso 

que o sujeito negro tenta transpor, às custas de sua felicidade,  

quando não de seu equilíbrio psíquico (SOUZA, 1983, p. 3).
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Como forma de superação desse quadro, a estudante 
afirma que, já no final do Ensino Médio, gostava de postar nas 
redes sociais fotos de Nelson Mandela, mas que foi na Ledoc 
que ela “passou a se impor, a quebrar aquelas situações que 
aconteciam comigo, passei a descobrir que as brincadeiras não 
eram brincadeiras”. Como marco dessa mudança, ela cita um 
evento ocorrido no Campus da Ufersa, com nome de Seminário 
de Ações Afirmativas e Inclusão Social, quando participou de 
um minicurso sobre religiões de matriz africana. “Ao iniciar 
o minicurso meu pensamento era de que tudo era macumba”, 
afirma. Depois disso, ela dedica algumas linhas para justificar 
que a macumba é completamente diferente do que pensava, que 
os orixás têm mais a ver com os santos da igreja católica do que 
ela pensava e que o Candomblé é até hoje alvo de preconceito 
porque está relacionado com a dominação dos negros escravi-
zados. A esse respeito, ela conclui dizendo:

[...] quando passei a ter conhecimento da mesma vi que não 

era muito diferente da outras, percebi que estava totalmente 

com um pensamento injusto. Que essas pessoas as quais são 

dessa religião tem direitos de expor sua crença, que eles têm 

direito de cultuar os deuses deles, e principalmente que essas 

pessoas devem ser respeitadas, pois os mesmos têm direito 

ao respeito dos demais.

No percurso da Ledoc, Maria Firmina informa que passou 
a se reconhecer como pessoa negra, tornando-se mais combativa 
no que diz respeito a debater sobre esse tema e também sobre 
o feminismo com sua família e seu marido. Apesar disso, ainda 
que trate com muita simpatia e entusiasmo das religiões de 
matriz africana que conheceu durante sua formação superior, 
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quando volta a falar sobre sua religiosidade, ela diz manter-se 
firme em sua orientação evangélica. Ademais, quando comenta 
sobre o futuro, ela sempre projeta elementos de maternidade, 
matrimônio e carreira profissional como prioridades.

Outra biografada é Helena, uma estudante de 53 anos,  
de pele branca e cabelos longos e negros. No ambiente acadêmico, 
diferentemente de Maria Firmina, apresenta-se de forma muito 
econômica em sua fala. No início da disciplina Movimentos Sociais 
do Brasil, ela se reservava a manifestar sua opinião somente 
quando alguma pergunta lhe era pessoalmente endereçada.  
No decorrer do curso, houve avanços no que se refere à cons-
trução de um diálogo: tanto mediante uma melhor compreensão 
da realidade de Helena quanto pelo esforço da própria estudante 
de superar suas limitações em relação a falar em público.

A estudante, assim como a maioria dos outros, começa 
tratando de sua infância em seu ambiente doméstico,  
lugar que ela identifica como espaço da “ordem social insti-
tuída”, ao mesmo tempo que identifica, nessa mesma ordem, 
algumas contradições. Em relação à sua família, Helena inicia 
seu relato mencionando suas 10 irmãs mulheres e seus 02 irmãos 
homens e acrescenta: “sou filha de agricultores”. Logo na quinta 
linha, ela relembra a figura de um senhor que trabalhava com 
seu pai, que frequentava sua casa e que oferecia presentes a 
ela e a suas irmãs. Lembra de uma boneca grande que ganhou 
desse senhor, mas que se recusou mantê-la, dando-a para suas 
irmãs, informando que tinha medo dele, embora, até hoje, não 
consiga identificar o porquê, uma vez que ele era sempre gentil 
com ela e suas irmãs.

De acordo com Helena, sua infância foi marcada pelo 
trabalho na agricultura. Ela e as irmãs estavam investidas na 
“obrigação de ajudar aos pais no trabalho da roça”. Nesse período,  
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sua escolarização foi precária e descontínua: primeiro, porque 
não dispunha de certidão de nascimento até próximo da fase 
adulta, o que, em vários momentos, inviabilizou sua matrícula; 
segundo, os estudos não eram uma prioridade “naquele tempo”; 
terceiro, quando finalmente ela e suas irmãs retomaram a regu-
laridade de uma rotina escolar, entram em cena os problemas 
de deslocamento, que incluem longas distâncias percorridas 
de bicicleta, que, por sua vez, quando quebrava, obrigava-as a 
dormir na casa de algum parente mais próximo da escola.

Quando finalmente concluiu o Ensino Médio, a estudante 
destaca que “fiquei de oito a nove anos em casa sem fazer 
nada”. Ao comentar pessoalmente sobre esse evento, Helena 
deixa sugerido que esse período foi marcado por reflexões 
a respeito de seu futuro. Em 2010, ela viaja com um coletivo 
de mulheres para São Paulo, rumo à 3ª Ação Internacional da 
Marcha Mundial das Mulheres.

Nessa marcha eu vi o que eu achava o maior dos absurdos 

que é a questão de gênero pois para mim ver a intimidade 

entre duas mulheres era muito difícil ver e aceitar e quando 

eu cheguei na marcha foi a primeira coisa que eu vi. Mulher 

beijando outra mulher eu não sei nem sei explicar o que senti 

foi uma coisa inexplicável eu não sabia se olhava ou se virava 

a cara, ver duas mulheres trocando intimidades para mim era 

muito estranho. Minha vontade era de sair daquele local e 

vim embora para casa aquela cena não saia da minha cabeça 

ver duas mulheres se beijando na boca, desde pequena eu 

fui ensinada que mulher tinha que casar cedo ter filhos e 

obedecer a seu marido e etc.
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Na sequência de seu relato, ela se desloca 4 anos no 
tempo para falar de quando suas irmãs tiveram a iniciativa 
de fazer sua inscrição no Processo Seletivo Vocacionado da 
Ledoc/Ufersa/Mossoró, no qual não foi aprovada. Isso provocou 
nela um “desânimo” que a desencorajou a tentar a seleção no 
ano seguinte. Contudo, apesar de ela afirmar “não queria me 
inscrever pois estava com medo de fazer a prova e ser reprovada 
de novo”, novamente, suas irmãs a inscreveram na seleção e, 
dessa vez, obteve êxito. “Quando minha irmã falou pra mim 
que ia comprar o meu material eu ficava imaginando dentro de 
mim ‘meu Deus será que eu passei mesmo’, será que meu sonho 
virou realidade?”.

Com sua inserção no curso, ela afirma que, de imediato, 
pôde notar a importância dos movimentos sociais, quando 
tomou conhecimento de que o próprio curso era resultado de 
uma conquista desses movimentos do campo e que, em suas 
palavras, “eles fazem parte da nossa vida e da nossa história, 
sem os movimentos sociais os nossos direitos são deixados de 
lado, pois vivemos em um país onde só quem tem direito são 
os ricos, os pobres são esquecidos e deixados de lado”. Em suas 
conclusões, ela retoma o tópico sobre feminismo, afirmando 
que “para mim ver duas mulheres ou dois homens trocando 
intimidade acho a coisa mais normal do mundo porque a vida 
é sua e você faz dela o que você achar melhor”.

Em seguida, apresentamos Milena, uma mulher de 29 anos, 
mãe de uma menina e filha de dona de casa com pai salineiro. 
Vive na zona rural de Areia Branca/RN desde seu nascimento. 
Refere-se a si mesma com “sou uma pessoa simples, de família 
simples meus pais não tiveram muitas oportunidades de estudar, 
mas sempre incentivou a mim e aos meus irmãos”. Ingressou 
na segunda turma da Ledoc, em 2014, e afirma que o incentivo  
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de fazer o processo seletivo vocacionado veio de uma amiga. 
“Existe uma Milena antes e uma depois de entrar na Ledoc”, 
afirma. “Eu não tinha ideia do que era os movimentos sociais”, 
prossegue. A estudante mora em uma comunidade de aproxima-
damente 40 famílias, das quais a grande maioria trabalha numa 
salineira. Ela justifica a falta de contato com os movimentos 
sociais antes de entrar no curso pelo vazio de mediadores em 
seu território, ao se referir ao ambiente do seguinte modo:  
“lá é muito esquecido”.

[...] eu não tinha ideia do que eram os movimentos sociais, 

pensava que o MST [...] era o que muita gente que não tem 

informação pensa, que eram um bando de desocupados 

brigando por terra, eu não tinha uma clareza dos meus 

direitos assegurados, antes eu mim reconhecia como estar na 

minha certidão de cor parda, eu ria de certas brincadeirinhas 

racistas, só mim importava com as coisas da minha religião, 

não sabia identificar quando de certa forma acabava sendo 

preconceituosa ou conivente.

Ao avaliar como enxergava os conflitos relativos aos 
processos de luta dos movimentos sociais, a estudante faz 
reconsiderações sobre fatos ocorridos em sua vida, reconhe-
cendo injustiças e preconceitos em certa forma de enquadrá-los. 
Refere-se ao assentamento vizinho à sua comunidade, que, 
durante o processo de ocupação, foi rapidamente descrito 
pelos seus pares que “estavam ocupando as coisas dos outros”. 
Enquanto fala sobre isso, ela reconhece que depois da Ledoc, 
“eu desfiz muitos dos meus conceitos”.
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[...] eu consigo entender que para termos os direitos que 

temos hoje, foram preciso muitas lutas que foram articuladas 

pelos movimentos sociais, lutas de séculos e que precisa ser 

mantida constantemente, a luta não pode parar. Hoje eu sei 

que o MST são um movimento social de pessoas que lutam por 

um direito que por lei lhe é garantido que é o direito à terra, 

os mesmos lutam pois esse direito está sendo negado aos 

mesmos [...] eu hoje vejo que as leis que asseguram os nossos 

direitos não devem ficar apenas no papel, elas devem ser uma 

ferramenta para usarmos para lutarmos por nossos direitos.

Ainda falando sobre pontos de vista que tem abando-
nado, ela aborda a questão racial, afirmando que “aprendeu 
a se reconhecer negra” e quando a chamam de “morena” 
ela prontamente responde: “morena não, negra!”. Assim, ela 
descreve a opressão do negro na sociedade: “séculos que são 
vistos como inferiores e perceber que isto ocorre como algo 
cultural, que vai passando de um para o outro”. Quando fala da 
questão racial, ela não se refere aos negros e negras na primeira 
pessoa do plural, embora, possivelmente, ela se reconheça no 
mesmo processo de ser tratada de forma inferior, uma vez que 
começou seu texto se afirmando uma pessoa de vida simples.

No que diz respeito à questão de gênero, ela informa que 
está cada vez mais compreendendo o valor da causa feminista 
e que “hoje eu não consigo me calar quando escuto frases 
machistas de pessoas próximas a mim”. Conclui falando de 
respeito às religiões “do outro”, de que não vê mais graça em 
piadas que identifica como preconceituosas e de que compre-
ende o quanto de justiça há na pauta de reivindicações dos 
movimentos sociais.
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Outro informante é Augusto, um homem de 31 anos, 
nascido e residente em Assú/RN, casado, pai de uma menina e 
cristão evangélico – conforme referido na 3ª linha do seu texto. 
Inicia seu relato bibliográfico com uma descrição carregada 
de impressões afetivas acerca de sua infância e do cenário 
familiar. Filho de professora com um servidor público, Augusto 
não foi criado pelos seus pais, mas por uma sobrinha de sua 
avó, também professora, que nas suas palavras “foi mais do 
que mãe”. Em sua descrição, a mulher que o criou nunca casou 
ou teve filhos, e dedicou parte do seu tempo para a família: 
“ela que criou todos os netos da minha avó”. Ainda enquanto 
fala sobre maternidade, ele menciona que sua mãe, não tendo 
planejado a gravidez do segundo filho – que no caso era ele –, 
tentou “interromper a gravidez”; e sem estabelecer qualquer 
relação entre um fato e outro, ele afirma que nasceu uma 
criança “muito frágil que pesava apenas 1.500kg”5. Ele diz que 
“quando criança eu não tinha tanto afeto com meus pais, pois 
eles moravam em outra cidade” e imediatamente se remete 
à mulher que o criou da seguinte forma “só em falar nela,  
meus olhos enchem de lágrimas, pois ela tinha um carinho 
muito especial por mim”. No mais, ele conclui que teve uma 
infância comum e feliz.

Sobre a sua escolarização, o estudante afirma “sempre 
tive no meio da família incentivadores que mostravam exemplos 
que o estudo poderia me ajudar futuramente”. Mais adiante, 
ele acrescenta: “tive bons exemplos de pessoas que venceram 
através dos estudos, eles trabalhavam como professores de 
escolas, de Universidades, eram bancos, gerentes de correios 

5  Note-se que esse detalhe é, para ele, relevante ao ponto de lembrar desse 
número aos 31 anos.
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e na área da saúde”. Complementa dizendo que seus primos 
o reconhecem como uma referência: “a maioria me pedem 
orientações de como deve fazer alguma coisa”.

Ele volta a falar das mulheres de sua família, adjeti-
vando-as de “rígidas, carinhosas, bravas, mansas, amorosas, 
ingênuas” e que elas mantinham a casa. Continua relatando 
que: “eu era muito preguiçoso, [...] pois tinha a minha família 
para me sustentar”. Esse momento de sua vida foi interrompido 
quando ele passa num concurso para Auxiliar de Serviços 
Gerais e se vê obrigado a fazer tarefas com as quais não estava 
acostumado. Esse momento, por sua vez, foi descontinuado com 
a indicação de seu nome para ser diretor de uma escola pública 
de ensino infantil. Dois anos depois, foi convidado a ser diretor 
de outra escola, de Ensino Fundamental, Médio e EJA.

[...] eu ia trabalhar sem ânimo com um medo de não dar certo 

o que eu desejasse ou planejasse, eu entrava na sala da direção 

e buscava calma e paciência para que eu pudesse começar a 

trabalhar, passava nos corredores e ia visitar as salas de aula 

todos com uma certa timidez todos os dias.

Atualmente, ele voltou a ocupar o cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais, o que, do seu ponto de vista, “traz um pouco 
de receio, não por eu já ter ocupado outros cargos, mas pelo 
descaso que muitos de nós ASG passamos, pois muitos acham 
que somos empregados particulares”. Detalhe é que esse estu-
dante, durante as aulas nas quais se abordava o tópico sobre a 
dominação carismática, procurou o professor no intervalo para 
perguntar como se faz para se tornar uma liderança. Rumores 
dão conta de que ele quer ser liderança sindical, criando um 
sindicato dos ASGs.
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Em 2013, ele ingressou na primeira turma da Ledoc, 
“sendo mais um membro da família em cursar o ensino supe-
rior”. Por ser originário de uma pequena cidade do interior, 
assume que tinha “pré-noções acerca dos moradores oriundos 
da zona rural e militantes de movimentos sociais” e inicial-
mente teve dificuldades de adaptação no curso:

Eu não me identificava com o público da Ledoc! Entendia que 

eram jovens que moravam na Zona Rural, que o máximo que 

já tinham feito em relação aos estudos era o Ensino Médio, 

não me identificava com as conversas que muitos colegas 

tinham como por exemplo: “vamos buscar nossos direitos  

e vamos falar com a coordenação do curso”.

Ainda se referindo às suas impressões iniciais sobre o 
curso, ele narra que “via pessoas que dormiam nos corredores, 
não tinha o que comer e sempre buscava ajudar a essas pessoas”. 
Essa parece ter sido sua primeira tentativa de aproximação 
com os outros estudantes. Ele continua admitindo que não se 
identificava com os que eram militantes do MST e os criticava 
“por trás”. Justifica-se dizendo que tinha uma cabeça limitada 
para compreender as formas de militância e que “trazia comigo 
um senso que me fazia ver estas pessoas como vagabundos, sem 
futuro, baderneiros [...] eu dizia que nunca iria me juntar com 
pessoas de movimentos sociais”.

Esses conflitos na forma de perceber certos aspectos e 
colegas de curso é algo que permanece ainda em aberto. Merece 
destaque o fato de que, no início da disciplina Movimentos 
Sociais no Brasil, Augusto e os demais estudantes foram solici-
tados a adotar um movimento social com o qual iriam trabalhar 
ao longo da disciplina, culminando com uma apresentação  
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que computaria nota para 3ª avaliação. Desde o início,  
o estudante em questão escolheu – e manteve a escolha –,  
o “Movimento Contra o Aborto”, formado por setores cristãos 
contrários à legalização do aborto, pauta que, por sua vez, 
é bastante discutida entre os estudantes pela considerável 
presença de militantes feministas.

Em seguida, o estudante, em seu relato, menciona 
desigualdades sociais e a importância da luta dos movimentos 
sociais para superação dessas desigualdades. Porém, sempre 
trata o tema de forma impessoal, narrando as injustiças às quais 
diversos grupos estão submetidos, sem se posicionar como 
afetado ou participante desses processos.

Nossa próxima informante é Sulamita, uma jovem de 
24 anos, casada, evangélica e mãe de uma linda garotinha. 
Nasceu no Norte, lugar para onde sua mãe se mudou (sendo 
esta oriunda do Ceará) desde que decidiu separar-se do seu pai, 
aos 4 meses de gestação. Com 2 anos de idade, Sulamita deixou 
para trás o contato com sua mãe e ficou sob os cuidados de seus 
avós maternos, agricultores, em Serra do Mel/RN. Nesse espaço, 
ela sugere ter encontrado um ambiente confortável e cheio de 
cuidados. Seus avós são descritos como pessoas de condição 
financeira suficiente para prover o que ela julgou necessário 
durante sua infância. Em contrapartida, a atmosfera familiar 
na qual cresceu era densa de enquadramentos a respeito dos 
papéis de gênero, de modo que as decisões de sua mãe parecem 
ser alvo de algum conflito.

Tive  uma infância tranquila, não me recordo de sentir 

falta dos meus pais, pois, como fui deixada muito nova não 

os conhecia, mas sempre tive contato com a minha mãe, 

e a conheci pessoalmente aos 12 anos de idade em 2006,  
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quando passei minhas férias em Manaus,  me recordo vaga-

mente das minha tias não querer me levar até o bairro  em 

que ela morava, queriam que ela fosse até onde eu estava, 

mais como ela tinha uma criança pequena,  a minha irmã,  

e  não tinha com quem deixar, pois a mesma é  viúva do pai da 

minha irmã, elas acabaram me levando até lá, mais sempre 

reclamando do bairro que era esquisito,  já o meu pai nem 

minha mãe sabia por onde ele estava.

Quando ela usa a palavra “deixada” para descrever a situ-
ação de alguém que deixa de estar sob os cuidados de sua mãe 
para morar com seus avós, a estudante mobiliza uma palavra 
que possivelmente assimilou pelo uso comum das pessoas de 
seu convívio regular. De certo modo, é uma palavra carregada 
de normatividade em torno do papel da maternidade, tanto que 
a estudante não utiliza o mesmo termo para descrever atitudes 
do seu pai, que, para ela, é considerado muito mais como uma 
figura ausente. As condições financeiras de sua mãe também 
estão sob o julgamento comparativo com os outros membros 
da família:

[...] há na família um empresário no ramo da castanha do 

caju, uma bioquímica também empresária dona de farmácias 

na capital Manaus-AM, outra farmacêutica bem sucedida 

concursada em dois hospitais em Manaus-AM, o qual o seu 

esposo é um empresário e engenheiro Naval e por último uma 

enfermeira, então cresci pressionada a ser alguma coisa, mais 

com incertezas do que eu seria [...] Hoje acho que tive sorte 

por não ter sido criada por ela, pois a vida que eu tive ela 

não poderia ter me dado. Sempre fui influenciada a estudar 

principalmente por parte da minha avó, pois assim como ela 
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formou quatro de seus seis filhos, exceto minha mãe e o meu 

tio mais novo, sempre tentou passar para mim a trajetória e 

o legado que seus quatro filhos tem, pois sei que com muita 

luta e esforço ela sofreu junto com eles para serem o que são, 

e eles a retribuem muito bem, mas também cresci ouvindo 

que a minha mãe nunca quis saber de estudar, e que por isso 

passava por dificuldades (grifo nosso).

No trecho citado, fica sugerido que a biografia de sua 
mãe foi tomada por sua família na forma de predestinação para 
a estudante, de modo a conformar seu apetite pelos estudos. 
Ela estudou todo o Ensino Fundamental em escola privada e 
gozou de uma infância e adolescência que ela descreve de forma 
sempre agradável e cheia de acessos, como viagens nas quais 
“conheci muitos lugares, pois sempre nas minhas férias eu ia 
pra alguma cidade passear na casa de parentes”.

Aos 17 anos, certamente após concluir o Ensino Médio, 
ela ingressa em uma universidade privada para cursar Serviço 
Social, onde permanece por 2 anos, até o momento em que 
seu destino premeditado vem a se cumprir e ela engravida 
aos 20 anos. Passaram-se 6 meses até que ela tivesse coragem 
de contar para a sua família e, principalmente, para os avós, 
pois temia o fim do apoio financeiro. Foi nesse momento que 
resolveu ingressar numa universidade pública e conquistou 
sua vaga na Ledoc.

Ainda que a estudante não descreva as mudanças na 
forma como passou a ser tratada em seu ambiente familiar, 
fica implícito em seu texto que a Ledoc marca uma passagem 
de uma vida de dependência material e cumplicidade moral 
com seus pares para ingressar num mundo estranho, cheio 
de controvérsias e, a princípio, moralmente degenerado,  
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mas no qual ela passa a se reconhecer, ainda que de forma muito 
tensa e conflituosa. No mesmo período que entra na Ledoc, ela faz 
uma viagem para o Norte para visitar sua mãe e conhecer seu pai.

[...] daí foi esclarecido muita coisa que durante toda minha 

vida eu imaginava de uma forma que não era, intendi 

principalmente o quanto a vida da minha mãe foi sofrida 

principalmente pelo fato dela ter criado minha irmã sozinha, 

em uma favela e que mesmo sozinha, garantiu os estudos da 

minha irmã, e que ao contrário de mim que sempre tive tudo, 

minha irmã não teve nada, mais sempre teve foco nos estudos 

e que uns dois mais tarde, seria uma concursada da marinha.

A forma como narra as memórias sobre sua mãe e o 
conjunto de explicações a que Sulamita chegou sobre o atual 
estado em que a mãe se encontra, “vivendo num bairro esqui-
sito”, dividem-se em duas visões conflitantes: de um lado, 
está sugerida uma espécie de culpa que a mãe carrega e que 
se traduz nas suas atuais condições de vida – tal visão prova-
velmente foi sendo construída em sua representação sobre os 
fatos emoldurada a partir da religião considerando o extravio, 
por uma mulher, da instituição matrimônio; de outro lado,  
a estudante demonstra ter passado por um esforço recente de 
reinterpretação da trajetória de sua mãe, possivelmente em 
razão do contato com o discurso crítico do movimento femi-
nista depois que entrou na Ledoc.

Percebe-se que a gravidez da jovem consagra o ponto de 
vista religioso sobre o sentido da família, tendo ela assumido 
o matrimônio e dado consecução aos seus planos de ser uma 
pessoa igual a seus tios e tias e diferente de sua mãe, só que, 
nesse caso, penalizada pela subtração de sua universidade 
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privada – algo análogo ao mito da gênese bíblica, no qual Adão 
e Eva, depois de cedido ao pecado do desejo, tiveram de viver do 
próprio suor. Não obstante, ao se identificar com o drama vivido 
por sua mãe, que também se viu repentinamente subtraída do 
apoio familiar, a estudante se dispõe a rever seus conceitos no 
momento em que cursa a Ledoc. Com essas redefinições em 
curso, não é possível afirmar que estejam presentes, direta-
mente, significados da crítica feminista relativos aos padrões de 
opressão que pesam sobre o feminino, uma vez que a estudante 
se apresenta combativa em relação aos movimentos sociais 
a partir de seu ponto de vista religioso. Isso parece ter sido 
uma abertura de sua parte para revisitar conflitos do passado, 
provisoriamente resolvidos pela visão religiosa da família como 
ordem moral, mas agora compreendida a partir de uma empatia 
que o movimento feminista chama de “sororidade”.

[...] com a minha aproximação no curso foram surgindo 

curiosidades e conhecimento sobre movimentos e sobre 

os nossos direitos, direitos os quais muitas vezes discordei 

por conta de atitudes e comentários de pessoa que assim 

como eu não conheciam a realidade, apenas dão ouvidos a 

jornais que ocultam a verdade por trás dos fatos [...] o tempo 

foi mostrando o que eu não enxergava, tenho uma família 

preconceituosa, complicada de se lidar e que o fato da minha 

mãe se desprezada, é por ela não ter conquistado patrimônio.

No caso de Sulamita, é flagrante a influência que os 
movimentos sociais têm no ambiente da Ledoc, ao se propor 
a provocar rupturas com o “senso comum”, cumprindo um 
papel essencial na formação de um educador na área das 
ciências humanas, que é o estranhamento da realidade  
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e a desnaturalização das relações sociais. Porém, também é 
flagrante que a apropriação que os sujeitos fazem da visão 
crítica dos movimentos sociais se dá em meio a combinações 
cujo sentido foge – até onde pudemos observar – de uma presu-
mida teleologia de “consciência crítica” sobre a vida social.

A próxima biografada é Naide, uma jovem que tem no 
olhar algo como uma suspeita. Talvez o adjetivo mais aplicado 
fosse o que regionalmente se chama de escabreado: uma atitude 
de desconfiança enunciada principalmente pelo olhar discreto, 
e ao mesmo tempo expressivo o suficiente para comunicar que 
“estou prestando atenção no que você fala, mas isso não quer 
dizer que concordo”. Essa forma desconfiada de observar as 
controvérsias e polêmicas, que são a marca da disciplina de 
Movimentos Sociais no Brasil, possivelmente se justifica por 
sua trajetória de vida reta e dura.

Nascida em um bairro periférico da cidade de Areia 
Branca/RN, onde não havia saneamento básico, a infância de 
Naide é marcada pelas mesmas privações que são comuns aos 
outros estudantes. Durante o inverno, as ruas de seu bairro 
alagavam, assim como o interior de sua casa, o que a impossi-
bilitava de frequentar a escola nesses períodos. Durante toda a 
sua infância, a mãe trabalhou como lavadeira de roupas; e o pai, 
como pedreiro. Em 1994, sua família ingressa em um assenta-
mento de reforma agrária, no momento em que seu pai adquire 
um lote de uma família desistente. Em sua avaliação, esse fato 
implicou mudanças significativas que não foram suficientes 
para romper privações de acesso à água e à educação:

Passei a morar no campo e meus pais se tornaram agricul-

tores. Já tinham trabalhado na agricultura quando criança. 

De uma certa forma foi justo se tornarem agricultores  
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e injusto porque em 1994 não existia políticas públicas, as 

lutas e dificuldade para permanecer no campo foi de uma 

certa forma injusta, o abastecimento de água era precário e 

não existia acesso às escolas.

Como se pode notar, ainda que a estudante tenha expe-
rimentado melhoria em suas condições de vida mediante a 
estabilidade de ser assentada, as privações de água e acesso 
à escola seguem-na da periferia de Areia Branca até o assen-
tamento. Para ter acesso à escola, restava-lhe o improviso de 
pegar carona nos carros que passavam carregados de frutas 
em direção ao mercado da cidade. Assim como foi para ela, 
foi para seus três irmãos, dos quais, um não concluiu o Ensino 
Fundamental II, e os outros dois concluíram o Ensino Médio.

Ao terminar o Ensino Médio, a jovem passa a empreender 
uma tripla jornada: 1. Dar consecução ao sentido premeditado 
do matrimônio e da maternidade. Tendo casado aos 21 anos, 
hoje é mãe de três filhos e vive em sua casa com seu esposo.  
Uma vida que ela assim sintetiza: “sou uma mulher feliz com 
minhas escolhas”. 2. Sustentar a si mesma e aos seus depen-
dentes, de modo que se empregou em uma loja que, segundo 
ela, pagava (em 2005) uma remuneração de R$ 300,00 por uma 
jornada de trabalho de 12 horas diárias. 3. Ao mesmo tempo 
que trabalhava, prestou vestibular e não obteve êxito. Por isso, 
matriculou-se em um curso de licenciatura em uma univer-
sidade privada. Passado um ano e meio de curso, ela prestou 
vestibular para Ledoc e ingressou no curso.

As mudanças percebidas por ela mediante sua entrada 
no curso são assim descritas:
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Antes a Ledoc existia um preconceito forte com relação aos 

negro, brincadeiras racista disfarçada de afetos, olhares 

injustos com pessoas que também mim representa na 

universidade, hoje mim auto declaro negra e justa com meus 

ancestrais minha avó que é uma mulher negra e meu pai que 

e negro mais ambos não se reconhece como negro/a. hoje 

mim tornei uma pessoa justa com minhas ancestralidade. 

Eu antes da ledoc não entrava em consenso com relação aos 

movimentos sociais no Brasil, hoje uma mente mais ampla 

para entender todo o processo de luta dos diversos movi-

mento que existe no Brasil. Hoje entendo que todos os direitos 

garantido para homens e mulheres foram resultado de muitas 

lutas e resistências para que hoje possamos ter um pouco de 

direitos e deveres na sociedade burguesa em vivemos.

Considerações Finais

A Ledoc/Ufersa é um curso de 04 anos de duração em 
que os/as estudantes compartilham uma convivência intensa,  
que inclui pegar o transporte escolar juntos, fazer refeições 
compartilhadas, descansar no chão apoiados uns nos outros 
enquanto olham o celular. Inclui uma série de afetos que, 
quando vistos em relação aos outros cursos da mesma insti-
tuição, podem ser adjetivados de “raros”, como a preocupação 
dos professores em conhecer a trajetória de cada estudante e, 
sabendo disso, tratá-los com o respeito que é devido conside-
rando as especificidades da realidade de cada um. Não menos 
importantes são os lanches temáticos que celebram a culinária 
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regional, as feiras de artesanatos, as peças de teatro, as místicas, 
as canções de ciranda, as bandeiras dos movimentos sociais do 
campo dispostas lado a lado, no chão do hall do bloco de aulas 
por onde passam alunos de outros cursos. 

Mediante uma diversidade de instrumentos pedagógicos, 
o curso acolhe e tenta potencializar as lutas que seus estudantes 
consideram importantes, que compreendem desde a resistência 
em existir como povo quilombola, em preservar seu habitat dos 
danos causados por atividades econômicas meramente lucrativas, 
em defender princípios de sustentabilidade frente ao agrone-
gócio que cada vez mais os assedia, até a militância propriamente 
dita – com destaque para o movimento feminista, negro e LGBT.  
As críticas e proposições que os movimentos sociais fazem,  
tendo em vista a reprodução social dos segmentos camponeses, 
é um conteúdo sem o qual a educação do campo perde todo o 
sentido pelo simples motivo de que quem está em risco é a própria 
existência desses sujeitos – e acreditamos que seja dispensável 
entrar em detalhes sobre esse ponto. O fato é que o curso,  
ainda que de maneira não consensual nem homogênea, reco-
nhece os “produtos” dos movimentos sociais do campo como 
pedagogicamente necessários para se alcançar o objetivo pelo 
qual foi criado, qual seja: formar educadores para as comunidades 
do campo, superando seus altos índices de professores leigos,  
e, ao mesmo tempo, habilitando-os a intervir em sua realidade 
local promovendo mudanças que consideram necessárias.

Ao reconhecer e legitimar a voz dos movimentos sociais 
que se fazem presentes no curso a partir de seus próprios 
estudantes, pratica-se o princípio de ancorar a produção 
do conhecimento acadêmico na realidade desses sujeitos,  
bem como apresentar uma variedade de proposições sobre ques-
tões práticas que não poderiam ser pensadas exclusivamente 
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nos muros da universidade. Em síntese, os movimentos sociais 
do campo estão implicados na mesma tarefa que a educação 
do campo e não faz sentido algum separá-los, a menos que o 
que esteja em jogo seja o próprio achatamento das possibili-
dades de existir como populações do campo. Ao se constituir 
como espaço de diálogo entre esses movimentos, a Ledoc 
cumpre o mesmo papel que os Seminários, Fóruns, Encontros 
e Congressos, que têm por finalidade socializar experiên-
cias, repensar as formas de ação coletiva e fazer autocrítica,  
sendo que em caráter permanente e sistemático.

Considerando a perspectiva dos próprios estudantes, 
conforme se pode observar nos relatos, parece que a profusão 
das críticas e dos significados estranhos ao seu cotidiano 
regular, no seio da família, na maneira de enxergar o mundo 
pelo ordenamento da religião ou pelo próprio senso de evitar 
o conflito, provoca, a princípio, uma sensação imediata de 
“desordem moral”, que certamente acompanha o próprio 
estranhamento – na falta de outra palavra melhor – de seu 
“senso comum”. Ademais, conforme se pode observar nos 
relatos, o contato com essa “profusão de significados críticos” 
não necessariamente implica um abandono dos princípios e 
valores morais acumulados ao longo de sua trajetória de vida, 
quando fora dos movimentos sociais. 

Nessa perspectiva, todo o trabalho pedagógico guia-se 
pelas referências de diversidade e alteridade dos sujeitos, de 
maneira que o respeito é a tônica central dos diálogos em sala 
de aula e nos eventos. São abundantes os casos de estudantes 
que, sendo evangélicas, passaram a reconhecer algum tipo de 
ancestralidade nas religiões de matriz africana. Do mesmo 
modo, são abundantes os estudantes que, mesmo mantendo sua 
orientação heterossexual, assumem que o curso foi fundamental  
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para superação de alguns estereótipos e preconceitos em relação 
à população LGBT. Sobre o feminismo, isso demandaria outro 
texto que desse conta dos relatos das mulheres que destacam 
como o curso, as amizades, o deslocamento de seu ambiente 
doméstico e o acesso a outros sentidos de vida têm-nas ajudado 
a superar difrações de uma baixa autoestima proveniente do 
que hoje se chama de “relações abusivas”, sem que necessaria-
mente tenha revogado os termos de suas relações domésticas.

Há razões que nos levam a defender a existência da Ledoc 
tal qual ela foi proposta pela Articulação Nacional por uma 
Educação do Campo, salvaguardado o seu caráter politizador. 
Considera-se que, fora da dimensão política, os sujeitos do 
campo, conforme se tem verificado historicamente, estão mais 
vulneráveis a ceder à pressão. Isso se dá por estarem atomizados 
e desmuniciados de argumentos, por conseguinte, são mais facil-
mente silenciados, especialmente ao não saberem da existência 
ou da capacidade de defender seus direitos. As Ledocs são – ainda 
que nos pese usar termos bélicos – uma verdadeira trincheira na 
luta dos povos com campo para continuar existindo como povos 
do campo; e de terra que se possa chamar de campo.
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AÇÃO CRÍTICA PARA 
A FORMAÇÃO HUMANA: 

corporeidade e dialogicidade nos 
preceitos de Marta Pernambuco

Marta Genú Soares 

Introdução

A constituição do pensamento de Marta Pernambuco está sob o 
signo do movimento1. Essa é nossa perspectiva, orientada desde 
a formação doutoral e por toda a convivência acadêmica, que 
transpôs a vida na universidade e se materializou na formação 
humana nas dimensões política, social e afetiva, e que resultou 
em produções acadêmico-científicas e posicionamento humano 
frente ao cotidiano, com aprendizagens de toda ordem, que 
expressam a empregabilidade da palavra movimento.

Para Marta Pernambuco e a partir de seus preceitos, movi-
mento é ato contínuo que move os sujeitos e que produz cultura por 
meio da vida compartilhada (e só por ela). Esse processo ocorre 
em contextos em que os grupos sociais propõem convívio social 
com fins mútuos para o desenvolvimento de ações que visam 
à formação humana e à transformação social, seja no âmbito  

1  Usaremos a expressão em itálico sempre que nos referirmos ao movimento 
no sentido conferido por Marta Pernambuco, de outra forma, o termo movi-
mento é grafado como usualmente.
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da escola, seja no sindicato, seja ainda em cooperativas agrícolas 
ou docentes, espaços onde a professora interveio, como pesqui-
sadora, e investigou como o sujeito colaborou. Compreendi esse 
sentido e significado dado ao movimento nos primeiros anos  
de convivência com Marta, datados de 2000 a 2004; depois disso, 
reafirmei essa compreensão durante os 18 anos em que vivi  
e aprendi com ela.

O alcance desse conceito transversaliza o conhecimento 
da física, conhecimento de domínio de Marta Pernambuco,  
e se imbrica de fundamentos sociológicos, antropológicos e até 
psicológicos, denotados na forma austera e ao mesmo tempo 
sensível do olhar atento ao nosso movimento. Por isso, há esse 
significado desmarcado conceitualmente para o movimento, 
que se constrói em cada uma das ações de Pernambuco e 
mobiliza todo o entorno. Movimento é mote; e é o mote que dá 
desencadeamento em cada ação e produção, e que, ao mesmo 
tempo, garante a singularidade do resultado dessas ações, 
sempre coletivas e frutos da escuta atenta e da intervenção 
pontual de Marta, recheada de saberes sem fronteiras.

O movimento em Marta Pernambuco está para além do 
deslocamento no espaço, posto que movimento como conceito 
da física, e oriundo dessa área de conhecimento, assim como a 
formação inicial da professora, está para o sentido e a intenção 
de cada sujeito no grupo; está na busca coletiva de um objetivo, 
dada uma situação a resolver ou finalidade a alcançar. Assim, 
ainda ecoa em meus ouvidos o chamado de atenção para o movi-
mento de cada sujeito na construção coletiva de conhecimento 
ou planejamento, seja do currículo escolar, seja da organização 
dos trabalhadores no sindicato, seja ainda da relação familiar.

Nesse sentido, este capítulo apresenta os preceitos de 
Marta Pernambuco sobre o diálogo freiriano e a dialogicidade 
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no cotidiano2, que ganham significados próprios na medida 
em que as demandas educativas e voltadas para a formação 
humana, em contextos trabalhados, emergem caracterizando 
o conhecimento novo e a ação para a transformação necessária.  
Esse movimento autoral de Marta Pernambuco nos levou a cons-
truir um caminho que se iniciou delimitado e interdisciplinar, 
e que, ao longo de 18 anos, fez-nos ver o mundo de diferentes 
janelas. Isto é, possibilitou mobilizar o conhecimento e o pensa-
mento em contextos que vão do singular ao universal e sempre 
atrelados a um contexto histórico, o que nos faz aprender coti-
dianamente, a exemplo do que anuncia Paulo Freire, o processo 
permanente de construção da consciência. Esse percurso de 
aprendizagens e convívio nos leva, como objetivo proposto neste 
estudo, a anunciar a Abordagem da Ação Crítica para o processo 
de construção do conhecimento na escola a partir da enunciação 
dos conceitos de corporeidade e sujeito histórico, e como produto 
da elaboração dialógico-reflexiva durante 18 anos, tempo de 
aprendizagem mútua entre esta autora e Marta Pernambuco.

No caminho metodológico em busca do objetivo proposto, 
reúne-se a produção sob a orientação e sob a influência dos 
preceitos apreendidos. Nessa configuração, está a técnica do 
autoestudo3 (MARCONDES DE SOUZA; FERNANDES, 2014), aplicada 
com a narrativa biográfica e utilizada nas últimas produções 
autorais pela natureza imanente em se construir conhecimento. 

2  Se o diálogo é conceito em Freire no âmbito da educação latino-americana, 
cotidiano dialógico ou dialogicidade no cotidiano é expressão marcada no 
vocabulário de Marta Pernambuco.

3  O debate teórico-metodológico do autoestudo, que, para alguns autores, 
é ou se aproxima do estudo autobiográfico, tem sido fundado nos estudos do 
self; esses estudos são articulados e compatíveis (MARCONDES DE SOUZA; 
FERNANDES, 2014, p. 301).
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No autoestudo, como esclarecido em produções ante-
riores, são recuperadas produções (ARAGÃO 2004; GENÚ, 2017) 
que revisam conceitos, ideias e princípios que aproximam as 
concepções de corporeidade e de sujeito, as quais, em diferentes 
situações de diálogo e momentos acadêmicos com Marta 
Pernambuco, parecem abranger o mesmo significado, quando o 
sujeito histórico é remetido ao corpo vivido – o que logo foi rati-
ficado pela concordância do significado de sujeito histórico para 
Marta e de corporeidade para nós. Esse autoestudo compreende: 
a apreciação de produções conjuntas, em que destacamos 
palavras geradoras em cada uma das produções – geradoras 
porque desencadearam princípios e ideias que aproximaram 
a Educação freiriana e a Educação Física crítica e reflexiva,  
e nos permitiram compreender nossos campos de atuação e 
somar elaborações teórico-práticas; a evocação na memória 
de situações de aprendizagem mútua significativas que se 
desdobraram em outros sentidos para a prática educativa em 
movimento; o aporte teórico dos conceitos fundantes adotados 
na construção do texto e na compreensão desse conceitos como 
preceitos em Marta Pernambuco.

Como técnica de tratamento dos dados, a explicitação 
das concepções de diálogo, corporeidade e sujeito histórico se 
alarga em categorias e referenda toda a análise e a interpretação 
crítica, conduzindo à compreensão dos preceitos tratados como 
princípios no pensamento e na ação de Marta Pernambuco. 
Assim, encaminha-se para a conclusão do capítulo, precedida 
da apresentação dos preceitos e da produção compartilhada que 
transpõe o conhecimento inicial e se encaminha para a elabo-
ração da AAC (Abordagem da Ação Crítica), teoria pedagógica 
para lidar com o processo de ensino-aprendizagem em diversos 
ambientes socioeducativos.
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Preceitos em Marta Pernambuco como 
fundamento para o conhecimento

Apreendidos nos primeiros anos do doutorado, nos idos 
de 2000, os conceitos de diálogo e consciência, preditos por 
Freire (1999, 2009, 2011) ganham tom singular no emprego de 
Marta, e explicitamente o diálogo, que de uma forma muito 
peculiar se configurou entre as inúmeras conversas com ela, no 
exercício da escuta (dela) para com toda a gente, conosco, com 
os outros4. Na observação atenta, com o olhar voltado, ora para 
nossos trejeitos, ora para o “distante”, Marta aplicava e usava 
fidedignamente o conceito de diálogo freiriano, para depois 
desatar a expor sua interpretação e sua colaboração para o 
pensar junto, ao revelar o sentido e o significado da dialogia 
retratada por Buber (2012), e estabelecer a relação Eu-Tu-Isso 
como premente mudança de posição dos sujeitos, para sugerir, 
em seguida, práticas emergentes e de caráter inovador. 

O preceito do movimento, antecedido do diálogo e do 
sujeito histórico, expressa sua constituição, visto que se 
materializa em movimento resultante do sujeito socialmente 
referenciado e construído no coletivo por meio do diálogo. 
Nesse sentido, diálogo e sujeito histórico, quando trabalhados 
como elementos primeiros da formação humana, têm nesta o 
impulso do movimento consubstanciado por Marta Pernambuco.

Diálogo é conceito adotado por Freire em toda a sua obra, 
aplicado por Pernambuco no cotidiano das práticas de vida. Está 
fundado na ideia original de Martin Buber, autor que fomos ler 
em fonte primária para a devida apropriação e compreensão  

4  Essa relação dos sujeitos, caracterizada de forma buberiana, é presente 
nas relações estabelecidas por Marta Pernambuco.
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do uso, bem como em nossos estudos freirianos e nas orienta-
ções de Marta Pernambuco. Esses estudos resultaram em nossa 
elaboração quando da relação dialógica e do papel dos sujeitos 
em diálogo, a partir do pensamento a seguir:

Ainda, a atitude do TU sobre o EU, não é de anulação deste 

e vice-versa, mas, de reciprocidade, senão se transforma em 

uma situação EU-ISSO, de coisificação, de objeto, ou seja, 

tanto o EU, quanto o TU, são imprescindíveis para o encontro, 

para o diálogo. Na relação dialógica todos são agentes, tomam 

decisões, assumem responsabilidades, existem na relação 

(ABREU; BENTES; SOARES, 2016, p. 467).

Ao ler Buber (2012), precisamos o sentido e o significado 
do diálogo, posto que não é somente, mas além da troca de 
experiências, a compreensão do outro a partir do lugar que ele 
fala, e de um tempo histórico recortado no espaço socialmente 
referenciado com vista à superação de limites do conhecimento 
e à transformação social pela prática educativa libertadora.

Buber e sua filosofia do diálogo e ontologia da relação colo-

cam-se como proposta possível de superação dos conflitos, 

dos dilemas. À educação – e demais setores da sociedade –, 

utilizada e atingida pelas políticas neoliberais, Buber e sua 

proposta dialógica apontam o caminho do conceito de comu-

nidade como efetivação do diálogo, do encontro, da relevância 

do outro, e que mesmo repleta de contradições, constituindo 

a complexidade de relações, em uma sociedade capitalista, 

possibilita que as pessoas se unam para a realização do outro 

e, consequentemente, para o bem comum, buscando concreta, 

dialética e dialogicamente a transformação do ser humano e 

do mundo (ABREU; BENTES; SOARES, 2016, p. 479).
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A relação dialógica é demarcada pela importância do 
conceito de diálogo, vindo do tronco buberiano e freiriano e 
enunciado por Pernambuco (1993) ao tratar da construção de um 
programa escolar a partir da experiência investigada no chão da 
escola. Nesse processo, Marta enfatiza o valor do conhecimento 
coletivo, ressaltando que “quando a troca se estabelece”, essa 
relação dialógica, para além de respeitar o outro como sujeito,  
é sempre prática inovadora porque resulta do movimento de cada 
grupo, e frente à cada situação de aprendizagem.

Também o preceito de sujeito histórico é demarcado 
em Pernambuco por todo o seu trabalho e suas práticas 
educativas, essencialmente quando o tempo e o lugar são 
determinantes da construção de um conhecimento que se 
ressignifica na história social. Em Educação como Prática de 
Liberdade (FREIRE, 1999), a sistematização de um processo 
de aprendizagem reflete o ato educativo como instrumen-
talização do sujeito para a reflexão sobre si, sobre o papel 
cultural na sociedade e “a compreensão da realidade a partir 
do condicionamento histórico-cultural” (FREIRE, 1999, p. 67). 

Se a conscientização é processo dialético de historização 
do mundo (FREIRE, 2009), em situação gnosiológica, e o objeto 
cognoscível é mediatizador entre sujeitos que se assumem 
sujeitos críticos (FREIRE, 1979a), a educação é histórica e deve 
se relacionar dialeticamente à estrutura social. Organizando-se 
em forma e conteúdo diferentes, nos períodos históricos,  
há um processo de conscientização na formação humana em 
determinado contexto social, por meio da instrumentalização 
humana tecnológica e cultural.

Esse sujeito histórico referido é o sujeito corpo, pautado na 
corporeidade, sendo esta conceito elaborado para compreender 
as relações que o sujeito estabelece no mundo e com o mundo.  
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Essa corporeidade também é fenômeno, porque é evento 
construído no desenvolvimento e na formação humana,  
que imprime elementos da história e condição de vida de cada 
sujeito. É na analogia com o sujeito histórico que tomamos  
o mesmo significado a partir de referenciais teóricos diferentes. 

Vale ressaltar que a partir da perspectiva da fenomeno-
logia, a corporeidade está para além do corpo físico-biológico 
e acondiciona as dimensões socioafetivas e psicocognitivas.  
Nesse sentido, a formação humana ocorre para a conscien-
tização construída historicamente e de forma coletiva no 
processo permanente anunciado por Freire (2009, 1979b). 

Corporeidade, segundo Nóbrega (2005), é conceito em 
Merleau-Ponty que recupera no tempo uma explicação filo-
sófico-científica de corpo e movimento, carregada de sentido  
e significado. A autora nos fala que

Esse diálogo entre a filosofia de Merleau-Ponty e o atual 

contexto das biociências e das ciências cognitivas pode vir 

a contribuir significativamente para os estudos da corporei-

dade, unindo diferentes áreas do conhecimento, diferentes 

abordagens metodológicas e de intervenção, em busca de uma 

compreensão transversalizada do fenômeno. Especialmente 

nos estudos da percepção apresentados por Merleau-Ponty, 

há uma aproximação com a pesquisa científica atual da 

cognição, no sentido de que a experiência humana é,  

culturalmente, incorporada. Nessa visão está colocada em 

cena a crítica ao conceito mentalista de representação, enfa-

tizando-se a compreensão interpretativa do conhecimento 

baseada na percepção e no movimento (NÓBREGA, 2005, p. 9).
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A partir da incorporação dos preceitos e da adoção de 
uma compreensão mútua dos conceitos no campo das práticas 
corporais e motrícias, iniciamos a construção dialógica de um 
conhecimento emergente e interdisciplinar, em que a aprendi-
zagem de maior valor não foi o produto, mas a compreensão de 
mundo e dos objetos do conhecimento por meio de campos dife-
rentes que fluíram em práticas inovadoras e prazerosamente 
enriquecedoras para nossa formação humana. Nesse percurso, 
foram se desenhando os conceitos fundantes de nosso trabalho 
acadêmico-profissional e de construção epistemológica para 
a prática educativa, e ainda mesmo como visão de mundo. 
No X Colóquio Internacional da Association Francophone 
Internationale de Recherche Scientifique en Education (AFIRSE), 
escrevemos sobre “O diálogo e a consciência freirianos frente 
às questões contemporâneas”, englobando o que nos permitiu 
a leitura desses conceitos na totalidade da sociedade e o que 
possibilitaria, em seguida, usá-los na dimensão micro ou no 
fragmento da escola.

Os estudos sobre educação e sociedade nas práticas educa-
tivas atreladas ao sujeito histórico foram se alargando, e, em 
2002, produzimos um texto-ensaio denominado “Corporeidade 
e identidade social”, que foi apresentado como comunicação no 
II Congresso Internacional da UNIMEP/FIEP. Na continuidade 
da apropriação da relação corpo/sujeito e da identidade social, 
escrevemos sobre “Tópicos Sociais em Educação: o diálogo e a 
construção da identidade” no VIII Seminário de pesquisa do 
CCSA/UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

A produção do conhecimento com Marta Pernambuco, nos 
eventos internos da UFRN, ocorre em 2003, quando publicamos 
o primeiro artigo intitulado “Emergência disciplinar: quando 
os saberes dialogam” na Revista Integração. Posteriormente,  
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foi solicitado a nós, por Eugenia Trigo, a publicação em espanhol 
para o livro En-ación 1 Consentido, organizado por Trigo, Deibar, 
Herrera e Echeverri e publicado pela Universidad del Cauca/
Colombia em 2005.

Com os estudos dos aportes freirianos e das práticas 
sistematizadas por Marta Pernambuco, passamos a elaborar 
construtos e apreciações interdisciplinares, e produzimos,  
em 2003, para o I Colóquio Internacional de Políticas 
Curriculares, promovido pela Universidade Federal da Paraíba, 
o texto intitulado “Ação-reflexão em práticas corporais:  
novos pensares”. Isso se constituiu em nossa primeira investida 
nesses campos que deixaram de ser distintos para elabora-
ções de aproximação epistêmica entre a área da educação  
e a subárea da educação física.

Esse feito desencadeou produções que foram acumulando 
aportes teóricos para a inovação que se anunciava, princi-
palmente para a proposição de intervenção com as práticas 
corporais. Escrevemos, ainda em 2003, o trabalho “Abordagem 
epistemológico-pedagógica em Educação Física: conside-
rando alguns critérios” como marco teórico da possibilidade  
de elencar outros critérios a partir da educação libertadora  
e da percepção do corpo sujeito.

A tese de doutorado foi, ao longo dessa produção, desdo-
brando-se e, com a ideia inicial da sequência programática e dos 
momentos pedagógicos, possibilitou-se o sustento teórico para 
os blocos de aprendizagem (ARAGÃO, 2004), os quais, naquela 
altura, foram a melhor leitura e expressão do significado do 
movimento dos sujeitos para a construção do conhecimento 
coletivo permeado de sentido e significado, e extraído do coti-
diano da vida para a elaboração do conhecimento escolarizado. 
É válido salientar que a tese não se finalizou naquele tempo,  
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em 2004; ela foi concluída para atender o tempo institu-
cional, mas teve ato contínuo nas investidas subsequentes 
e nas produções vindas com a aplicação teórico-prática 
em contextos diversos e em diferentes níveis de ensino. 
Seguida de produção, já em reelaboração, ela foi apresentada,  
em parte, no 3º Congresso Latino-Americano de Educação 
Física – UNIMEP, ainda em 2004, sob o título de “Conhecimento 
em práticas corporais: critérios possíveis para intervenção”.  
Era a elaboração para uma prática pedagógica interventiva 
ainda em efusão epistêmica.

Como última produção conjunta, decorrente dos quatro 
anos acadêmico e socialmente vividos, escrevemos sobre as 
“Relações dialógicas na escola” como possibilidade de uma 
convivência escolar humanizada e respeitosa com a relação 
sujeito e sociedade e as condições socioeducativas dos alunos 
da escola opressora e repleta de elementos determinantes 
historicamente. Tais elementos promovem a invasão cultural 
e a violência pessoal, em todas as dimensões, de modo que,  
no texto supracitado, ressaltamos que uma educação liberta-
dora e uma prática pedagógica dialógica podem promover os 
sujeitos em suas corporeidades ao lugar do coletivo social.

No intervalo de sete anos, construímos conhecimento 
e compartimos5 trabalhos coletivos, que, enviesados pelos 
preceitos, princípios e ideias, consolidavam a ação para 
a academia, para a intervenção educativa e para a vida.  
Na parceria em bancas acadêmico-científicas e nas visitas,  
entre idas e vindas, o amadurecimento se concretiza como a 
mais fiel forma da construção permanente da consciência.  

5  Compartir é termo muito próprio do GEPEM, grupo de pesquisa em que 
con-vivemos. Citado por Vera Amaral pela primeira vez, ficou grafado na 
memória e tem significado próprio quando relacionado aos momentos no grupo.
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Oito anos depois da defesa da tese, esta se reconfigura de 
forma revisada. Dessa forma, publicamos, em 2012, no formato 
do artigo “O diálogo, a consciência, a intencionalidade: aspectos 
intersubjetivos nas relações sociais”, os conceitos fundantes da 
tese, que já delineavam uma proposta de abordagem crítica pelo 
movimento em três blocos pedagógicos ou momentos pedagógicos.

 Num movimento cíclico e de revisitar conceitos 
fundantes, a revisão da produção e a reflexão estão presentes 
no capítulo “O diálogo e a linguagem do movimento”, do livro 
“Práticas Coletivas na Escola”, organizado por Pernambuco 
e Paiva (2013). Essa obra foi publicada e tem sido agenda  
de pesquisa para o alargamento da compreensão sobre  
a formação humana, quer na escola, quer nos espaços sociais 
onde os sujeitos possam estabelecer relações dialógicas.

Em 2014, iniciei o estágio do pós-doutoramento ainda 
estudando Paulo Freire e sua proposta para a formação 
humana por meio da ação dialógica e da apropriação da reali-
dade social. Mantive estreito contato com Marta Pernambuco 
nas consultas para ref lexão, dúvidas e aconselhamento,  
visto que o estágio se deu em outra instituição, seguido 
de estágio em outro país. No entanto, a ela confiei minhas 
fragilidades acadêmicas e minhas inseguranças epistêmicas, 
como também me vi desafiada a enfrentar minhas incongru-
ências pessoais e subjetivas trazidas em minha corporeidade 
e história de vida, o que me leva ao ato contínuo da reflexão 
no processo permanente de conscientização.

 Como resultado de nossa convivência, entre mim, 
Marta Pernambuco e o movimento no GEPEM/UFRN, vem o 
amadurecimento e, com a experiência em diferentes grupos, 
o alargamento da compreensão dos preceitos tratados neste 
estudo, o que culminou na sistematização de uma prática 
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interventiva denominada de AAC (Abordagem da Ação Crítica), 
em esboço desde o mestrado em 1998, e que prescindia do 
processo pelo qual passou para atingir seu estágio atual. 

A AAC – Abordagem da Ação Crítica: efeito 
borboleta6 desde a formação doutoral

Fui orientada por Marta Pernambuco no doutorado 
e, mais do que orientação, incorporei outros significados na 
minha vida acadêmica e pessoal nesse período. Parte dessa 
ressignificação se deve às conversas e orientações doutorais. 
Como produto de tudo o que construí desde o doutorado,  
e que já se vinha configurando desde o mestrado, acres-
cidas as experiências docentes, sistematizei e tenho 
trabalhado com um sistema pedagógico que denominei de AAC,  
que consiste na elaboração teórico-prática com o uso dos 
preceitos de Pernambuco, isto é, movimento, diálogo e sujeito 
histórico, simultaneamente acoplados à ação intencional e às 
vivências motrícias, acepção dos pesquisadores da motricidade 
humana na perspectiva sociocultural e filosófica.

Esse movimento, apresentado a seguir, é possibilidade 
nessa configuração. Não tivemos, com Marta, tempo para a 
apreciação conjunta, mas é, na essência, tudo construído junta-
mente no processo de formação e convivência, e em diálogo 
com os sujeitos de todo lugar e de toda forma de aprendizagem 

6  Expressão utilizada na tese de doutorado (ARAGÃO, 2004) referente, 
na Teoria do Caos, à sensibilidade nas condições iniciais de um fenômeno 
que pode desencadear uma sequência de acontecimentos na evolução do 
tempo e em espaço diferente do inicial.
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mútua. Esse registro com narrativa biográfica é acionado pelo 
passado vivido e aprendido como

Reação criativa ao presente, como articulação, às vezes 

intensamente subversiva, do sentimento de inadequação, ou 

deslocamento em relação ao aqui e ao agora. Nesse sentido, 

podemos pensar na articulação insistente da nostalgia 

como a projeção do passado para frente, como um paradoxo 

espaço-temporal que condensa passado e futuro, memória e 

desejo, nostalgia e utopia (PRYSTHON, 2009, p. 8).

E, por assim fazer, retomamos a produção que ora é 
acadêmico-intelectual, ora é construção afetivo-social resul-
tante do convívio coletivo e rico de vivências de muitas ordens.

Em 2002, quando Pernambuco prestou assessoria à 
Secretaria de Educação/RS, anunciou os fundamentos de seu 
pensamento, sendo eles a concepção de educação, o papel da 
escola e a finalidade do conhecimento. Trouxemos esses funda-
mentos para a sistematização de uma abordagem na escola,  
ora tratada, configurando-a como sistematização do pensa-
mento pedagógico e didático (porque está voltado para a 
aplicação na escola) ou teoria pedagógica. 

Como suporte teórico, necessário a toda abordagem ou 
teoria pedagógica, Pernambuco opta pela teoria curricular 
crítica e pela concepção de educação libertadora, freiriana 
e com postura política crítica. Os conceitos fundantes são o 
diálogo, a consciência e o movimento intencional. A aplicação 
da AAC é procedimento didático e investigativo pelo caráter 
de método de conhecimento e apropriação da realidade na 
perspectiva de Paulo Freire (1999, 2009).
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A aula na Abordagem da Ação Crítica considera três 
momentos dentro do todo, constituindo-se em uma elaboração 
da escola, que Pernambuco chama de sequência programática 
na elaboração de um programa escolar via tema gerador 
(PERNAMBUCO, 2013). Portanto, é necessário tanto que a tota-
lidade da escola seja partícipe da proposta de elaboração como 
os professores, nas disciplinas, possam adotar os momentos 
pedagógicos: tematização, apropriação e sistematização. 

Os momentos organizam a aula e servem como roteiro ao 
professor, mas nunca como forma de enquadramento do desen-
volvimento da ação dos sujeitos na aula. Na tematização, o tema 
de aula é apresentado e apreciado pelo grupo, e o professor 
faz o estudo da realidade (ER) do grupo, momento pedagógico 
destinado a compreender a realidade local e dos alunos, sendo 
isso realizado por todo o grupo (PERNAMBUCO, 2013).

O grupo expressa o conhecimento e a experiência sobre 
o objeto do conhecimento, ou classicamente denominado 
conteúdo. Nesse momento, a abordagem sobre o tema pode ser 
oral, corporal, escrita ou desenhada, dinâmica que o professor 
aplica de acordo com o tema, a organização do grupo, o número 
de participantes e até o tipo de interação da turma frente ao 
tema proposto. 

Na sequência programática, está a apropriação, que se 
desdobra em três movimentos: pensar e fazer; fazer com o 
outro; o jeito e ser e de fazer (ARAGÃO, 2004). O objeto de estudo 
é pensado para o fazer, por cada um, a partir da experiência 
individual, e pode ser verbalizado para trocas de experiências 
e interpretações. A atividade pode ser em dupla ou em trio,  
de acordo com a opção metodológica do professor, quando o 
fazer juntos favorece a variação na vivência. 
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O grupo aprecia diferentes formas de fazer ou pensar o 
tema proposto, no grupo e em outras situações e contextos. 
Essa é a sistematização do objeto do conhecimento na unidade 
temática, para expressão da aprendizagem, sendo momento 
em que se propõe uma síntese mimética (interpretação imbri-
cada de imitação) ou roda de conversa, ou ainda atividade 
proposta pelo grupo que culmine com a vivência e possibilite 
a reflexão com elaboração do pensamento crítico sobre a 
situação temática vivida. 

A concepção proposta possibilita outras situações peda-
gógicas, ou seja, viabiliza a compreensão e a incorporação dos 
momentos freirianos na condução do processo de ensino. Os 
momentos são vivenciados a cada etapa do processo. Em cada 
situação de ensino, é possível fazer acontecer os três momentos 
– estudo da realidade (ER), organização do conhecimento (OC) 
e aplicação do conhecimento (AC) –, e isso deve ser uma atitude 
constante do grupo (PERNAMBUCO, 2002, 2016; ARAGÃO, 2004).

Quanto aos três momentos do processo dialógico, para 
Pernambuco (1994), o estudo da realidade se constitui da “fala 
do outro”, no sentido buberiano, quando o professor ouve do 
lugar do aluno e questiona, entende e motiva o grupo para que 
juntos possam compreender-se e compreender o significado 
do trabalho com certo distanciamento da realidade. A “fala 
do professor” constitui o segundo momento, o da organização 
do conhecimento (OC), em que são reunidas as informações 
e as habilidades, surgindo as propostas de atividades que 
permitem trabalhar as questões inicialmente levantadas.  
No terceiro momento, a aplicação do conhecimento (AC), acon-
tece a síntese das diferentes visões de mundo; juntos, professor 
e alunos trabalham as perspectivas criadas e a percepção das 
diferenças em busca da superação de limites, sistematizando a 
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elaboração de um conhecimento construído coletivamente em 
que todos são protagonistas da nova aprendizagem.

Pernambuco (2016, p. 66) chama a atenção para a insepa-
rabilidade desses momentos, que não se distinguem no tempo e 
mantêm relação dialógica, possibilitando a fala de todos,

O que caracteriza cada um desses três momentos é o predo-

mínio, no diálogo, de diferentes segmentos e de uma fase do 

processo: no estudo da realidade, predomina a fala do outro 

e a fase de descodificação inicial por uma reorganização 

dos elementos disponíveis nessa fala; no segundo momento 

predominam a fala do programador da atividade e a intro-

dução de novos elementos de análise e no terceiro momento, 

a síntese, a construção da fala conjunta e a extrapolação para 

novas situações.

Dessa forma, o ato pedagógico é terminado, fechado 
ou concluído; apresenta-se como a abertura para diferentes 
possibilidades que se constituem na lógica de elementos 
organizadores: categorias fundantes e momentos freirianos 
com a finalidade de articular teoria e prática, assim conce-
bida igualmente como é a educação multidimensional e 
multirreferencial. Nesse sentido, o multidimensional admite 
o sujeito na dimensão política, social, sensitiva e cognitiva. 
O multirreferencial percebe esse sujeito situado, inserido em 
um contexto singular, e que estabelece trocas contínuas com 
outros contextos e, portanto, pode transformar a si mesmo e 
ao seu próprio meio, e interferir em outros; é o sujeito da ação, 
participação e intervenção.

O processo educativo com a AAC é ação e participação 
para a intervenção por meio da “dialogação – responsabilidade 
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social e política do sujeito” (FREIRE, 1999, p. 78) – na proposta 
educativa para que os objetivos sejam alcançados, isto é,  
para que o sujeito histórico e consciente produza cultura elabo-
rando conhecimento. Nessa perspectiva da AAC, considera-se 
a escola o currículo vivo, ou currículo em ação, construído 
no coletivo do grupo e com a realidade vivida. A finalidade 
da educação escolarizada é o conhecimento para a descons-
trução de conhecimentos pré-determinados e a recriação na 
construção de práticas dialógicas, em que há libertação dos 
sujeitos pela conscientização da situação existencial na relação 
com o real, ou seja, com o contexto sociocultural. 

A educação libertadora se dá por meio de vivências signi-
ficativas, individuais e coletivas mediatizadas pelo professor, 
com dispositivos pedagógicos calcados em fundamentos 
científicos e estratégias pedagógicas, ou seja, é o professor 
que seleciona dispositivos que possam interessar ao aluno, 
porque é ele, o professor, quem está em permanente estado de 
dialogismo para a formação e para a intervenção educativa.  
Nesse sentido, ao organizar o trabalho pedagógico e construir 
o plano de ensino para aplicar os momentos áulicos na pers-
pectiva da AAC, a elaboração é toda permeada pelos princípios 
freirianos e preceitos de Pernambuco, que fundam o conheci-
mento e a apropriação da realidade na relação dialógica entre 
sujeitos que trazem consigo história e que têm na corporeidade 
as vivências que definem o processo de conscientização e 
formação humana.
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Pauta de Conclusão

Construir o texto para este capítulo foi de uma melancolia 
doce e aportada no significado grego de melancolia como uma 
vaga, permanente e profunda tristeza, causada pela memória 
dos tempos vividos com Marta Pernambuco; das conversas, 
dos conselhos, das trocas e da admiração pela possibilidade de 
coisas comuns a fazermos juntas. Nisso, em momento algum, 
há a dor de se ir, pois assim o teve, mas sim o pesar de se ir tão 
apressadamente com tanto ainda para viver, compartir e tratar.  

No que diz respeito à vivência social e à aprendizagem para 
a formação humana, necessita-se colocar na pauta os preceitos 
de Marta Pernambuco, isto é: o movimento, que dá força vital, 
por meio do diálogo, à construção educativa dialógica e ao sujeito 
histórico que tem na sua corporeidade as vivências que explicam 
do lugar que fala e justificam sua posição na vida. Nesse viés, os 
conceitos de diálogo e sujeito se ressignificam a partir do uso e 
da aplicação pela explicação de Marta Pernambuco.

Se pensarmos a utopia possível como ter o passado a 
fim de construir o futuro com mais sabedoria (FREIRE, 1979a)  
e considerarmos o movimento de Pernambuco, a ressignifi-
cação da construção de conhecimento em práticas coletivas é, 
para além de “um sentimento melancólico da memória viva,  
a materialização pela nostalgia utópica” (PRYSTHON, 2009,  
p. 9-10), ou seja, pela capacidade de mobilizar as aprendizagens 
passadas e as ressignificar como possibilidades de construir o 
presente; nostalgia utópica que Prysthon trata na dimensão do 
sensível nos estudos culturais, e a qual aplicamos no sentido da 
percepção e transformação do sujeito.  

Se há uma palavra-ação que traduz a reunião das elabo-
rações do pensamento e expressa todos os preceitos em Marta 
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Pernambuco essa é movimento, que significa a mobilização dos 
sujeitos em dado grupo reunido para a construção de conhe-
cimento, e com a finalidade interventiva para a educação 
transformadora e voltada para a formação humana. Movimento 
que se caracteriza pela reação do sujeito frente a outro sujeito 
e mediado pelo mundo das coisas, dos fatos e eventos, e que, 
com temas geradores, desenrola-se no desenvolvimento da ação 
individual para a coletiva.

Esses preceitos e outros, construídos nos diferentes 
grupos em que Marta Pernambuco compartilhou conheci-
mentos, estão em pauta, e sempre estarão, na pauta do dia e na 
agenda de pesquisa daqueles que puderam com ela conviver e 
entender seu jeito de ser, a forma singular de intervir na reali-
dade e na vida de toda a gente, tendo sensibilidade e sabendo 
apreender e provir a própria vida em todas as dimensões.  
O olhar fixo, a escuta atenta e a palavra comedida e em exube-
rância, sempre seguidos do silêncio presente, são registros de 
uma memória viva que ecoa quando evocada na pauta do dia  
e que revela movimento.



AÇÃO CRÍTICA PARA A FORMAÇÃO HUMANA:  
corporeidade e dialogicidade nos preceitos de Marta Pernambuco

212

Referências

ABREU, Meriane; BENTES, José; SOARES, Marta. Diálogo 
em Martin Buber: possibilidades para a educação. Revista 
COCAR, Belém, v. 10, n. 19, p. 455-481, jan./jul. 2016.

ARAGÃO, Marta Genú Soares. Ressignificação do 
movimento em práticas escolares: o diálogo, a consciência, 
a intencionalidade. 2004. Tese (Dourado) – Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2004.

ARAGÃO, M. G. S.; PERNAMBUCO, M. M. A. C. Ação-reflexão 
em práticas corporais: novos pensares. In: COLÓQUIO 
INTERNACIONAL DE POLÍTICAS CURRICULARES, 1., 2003, 
João Pessoa. Anais [...] João Pessoa: UFPB, 2003.

ARAGÃO, M. G. S.; PERNAMBUCO, M. M. A. C. Abordagem 
epistemológico-pedagógica em Educação Física: considerando 
alguns critérios. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA DO CCSA/
UFRN, 9., 2003, Natal. Anais [...] Natal: EDUFRN, 2003.

ARAGÃO, M. G. S.; PERNAMBUCO, M. M. A. C. O diálogo e a 
consciência freireanos frente às questões contemporâneas. 
In: COLÓQUIO INTERNACIONAL DA AFIRSE/ I COLÓQUIO 
NACIONAL, 10., 2001, Natal. Anais [...] Natal: AFIRSE, 2001.

ARAGÃO, M. G. S.; PERNAMBUCO, M. M. A. C. Corporeidade e 
identidade social. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DA UNIMEP/
FIEP, 2., 2002, Piracicaba. Anais [...] Piracicaba: FIEP, 2002.



Marta Genú Soares

213

ARAGÃO, M. G. S.; PERNAMBUCO, M. M. A. C. Tópicos Sociais em 
Educação: o diálogo e a construção da identidade. In: SEMINÁRIO DE 
PESQUISA DO CCSA, 8., 2002, Natal. Anais [...] Natal: EDUFRN, 2002.

ARAGÃO, M. G. S.; PERNAMBUCO, M. M. A. C. Conhecimento 
em práticas corporais: critérios possíveis para intervenção. In: 
CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – UNIMEP, 
3., 2004, Piracicaba/SP. Anais [...] Piracicaba/SP: UNIMEP, 2004.

ARAGÃO, M. G. S.; PERNAMBUCO, M. M. A. C. Relações dialógicas 
na escola. In: CONGRESSO IBERO-AMERICANOS SOBRE VIOLÊNCIA 
NAS ESCOLAS, 2., 2005, Belém. Anais [...] Belém: UNAMA, 2005.

BUBER, Martin. Eu e Tu. Tradução e introdução de Newton 
Aquiles Von Zuben. 10. ed. São Paulo: Centauro, 2012.

FREIRE, Paulo. Educação como prática de 
liberdade. 23. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 48. 
reimpr. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009. 

FREIRE, Paulo. Ação Cultural para a liberdade e outros 
escritos. 14. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1979a.

FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática da 
libertação. São Paulo: Cortez & Moraes. 1979b.



AÇÃO CRÍTICA PARA A FORMAÇÃO HUMANA:  
corporeidade e dialogicidade nos preceitos de Marta Pernambuco

214

GENÚ, M.; PERNAMBUCO, M. M. A. C. O diálogo, a 
consciência, a intencionalidade: aspectos intersubjetivos 
nas relações sociais. Revista Eidos, v. 5, p. 1-5, 2012.

GENÚ, M. O diálogo e a linguagem do movimento. In: PERNAMBUCO, 
Marta Maria; PAIVA, Irene Alves de (org.). Práticas Coletivas na 
Escola. 1. ed. Campinas: Mercado de Letras; UFRN, 2013. v. p. 97-114.

GENÚ, Marta. Aportes sócio filosóficos, teorias do conhecimento 
e o corpoconsciente. In: SOARES, Marta Genú; MONTE, Emerson 
Duarte (org.). Produção do Conhecimento e Experiências 
Inovadoras na Formação de Professores de Educação 
Física. 1. ed. Belém: CCSE/UEPA, 2017. v. 1. p. 14-26.

MARCONDES DE SOUZA, Maria Inês; FERNANDES, Maria 
Assunção. O autoestudo e as abordagens narrativo-
biográficas na formação de professores. Educação, 
Porto Alegre, v. 37, n. 2, p. 297-306, maio-ago. 2014.

NÓBREGA, Terezinha Petrucia. Qual o lugar do corpo 
na educação? Notas sobre conhecimento, processos 
cognitivos e currículo. Educação & Sociedade, 
Campinas/SP, v. 26, n. 1, p. 599-615, maio/ago. 2005.

PERNAMBUCO, M. Maria C. A. Quando a troca se 
estabelece: a relação dialógica. In: PONTUSCHKA, Nídia 
Nacib (org.). Ousadia no diálogo: Interdisciplinaridade 
na escola pública. São Paulo: Loyola, 1993.



Marta Genú Soares

215

PERNAMBUCO, M. Maria C. A. Educação e Escola como 
movimento: do ensino de ciências a transformação da 
escola pública. 1994. Tese (Doutorado) –Faculdade de 
Educação/Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994.

PERNAMBUCO, M. Maria C. A. A construção do programa 
escolar via Tema Gerador. In: BRASIL. Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. 
Reconstrução Curricular via pesquisa da realidade e 
tema gerador. Porto Alegre: Secretaria de Educação do 
Estado do Rio Grande do Sul, 2002. (Caderno Pedagógico)

PERNAMBUCO, M. Maria C. A. A construção do programa escolar 
via Tema Gerador. In: PERNAMBUCO, Marta M.; PAIVA, Irene. 
Práticas coletivas na escola. Campinas: Mercado das Letras, 2013.

PERNAMBUCO, Marta M.; PAIVA, Irene. Práticas coletivas 
na escola. Campinas: Mercado das Letras, 2013.

PRYSTHON, Angela.  A imaginação nostálgica como 
utopia. Revista Tatuí, Recife, n. 5, maio, 2009. 



O CURSO PEDAGOGIA DA TERRA 
NA UFRN E A POSSIBILIDADE 

DE ARTICULAÇÃO ENTRE A 
FORMAÇÃO INICIAL E A REALIDADE 

DOS SUJEITOS (2002-2006)

Gilberto Ferreira Costa
Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo

Não basta repetir que vivemos, nós e o 
mundo, uma longa crise. É preciso tomar 

consciência de que, pelo menos ainda, não há 
um novo equilíbrio à vista. Isto significa que 

no lugar de instituições em crise precisamos 
de instituições de crise, preparadas para cons-

tantes reorientações, em pleno movimento. 
Por mais esta razão, hoje mais do que nunca, 

é um equívoco a educação como reprodu-
tora, repetitiva de si mesma, do mundo. 

Devendo ser a educação movimento, tem 
esta conotação a mais, além de ser processo. 

Marta Pernambuco 
Da sua tese: Educação e Escola 

como Movimento, 1994

Esse capítulo traz algumas reflexões sobre as práticas de 
formação ocorridas no curso Pedagogia da Terra, coordenado 
pelas professoras Marta Maria Castanho Almeida Pernambuco1 

1  Marta Pernambuco foi professora do Departamento de Educação da UFRN. 
A partir de 2011, com a criação do Centro de Educação, foi vinculada ao 
Departamento de Práticas Educacionais e Currículo/DPEC até 2018. Teve forte 
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e Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo2. Ele se constitui como 
parte da minha tese de doutorado apresentada ao programa 
de Pós-Graduação em Educação na UFRN, tendo a professora 
Marta Pernambuco como orientadora. O texto resulta de 
reflexões acerca do Projeto Pedagógico do curso Pedagogia da 
Terra e do seu relatório final. Considera também o referencial 
teórico produzido na época pelo Grupo de Estudos de Práticas 
Educativas em Movimento/GEPEM, além de minha participação 
em diversos momentos do curso, como reuniões de planejamento 
e avaliação, atuando como professor de oficinas pedagógicas 
com participação na equipe do Estágio Supervisionado, além 
de orientação em Trabalho de Conclusão de Curso.

Esse olhar sobre o Curso Pedagogia da Terra na UFRN 
me permitiu identificar alguns aspectos presentes na sua 
organização teórica e metodológica especialmente quanto à 
possibilidade de os alunos, a maioria professores em serviço, 
refletirem sobre as práticas docentes a partir das realidades 
escolares. Esse interesse pelo curso foi ganhando espaço com 
base nas reflexões que eu vinha desenvolvendo como aluno do 
Programa de Pós-Graduação em Educação/PPGEd e por estar 
vinculado, como orientando da professora Marta Pernambuco, 
ao Grupo de Estudos de Práticas Educativas em Movimento/
GEPEM. Essa participação no grupo me possibilitou, entre 
outras aprendizagens, perceber, de forma sistematizada,  

atuação no Programa de Pós-Graduação em Educação/PPGEd/UFRN onde 
atuou também como coordenadora. Foi coordenadora do Grupo de Estudos 
de Práticas Educativas em Movimento/GEPEM/UFRN. 

2  Carmem Rego é professora vinculada ao Núcleo de Educação Infantil/NEI/
UFRN. Atualmente é coordenadora do GEPEM onde teve inúmeras parcerias 
em projetos de pesquisa e extensão com a professora Marta Pernambuco, 
colaborando como docente e pesquisadora. 
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que havia no curso Pedagogia da Terra um fazer docente que 
associava formação e prática. Foi nesse espaço que percebi como 
um processo de formação inicial pode, na prática, construir-se 
na articulação teoria-prática, em que o fazer e o pensar sobre 
o fazer acontecem concomitantemente.

Implementação do curso  
e concepção de formação

O curso Pedagogia da Terra, implantado na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte no ano de 2002, traz algumas 
marcas que foram relevantes na sua organização teórico-meto-
dológica. Neste capítulo, busca-se apresentar uma perspectiva 
de formação cujas concepções teóricas que o fundamentaram 
estavam presentes não apenas na estrutura curricular mas 
também na forma de organização, bem como nas ações de 
formação. Assim, o curso é instalado com o objetivo de habi-
litar professores para atuar na docência em Educação Infantil,  
nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental Regular e com Jovens 
e Adultos e tinha como finalidade atender uma grande demanda 
de escolarização para a população do campo apresentada 
pelo MST. Nesse sentido, ele traz avanços na sua proposta de 
formação, uma vez que também aponta como intenção preparar 
os formandos para assumirem atividades de coordenação e de 
assessoramento pedagógico em escolas e em projetos educativos 
existentes nas áreas de assentamentos rurais em todo o Brasil.

É necessário destacar que o processo de instalação de 
cursos dessa natureza nas universidades, de um modo geral, 
deu-se a partir das lutas e do diálogo entre vários agentes.  
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O curso se instaura a partir de uma política de formação mais 
ampla que se dá em nível nacional cuja finalidade era a de 
incrementar e consolidar uma temática bastante presente no 
debate da educação brasileira, que é a educação do campo.

No Rio Grande do Norte, a proposta do curso se deu a 
partir de uma parceria estabelecida entre o Programa Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária – PRONERA, a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST e o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Buscou-se, assim, 
viabilizar um projeto em que cada um dos parceiros assumiam 
papeis bem definidos no processo. 

A meta inicial do curso foi a de atingir 70 (setenta) alunos 
provenientes de 09 (nove) estados: Bahia, Minas Gerais, Sergipe, 
Espírito Santo, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará  
e Piauí. Com essa meta, a intenção seria trabalhar diretamente 
com 70 assentamentos, um número considerado pequeno diante 
da grande demanda por qualificação na região Nordeste, 
mas significativo quando se pensava acerca dos efeitos dessa 
formação na melhoria na qualidade da educação das comu-
nidades atendidas. Tratava-se de entender a grandeza dos 
impactos que uma formação de professores em nível superior 
poderia proporcionar para essas comunidades e suas realidades. 

O primeiro passo para o início do curso seria estabelecer 
os critérios para a seleção dos alunos. Como se tratava de curso 
superior, um critério básico estabelecido é que todos os alunos 
a ser selecionados para o curso deveriam ter concluído o Ensino 
Médio podendo, portanto, participar do processo de seleção 
realizado pela Comissão Permanente de Vestibular – COMPERVE, 
órgão responsável por processos seletivos, entre eles, o vestibular 
da UFRN. A partir dessa definição, os candidatos ao vestibular 
deveriam ser encaminhados pelo MST por meio de suas equipes. 



O CURSO PEDAGOGIA DA TERRA NA UFRN E A POSSIBILIDADE DE ARTICULAÇÃO 
ENTRE A FORMAÇÃO INICIAL E A REALIDADE DOS SUJEITOS (2002-2006)

220

Esse movimento ocorreria nos nove estados. Entre os critérios 
estabelecidos pelo Movimento para que os alunos participassem 
do vestibular seria o fato de estarem desenvolvendo alguma 
atividade na área da educação nos assentamentos. 

A turma foi denominada, pelos próprios alunos,  
de Turma Bernard Marin. A princípio, era composta por 64 
alunos, chegando ao final com 54 alunos. Antes do início das 
aulas, aconteceram as etapas preparatórias no campus da 
UFRN em Nova Cruz, cidade localizada na região Agreste do 
RN, a 111 km da capital. As atividades letivas tiveram início no 
primeiro semestre de 2002, nesse mesmo campus, sendo depois 
transferidas para o Centro de Formação Patativa do Assaré,  
na cidade de Ceará-Mirim, a 38 km da capital, Natal. A conclusão 
dessa turma ocorreu em março de 2006. 

O curso apresentava uma dinâmica tanto metodológica 
quanto de estrutura curricular bastante diferenciada do 
curso de licenciatura em Pedagogia tradicionalmente ofere-
cido pelo Departamento de Educação da UFRN. Pensado e 
organizado para atender as especificidades da população que 
lhe é peculiar – sujeitos do campo – sua proposta pedagógica 
foi pautada por princípios que pretendiam contemplar uma 
concepção de educação fundamentada numa perspectiva 
ampla de formação do sujeito. Entendida como prática humana,  
social e historicamente construída, a educação, como concepção 
que fundamentou a proposta pedagógica, é percebida como 
específica de cada sociedade e fruto das ações dos sujeitos.  
Nesse sentido, ela está intrinsecamente relacionada às rela-
ções do sujeito com o seu meio e deve ter como fim maior 
possibilitar a emancipação do sujeito, contribuindo na 
construção de relações sociais mais justas, mais igualitárias,  
menos discriminatórias. Dessa forma, ela pode ser um forte 
instrumento de luta na transformação social.
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A partir dessa concepção de educação – que trazia como 
pressuposto a capacidade dos sujeitos de buscar, construir, 
criar, inventar, em vez de reproduzir e repassar –, pressupõe-se 
uma ideia de produção de conhecimento sistematicamente 
organizado e forte instrumento de luta. O acesso a esse conhe-
cimento passa a ser entendido como uma conquista necessária 
do sujeito, pois, na condição de instrumento, ele deve estar a 
serviço da melhoria da qualidade de vida, da construção de uma 
compreensão crítica do mundo, evoluindo de uma compreensão 
ingênua e imediata da realidade para um nível mais abstrato, 
portanto, mais sistematizado, mais organizado. Para isso,  
a reflexão sobre a realidade num processo de participação que 
considera o coletivo é vista como o elemento sobre o qual essa 
nova visão de mundo ou, nas palavras de Paulo Freire (2005), 
essa nova consciência, deve ser construída. Nesse sentido, 
acredita-se numa escola que oferte uma educação que tenha 
como fim a emancipação individual e coletiva dos sujeitos que 
a frequentam. Nessa perspectiva de um conhecimento docente 
que se produz a partir de uma prática, a escola assume um papel 
significativo. É o espaço onde, pela participação dos sujeitos, 
a realidade pode ser criticamente refletida, questionada e 
possivelmente transformada.

Com base nesses princípios, o Projeto Pedagógico 
Curricular avança na compreensão sobre uma formação de 
professores que se dê a partir de um processo de diálogo e 
construção coletiva no qual o conhecimento sobre a realidade 
local e as práticas dos sujeitos sejam elementos norteadores da 
formação. Nessa perspectiva, sobressai-se a necessidade de os 
professores do curso articularem teoria e prática de modo que 
não exista, durante o curso, um momento em que se leia e se 
discuta sobre prática docente para em outro passar a exercê-la.
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Essa articulação teoria-prática considera também o 
aspecto legal, pois a LDB no seu Art. 65 preconiza que “[...] a 
formação docente, exceto para a educação superior, incluirá a 
prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas” (LDB 9394/96). 
Assim, todas as ações de formação foram programadas para 
acontecer ao longo do curso, incluindo os primeiros períodos 
e não apenas os últimos semestres em virtude das atividades 
de Estágio Supervisionado. Esse cuidado se refletia na estru-
tura curricular cuja organização se deu no intuito de evitar 
a fragmentação entre teoria e prática muitas vezes presente 
na formação inicial dos licenciandos. Isso significa dizer que, 
durante todo o curso, o aluno estaria num movimento cons-
tante entre reflexão e prática. Contudo, a proposta avança ao 
possibilitar a alunos e professores uma prática extraída do 
cotidiano, do contexto social e cultural, enfim, da sua prática 
de professor, de organizador dos processos educativos, das suas 
experiências como docente na escola de sua comunidade.

As atividades de formação envolviam questões ligadas 
à realidade educacional das escolas, às práticas pedagógicas, 
bem como aos aspectos educativos da realidade dos alunos, 
naquele momento, professores em formação. Nessa construção, 
o espaço acadêmico assume a condição de um local onde essas 
práticas seriam discutidas e teoricamente refletidas à luz 
dos componentes curriculares com a intenção de se produzir 
conhecimento a partir de situações reais. 

O Projeto Político Pedagógico do curso contempla, na sua 
estrutura curricular, uma proposta de formação que tem como 
fundamento essa concepção de que o conhecimento construído 
a partir da realidade dos sujeitos é geradora de conteúdo.  
Um olhar interdisciplinar, não hermético, também é perce-
bido na proposta, visto ser pensada para atender os diversos 
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aspectos da formação atual de professores para a educação 
do campo. Busca ainda contemplar princípios e concepções 
ligados aos diversos contextos do campo considerando outros 
temas atualmente presentes nas escolas e na vida dos sujeitos,  
como a pluralidade cultural, a diversidade, a sexualidade.  
Além disso, estavam presentes na proposta temáticas especí-
ficas como as relações entre educação e a realidade social do 
campo, o trabalho, os problemas do semiárido e os movimentos 
sociais, entre outros aspectos.

A forma de organização do curso

Uma das formas de o professor em formação construir a 
noção de que o conhecimento docente se constitui na articu-
lação entre a realidade e a reflexão sobre ela, deslocando-se 
do nível do discurso da sala de aula [o espaço acadêmico] seria 
o de perceber na e pela própria prática docente. Para tanto,  
os semestres do curso foram organizados de modo a possibilitar 
esse entendimento entre uma proposta de formação e sua arti-
culação com a ação. Essa organização priorizou a Pedagogia 
da Alternância. Nessa perspectiva, cada semestre do curso 
foi dividido em duas etapas: uma presencial e outra vivencial.  
A primeira acontecia no Centro de Formação com a presença 
de todos os alunos e se concentrava em 45 dias. Nesses dias, 
cada disciplina correspondia a uma semana de atividades com 
45 horas/aulas cada. Em cada semestre ou etapa presencial,  
o aluno encerraria um conjunto de 05 disciplinas que variavam do 
primeiro ao último semestre. Cada uma era ministrada em caráter 
intensivo, sendo que, ao final do período, havia uma avaliação das 
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atividades, oportunidade em que eram retirados os encaminha-
mentos para o período em que permaneceriam a distância.

Nessa modalidade, os alunos alternam períodos de 
estudos. Em um primeiro momento, eles estão na própria 
universidade e, em outro, realizando as atividades de formação 
nas suas comunidades. Denominadas de Tempo-Escola (TE)  
e Tempo-Comunidade (TC), essas vivências possibilitam aos 
alunos perceberem e refletirem sobre os problemas escolares de 
suas comunidades ao mesmo tempo que buscam compreender 
os processos educativos ali existentes. No retorno à sala de 
aula, as reflexões sobre suas observações são essenciais para a 
sistematização e o aprofundamento dos conhecimentos a ser 
coletivamente construídos.

Além das aulas que ocorriam no período diurno,  
nos momentos em que os alunos estavam no espaço acadêmico 
ou Tempo-escola (TE), participavam de oficinas pedagógicas que 
aconteciam no turno noturno. Essas se vinculavam a diversos 
temas de interesse dos alunos, como uso das tecnologias 
nos processos educativos, educação corporal, construção de 
brinquedos pedagógicos, entre outros. Além disso, os alunos 
participavam de outras atividades planejadas para o semestre, 
como viagens e eventos de caráter cultural, bem como atividades 
desenvolvidas pelo Movimento, como mística, reuniões etc. 
Também fazia parte dessa etapa a leitura e a discussão de textos, 
a apresentação de trabalhos individuais e coletivos coordenados 
pelos grupos de trabalhos organizados pelo próprio Movimento. 

A grande aposta na segunda etapa denominada de 
vivencial era realizada na comunidade do aluno, sendo que,  
nesse momento, eles seriam acompanhados por monitores. 
A função desses monitores era ser responsável pelo acom-
panhamento das atividades propostas pelos professores  
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das disciplinas, nas orientações dessas atividades, no encami-
nhamento de materiais, entre outras funções. Cada monitor 
trabalhava com 10 alunos e se encarregava de mandar matérias, 
bem como de auxiliar nas atividades propostas na etapa presen-
cial. A comunicação entre os alunos e os monitores poderia 
ser feita de diferentes formas, inclusive por visitas presenciais.

Havia uma grande importância atribuída ao Tempo-
comunidade (TC) por se entender que esse momento de vivência 
no assentamento possibilitaria uma série de reflexões sobre o 
que havia sido lido e discutido nas horas presenciais ao mesmo 
tempo que contribuía para o levantamento de novas questões 
sobre a realidade –percebida a partir de um novo olhar. O que 
houvesse de observações, questionamentos e reflexões deveria 
ser socializado na etapa seguinte. O que interessava era exata-
mente esse retorno de questões que tinha sua origem no contexto 
local e as discussões propostas na formação pelos professores,  
ou seja, essas reflexões coletivas seriam realizadas em sala de 
aula impulsionando a articulação teoria e prática e a construção 
de uma compreensão de ambas como partes de um mesmo 
processo. Esse percurso que teria como eixo central a reflexão 
feita em sala de aula sobre uma realidade, sobre um fazer, 
produziria um novo pensar sobre a realidade, sobre esse fazer. 
Esse pensar reelaborado orientaria uma nova prática formando, 
assim, um ciclo intermitente entre ação, reflexão e ação.
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A disciplina Teoria e Métodos da 
educação popular como exemplo

Diante do que foi discutido acerca do embasamento 
teórico e metodológico do curso, direcionando o olhar para as 
disciplinas, principalmente no que diz respeito à concepção 
que embasa e especifica a importância da realidade dos 
sujeitos como geradora de conteúdo no processo de formação 
e de produção de conhecimento, direciono meu olhar para 
um componente curricular denominado Teoria e Métodos da 
Educação Popular a partir da proposta de trabalho desenvolvida 
pelo professor Antônio Fernando Gouvea. Organizada a partir 
do que propõe o curso, ou seja, possibilitar ao professor em 
formação refletir sobre sua prática com base nos elementos da 
realidade, procurando perceber que esta pode ser pensada cole-
tivamente, essa disciplina foi considerada significativa para esse 
processo que, como venho destacando, possibilita aos sujeitos 
refletir sobre suas realidades num processo de participação e 
de construção coletiva de conhecimentos.

Na perspectiva de possibilitar ao aluno evoluir na cons-
trução de um referencial de formação a partir do primeiro 
período/etapa iniciando uma sequência que culmina no oitavo 
período/etapa, o trabalho desenvolvido pelo professor Gouvea 
foi planejado com base nessa sequência de disciplinas e ativi-
dades que permitiam ao aluno ir evoluindo na compreensão 
do processo educativo desde o início do curso. Não se encer-
rando em si, pelo contrário, essa disciplina, e cada uma delas,  
faz parte de um todo que considera tanto o que já foi construído 
em termos de conhecimento como abre possibilidades para 
atividades a ser desenvolvidas nos períodos que a sucedem, 
inclusive no Estágio Supervisionado.
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Algumas disciplinas, pelo trabalho realizado pelos 
professores e de acordo com suas ementas, possibilitaram um 
contato maior entre o aluno e as questões da realidade. Como 
exemplo, Introdução ao Estudo da Realidade Local [minis-
trada no segundo período/etapa] que, na sua proposta, além 
de manter o aluno em contato com alguns instrumentos de 
pesquisa, facilitou-lhe compreender e perceber como se dão 
as etapas da investigação temática proposta por Paulo Freire 
para a escolha de temas geradores extraídos da realidade local.

Diante dessa lógica de organização curricular que 
permite aos alunos, no conjunto das disciplinas, chegar aos 
períodos/etapas seguintes com pressupostos que contribuem 
tanto para uma discussão teórica como para o encaminhamento 
de atividades práticas, minimizando a compartimentação do 
conhecimento, destaco a importância dessa dinâmica por 
repercutir diretamente na possibilidade de os professores 
planejarem suas atividades observando o caráter interdis-
ciplinar do conhecimento e das disciplinas do curso. Assim,  
a partir dos pressupostos teóricos e práticos que já haviam sido 
discutidos em disciplinas anteriores, bem como de outras tantas 
atividades relacionadas a estudos da realidade, como trabalhos 
coletivos e individuais que faziam vir à tona conhecimentos, 
expectativas, desejos, ansiedades em relação ao curso, além de 
trabalhos relacionados a suas histórias de vida, é que Gouvea 
elabora sua proposta de trabalho.

É relevante destacar que o planejamento e a programação 
da disciplina eram partilhados com todos os alunos, numa 
demonstração de que a construção do conhecimento se dava de 
forma dialógica e coletiva, favorecendo a participação de todos. 
Havia a intencionalidade explícita de romper com um pensa-
mento fragmentado à medida que o professor possibilitava 
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construir uma compreensão da realidade em que diversos 
elementos interagem e são partes de um mesmo processo. 

A prática do diálogo era outro elemento presente no 
momento em que o professor tratava de diferentes visões de 
mundo na sala de aula. A existência do diálogo como postura 
metodológica possibilitou a abertura de um espaço de discussão 
e reflexão de modo que os alunos poderiam pensar suas práticas 
de professores e a de outros, contribuindo para a reflexão e 
a reorganização de seus saberes e fazeres. É nesse sentido 
que, estabelecendo uma relação entre a problematização e a 
contextualização da realidade, Gouvea exercitava a prática 
de uma formação em que a participação e a reflexão coletiva 
possibilitavam conscientizar para a mudança. 

Outro aspecto relevante na disciplina foi o emprego dos 
três momentos pedagógicos [já citados neste capítulo] como 
metodologia de trabalho. Assim, a realidade e os conteúdos não 
se encerravam em si, mas eram trabalhados de modo que se 
complementavam. A realidade problematizada era ampliada 
e os conteúdos se relacionavam com o cotidiano das práticas, 
sendo, assim, ampliados para uma compreensão que os possi-
bilitava perceber esses conteúdos como componentes da vida 
social e cultural da comunidade. 

Essa disciplina constituiu-se em um importante momento 
no qual foi possível perceber mais claramente uma maior 
articulação entre a proposta do curso e o que estava sendo, 
na prática, construído coletivamente pelo professor e pelos 
alunos. Essa prática construída a partir de uma intencionali-
dade estava explicitamente inserida pelo professor para que os 
alunos se percebessem como participantes no processo. Havia, 
muito claramente, uma postura assumida pelo professor de um 
mediador a estabelecer uma relação de reciprocidade e respeito 
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mútuo cuja interação entre ele e o aluno permitia a presença 
da participação e da reflexão sobre a realidade como principal 
elemento que norteava a produção de conhecimento.

Uma das grandes contribuições do trabalho de Gouvea 
foi o desafio proposto aos alunos de, a partir de falas que já 
tivessem sido extraídas das suas comunidades, eles pudessem 
exercitar a construção de atividades de sala de aula tendo como 
objetivo a construção de conhecimentos com base em temas 
geradores. Essa ação permitia-lhes compreender como se dá, 
na realidade dos sujeitos, o processo de construção dessas 
falas ao mesmo tempo que era possível perceber, na prática, 
como ocorre, na ação docente, o trabalho de redução temática 
a partir das falas da comunidade. O planejamento dessa ativi-
dade seguido da socialização permitiu aos alunos refletirem 
coletivamente sobre seus trabalhos.

Uma breve conclusão

Nesse processo de formação, concebido a partir de uma 
construção coletiva, o professor, por estar na condição de 
porta voz do conteúdo escolar, e, portanto, como principal porta 
voz do conhecimento científico (PERNAMBUCO, 1994), não poderia 
ter sua prática reduzida à mera transmissão de informações.  
Se a construção do conhecimento na escola deve passar neces-
sariamente por uma discussão coletiva sobre saberes e práticas,  
é importante destacar que as diferentes compreensões de 
mundo serão pontos de passagens ou elementos mediadores 
para o novo conhecimento a ser produzido. Nesse sentido, a 
formação docente precisa ser portadora dessa proposta de 
construção de conhecimento que se dá com e para os sujeitos.
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A discussão coletiva sobre as ações docentes (planeja-
mento de atividades, escolhas dos conteúdos, de material 
didático, a avaliação do processo, entre outras) são etapas do 
processo que podem envolver toda a escola, contribuindo para 
que a ação docente tenha esse percurso dinâmico, impreciso, 
contudo, planejado, que ao movimentar-se e se renovar, 
contribui para uma aprendizagem significativa tanto para o 
aluno como para o professor, à medida que a ação torna-se 
reflexão e esta, por sua vez, produz uma nova ação. Necessário 
se faz fortalecer, no grupo de professores, um entendimento 
de docência que se constrói no dia a dia da escola, espaço 
coletivo de formação marcado pelo enfrentamento de ideias, 
pelo contraste, pelo diferente, mas, especialmente, pela possi-
bilidade de diálogo. 

É igualmente relevante a construção de um projeto 
político pedagógico e a sua permanente reconstrução a partir 
de um olhar crítico e reflexivo sobre os sujeitos da escola, o que 
permite um conhecimento maior sobre suas ações e um planeja-
mento mais próximo da realidade dos seus alunos e professores. 
Ademais, a realização de momentos coletivos de planejamentos 
de atividades possibilita a superação de algumas dificuldades, 
como a existência de um ensino descontextualizado tanto do 
ponto de vista do aluno como do interesse e das afinidades dos 
professores. Nesse processo, é necessária a criação de espaços 
de diálogos que priorizem a socialização de experiências e a 
reflexão sobre elas, permitindo que os professores possam 
ouvir outras experiências, tecer comentários, refletir sobre o 
que estão fazendo e, principalmente, possibilitando a todos um 
olhar mais amplo sobre os diferentes fazeres e os rumos que o 
coletivo está tomando. Assim, uma constante avaliação de suas 
ações permitirá ao professor perceber em que aspectos houve 
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avanços na sua prática e o que suas ações representaram no 
que diz respeito às propostas pensadas pelo coletivo da escola. 

É preciso construir a compreensão de que o crescimento 
coletivo se dá em meio às diferenças e ao conflito. A reflexão 
coletiva possibilita vir à tona as especificidades do pensar e 
do fazer docente. Contudo, esse elemento, quando visto sob a 
ótica do respeito, da solidariedade, da reciprocidade e, especial-
mente, da ética, fortalece a prática de uma docência que não se 
fecha no individualismo, no isolamento do professor, mas que 
busca complementar-se no outro.
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Ateliê Práticas Educativas 
em Movimento: 

por uma práxis freiriana permanente

Ariane Rochelle Mendonça
Hostina Maria Ferreira do Nascimento

Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo

Pensar, sentir e intervir no mundo, quando norteado pelo 
pensamento de Paulo Freire, significa imergir em um perma-
nente processo de construção coletiva que supõe provocar 
não somente a elaboração do conhecimento mas também 
o desvelamento e a leitura crítica de mundo e a emersão 
consciente. As reflexões desenvolvidas no Ateliê Práticas 
Educativas em Movimento, realizado pelo Grupo de Estudos e 
Práticas Educativas em Movimento – GEPEM, do Programa de 
Pós-Graduação em Educação – PPGEd da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte – UFRN, voltam-se para o norte dessas 
intenções na tarefa permanente de inserir as experiências 
trazidas pelos participantes em diálogo com os conceitos 
abordados pelo autor em suas obras, procurando traduzir a 
atualidade do seu pensamento.

Este capítulo traz à tona reflexões sobre a produção teóri-
co-prática da disciplina a partir do desenho de seu referencial e 
das atividades experienciadas, destacando a relevância de uma 
metodologia de base coletiva que viabiliza a construção de um 
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fazer freiriano. Idealizado pela Professora Marta Pernambuco1 
como possibilidade de discussão permanente de práticas 
educativas fundamentadas no pensamento de Paulo Freire, 
o Ateliê aconteceu inicialmente no ano de 2007. Após algum 
tempo desativado, voltou a funcionar novamente no segundo 
semestre de 2012 e, desde então, não deixou de ser ofertado. 
A perenidade de suas ações semestrais exige, eventualmente, 
variações em torno do seu nome2, embora mantendo sempre as 
mesmas intenções e os princípios.

A partir do primeiro semestre de 2012, o Ateliê passou a 
articular, de maneira mais direta, suas demandas às pesquisas 
dos participantes do GEPEM. Essa iniciativa propicia a criação 
de um vínculo fundamental entre os membros do Grupo no 
que diz respeito à ampliação dos conhecimentos freirianos 
na medida em que a interação entre pesquisadores iniciantes 
e experientes permite a sistematização dos conhecimentos 
produzidos na perspectiva da práxis freiriana que se manifesta 
pelas trocas baseadas no diálogo.

À luz dos principais conceitos de Paulo Freire, espe-
cialmente daqueles abordados no capítulo III de Pedagogia do 
Oprimido, no Ateliê, são problematizadas situações trazidas 
pelos participantes na intenção de construir conhecimentos 
e contribuir para a transformação da realidade educacional. 

1 Coordenado por Marta Pernambuco até seu falecimento, em 2018, a cons-
trução coletiva do Ateliê é partilhada por professores do PPGEd da UFRN, 
do Programa de Pós-Graduação em Educação – POSEDUC – da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte – UERN e do Curso de Licenciatura em 
Educação do Campo – LEDOC – da Universidade Federal Rural do Semiárido 
– UFERSA; por alunos do PPGEd e outros membros do GEPEM.

2 As variações semestrais se dão por numeração (I e II) ou nomenclatura. 
Em 2013.1, 2015.2 e 2016.2, foi registrado como Ateliê de pesquisa: estratégia 
do pensamento e produção do conhecimento.
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O conhecimento construído e sistematizado nessas problema-
tizações se transforma em tramas que propõem a articulação 
entre os conceitos.

(Re)elaboração coletiva de conceitos 
fulcrais do pensamento de Paulo Freire

A intencionalidade que orienta o Ateliê Práticas 
Educativas em Movimento a promover o diálogo entre ações 
educativas e conceitos freirianos advém da ideia de estudá-los 
com afinco e travar conexões entre eles de maneira a promover 
uma reflexão articulada, compromissada e rigorosa que se 
sobressaia à “utilização” superficial de frases e citações do 
autor, muito comum na produção teórica da área da educação 
no Brasil. Conceito central no pensamento de Paulo Freire,  
o diálogo é um exercício de ação-reflexão-ação que permite o 
processo de conscientização no qual o conhecimento resulta do 
estudo profundo de uma determinada realidade na tentativa 
de transformá-la.

Duarte Júnior (2004) argumenta que a forma cultural 
mais comum de explicar a apreensão da realidade é tratá-la 
como um fenômeno dado no qual homens e mulheres se inserem 
à revelia de sua construção. “Perceber a realidade de forma 
desreificada, ou seja, como produto da ação humana, exige 
um certo esforço da consciência, e isto só pode ser conseguido 
após o real ter sido introjetado” (DUARTE JÚNIOR, 2004, p. 78).  
Esse esforço de construir e significar a realidade, ou as reali-
dades, conforme o autor, faz parte da consciência que difere os 
seres humanos dos outros animais.
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O homem, precisamente porque é homem, é capaz de 

reconhecer que existem realidades que lhe são exteriores. 

Sua reflexão sobre a realidade o faz descobrir que não está 

somente na realidade, mas com ela. Descobre que existe 

seu eu e o dos outros, embora existam órbitas existenciais 

diferentes: o mundo das coisas inanimadas, o mundo vegetal, 

o animal, outros homens... […] O homem, porque é homem, 

é capaz igualmente de reconhecer que não vive num eterno 

presente, e sim um tempo feito de ontem, de hoje, de amanhã 

(FREIRE 1979, p. 14).

A construção do conhecimento sobre a realidade é, 
portanto, um processo de conscientização que comporta a 
“consciência real efetiva” (FREIRE, 2005, p. 124), condição que 
permite a percepção apenas superficial da realidade que vai 
se ampliando à medida que a paulatina percepção dos fenô-
menos e dos nexos entre eles vai sendo possível. Nesse processo,  
a consciência reflexiva, ou seja, a compreensão amplificada da 
maneira como o conhecimento está sendo construído, provoca 
a necessidade de conhecer melhor.

Pelo seu caráter reflexivo “[…] a consciência emerge 
capaz de perceber-se a si mesma.” (FREIRE, 2006b, p. 117-118). 
Essa capacidade de metarreflexão promove o trânsito para 
a “consciência máxima possível”3 (FREIRE, 2005, p. 124),  
ou crítica, que permite o alcance do nível da “estrutura 
profunda” (FREIRE, 2006b, p. 61) da realidade.

3 Segundo Nascimento (2011), Paulo Freire cunha as expressões consciência 
real efetiva e consciência máxima possível a partir de Lucien Goldman. (The 
Human Sciences and Philosophy. Londres: The Chancer Press, 1969.) Edição 
consultada em português: GOLDMANN, Lucien. Ciências Humanas e Filosofia: 
O que é a Sociologia? 7. ed. São Paulo; Rio de Janeiro: Difel, 1979.
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O processo de conscientização é transitório, paulatino e cons-

tante. Enquanto a consciência real efetiva é mais duradoura, 

exigindo tempo para ser superada, a consciência máxima 

possível é efêmera e provisória. A consciência máxima 

possível alcançada num determinado momento do processo 

de conscientização, ao assim se tornar, passa, num nível mais 

aprofundado, a ser consciência real efetiva necessitando se 

transformar (NASCIMENTO, 2011, p. 66).

Esse é um ciclo ininterrupto e crescente, pois cada chegada 
à consciência máxima possível provoca a necessidade de cons-
trução de novos conhecimentos. Tal ciclo pode se dar de maneira 
sistematizada pela ação-reflexão-ação que compõe o diálogo. 

A noção de diálogo freireano está diretamente vinculada 

à ação, na medida em que pronunciar o mundo [meta central 

de qualquer diálogo, nesta concepção] é, ao mesmo tempo, 

compreendê-lo e transformá-lo. Este diálogo é essencial-

mente um ato de criação de uma nova realidade, um ato 

de liberdade solidariamente construído no compromisso 

da transformação da situação de dominação e de exclusão, 

contra a desumanização resultante de uma ordem injusta 

(PERNAMBUCO; GOUVÊA da SILVA, 2009, p. 211) 

O diálogo acontece num “ciclo gnosiológico” (FREIRE, 
1997, p. 31) de apreensão do conhecimento que permite aos seres 
humanos pronunciar o mundo para transformá-lo, transfor-
mando a si mesmos. Nesse processo que exige a organização 
coletiva, ação e reflexão estão absolutamente interligadas, pois a 
palavra sem a ação é pura “palavreria, verbalismo, blá-blá-blá”.  
E a ação sem a reflexão é puro “ativismo” (FREIRE, 2005, p. 90).  
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Essa interligação se dá “[…] em uma interação tão radical que, 
sacrificada, ainda que em parte, uma delas, se ressente imedia-
tamente, a outra. Não há palavra verdadeira que não seja práxis. 
Daí que dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo” 
(FREIRE, 2005, p. 89).

A ação-reflexão-ação proposta por Paulo Freire não é um 
exercício abstrato, esvaziado da relação com a realidade. Trata-se 
de “ato cognoscente” (FREIRE, 2005, 2006b, 2013) de processo de 
construção do conhecimento que permite a decomposição e a 
recomposição de elementos da realidade estudada. É o caminho 
entre a “curiosidade ingênua” e a “curiosidade epistemológica” 
(marcada pela rigorosidade metódica) que se dá pelo “distancia-
mento epistemológico” da realidade (FREIRE, 1997).

O distanciamento epistemológico permite identificar 
“situações-limites” que se apresentam num primeiro momento 
como “determinantes históricas esmagadoras em face das 
quais não lhes cabe [aos sujeitos] outra alternativa senão 
adaptar-se” (FREIRE, 2005, p. 108). Esses aparentes “obstáculos 
intransponíveis” (NASCIMENTO, 2011) podem se transformar 
em “inéditos viáveis” a partir de “ações editandas” (FREIRE, 
2005, 2006b), ações que permitem a emersão da situação-limite 
pela promoção de mobilizações na busca pela conscientização.

O desenvolvimento da percepção crítica proporcionado pelo 

processo de conscientização de si e do mundo pode criar 

um clima de esperança e confiança que leva os sujeitos a se 

empenharem na superação das situações-limites que vão se 

objetivando historicamente no enfrentamento constante da 

realidade (NASCIMENTO, 2011, p. 64).
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A superação paulatina das situações-limites provoca 
os “atos limites” (FREIRE, 2005, p. 105), iniciativas cole-
tivas de busca pela transformação da realidade. Estes “[…] 
implicam uma postura decisória frente ao mundo, do qual o 
ser se ‘separa’, e, objetivando-o, o transforma com sua ação”  
(FREIRE, 2005, p. 105). Ademais,

Os desafios, que Freire identifica como situações-limites, são 

capazes de mobilizar uma mudança na consciência de um 

grupo social pela ação conjunta e contínua, à medida que 

cada ação (pronúncia) no (do) mundo implica em sua modifi-

cação que, problematizada, volta aos atores (pronunciantes), 

exigindo nova ação (pronunciar). Pronunciar o mundo é desen-

volver práticas sociais educativas que permitam aos sujeitos 

se apropriar de conhecimento crítico que lhes possibilitem fazer 

uma nova leitura da realidade, resgatando o agir coletivo como 

processo de criação de novos conhecimentos, olhares e ações 

(PERNAMBUCO; GOUVÊA da SILVA, 2009, p. 212)

A pronúncia do mundo pelo agir coletivo acontece pelas 
práticas educativas problematizadoras (FREIRE, 2006a; 2006b; 
2005; 2013), conjunto de ações participativas que objetivam a 
emancipação, exigindo, para tanto, a identificação de situa-
ções-limites, sua “redução temática” e “codificação”, ou seja, 
sua organização em “temas geradores”, num exercício de 
“investigação temática” (FREIRE, 2005; 2006; 2013).

A investigação temática é a primeira etapa da educação 

problematizadora. Por meio dela são localizados os problemas 

da realidade que se apresentam como situações-limites 

para os sujeitos. O olhar meticuloso sobre esses problemas 
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permite chegar aos conjuntos de suas contradições que 

comporão os temas geradores e seus desdobramentos para 

a definição do conteúdo significativo a ser problematizado.  

(NASCIMENTO, 2011, p. 67)

Assim, o programa educativo problematizador se orga-
niza como uma estrutura na qual as relações entre os temas 
geradores é percebida por meio da visão dos educadores sobre 
as situações-limites e suas contradições que é, num primeiro 
momento, mais ampliada que a dos educandos. Os educadores 
promovem a problematização das situações-limites codificadas 
por questionamentos que provoquem o desequilíbrio entre 
as diferentes visões de mundo dos educandos sobre os temas 
estudados para que estes percebam complicações fundamentais 
possivelmente presentes nas suas descodificações.

Quanto mais a problematização avança e os sujeitos desco-

dificadores se adentram na “intimidade” do objeto, tanto 

mais se vão tornando capazes de desvelá-la […] Considerando, 

porém, que o fato de desvelar a realidade indiscutivelmente 

importante, não significa o engajamento automático na ação 

transformadora da mesma, o problema que se nos apresenta 

é o de encontrar, em cada realidade histórica, os caminhos 

de ida e volta entre o desvelamento da realidade e a prática 

dirigida no sentido da sua transformação. […] A conscienti-

zação se autentica nesta ida e volta que é, em última análise, a 

unidade dialética entre prática e teoria (FREIRE, 2006b, p. 72).

Reconhecendo o caráter dialético do “desvelamento 
da realidade”, as premissas dessa educação problematiza-
dora e emancipatória se inserem em escolas ou em sistemas 
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de ensino (ANGOTTI; DELIZOICOV; PERNAMBUCO, 2002)  
e (PONTUSCHKA, 1993); na elaboração coletiva de currículos 
críticos-problematizadores (SAUL; GOUVÊA da SILVA, 2012); 
na produção do conhecimento científico por meio da pesquisa 
(NASCIMENTO; PERNAMBUCO; LIMA, 2017); e na educação 
popular (NASCIMENTO, 2011).

Considerando que as problematizações não devem se 
limitar apenas a apontar fronteiras, as situações desafiadoras 
decorrentes de experiências de ensino, pesquisa e extensão 
trazidas pelos participantes são discutidas no Ateliê numa 
tentativa de compreender desafios enfrentados na cons-
trução de possibilidades para sua superação. Em detrimento 
das dificuldades e limitações próprias a qualquer atividade 
educativa institucionalizada, as problematizações acontecem 
em um clima de confiança entre os educadores-educandos 
participantes, numa tentativa de aproximação com a educação 
libertadora proposta por Paulo Freire.

A intenção é que explicações ou os questionamentos 
abreviados ou superficiais sobre as situações trazidas sejam 
pouco a pouco superados pela imersão cada vez mais profunda 
na realidade. A compreensão cada vez mais ampliada dos 
problemas trazidos e das problematizações desenvolvidas 
permite a emersão transformadora.

Para que a ações pedagógicas sejam problematizadoras, 
o planejamento e a organização das atividades tomam como 
referência teórico-prática os “três momentos pedagógicos” 
como indicadores do caminho emancipativo. O estudo da 
realidade (ER), a organização do conhecimento (OC) e a 
aplicação do conhecimento (AC) compõem essa “dinâmica 
de atuação docente” (ANGOTTI; DELIZOICOV; PERNAMBUCO, 
2002; PERNAMBUCO, 1993) presente na elaboração de currículos  
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ou programas, no planejamento ou na realização de atividades 
de ensino e na proposição e realização de atividades de pesquisa 
e extensão desenvolvidos pelo GEPEM.

O ER considera a necessidade de compreender uma situação 
proveniente da realidade, problematizando-a. Para Pernambuco 
(2013), a realidade em que os educandos participantes da ação 
educativa se inserem, codificada pelos educadores, vai sendo 
trabalhada de modo a ser descodificada com base em outras e/
ou novas visões. O estudo e a investigação das situações identi-
ficadas na realidade se dão pela problematização das diversas 
visões sobre essas situações e sobre as contradições que as 
compõem à luz do conhecimento universalmente construído, o 
que resulta na OC. O desdobramento dessa organização promove 
a AC com fins de estudo de novas situações, reinterpretando a 
visão primeira do problema estudado.

Embora possa parecer, os três momentos pedagógicos não se 

assemelham às metodologias duras com suas etapas rígidas e 

sequenciais. Pelo caráter complexo, numa perspectiva dialé-

tica, cada um deles pode comportar aspectos da dinâmica 

como um todo. Assim, tanto o ER quanto a OC necessitam da 

problematização. Na OC, a avaliação constante das estratégias 

de problematização permite ajustar ou redefinir as unidades 

temáticas. E a AC, numa perspectiva de “espiral ascendente” 

inaugura novos ER (NASCIMENTO, 2011, p. 57).

Há, nessa dinâmica, uma visibilização por meio da contínua 
problematização daquilo que é significativo para o sujeito imerso: 
o mover-se dialético que faz surgir contradições da realidade 
que, reduzidas a redes temáticas, proporcionam um processo de 
ensino e aprendizagem em que a racionalidade crítica coloca o 
conhecimento a serviço do processo histórico de humanização.
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“O pensamento de Paulo Freire 
na Educação Brasileira”

A problematização de situações advindas de atividades 
de ensino, pesquisa e extensão realizada no Ateliê procura 
levar em consideração a busca dos educadores participantes em 
realizar ações transformadoras da realidade educacional em 
que se inserem. Dentre essas atividades destaca-se a que resulta 
da aproximação com o projeto de pesquisa “O pensamento de 
Paulo Freire na Educação Brasileira: análise de sistemas públicos 
de ensino a partir da década de 90” realizado por uma rede de 
educadores que se articula em torno do objeto de estudo, regis-
trando os achados de produções construídas na relação entre o 
ensino, a pesquisa e a extensão que alargam o legado freiriano. 
Como relata Saul (2012), essas produções teórico-científicas resul-
tantes de pesquisas de dissertações e teses sistematizam ações 
educativas que passam a ser conhecidas no âmbito de Programas 
de Pós-Graduação ao mesmo tempo que subsidiam os contextos 
pesquisados na perspectiva da democratização da educação.

Partindo do mesmo viés teórico-metodológico freiriano, 
a pesquisa desenvolvida pela Cátedra Paulo Freire da Pontifícia 
Universidade Católica – PUC, de São Paulo, denominada  
“A Presença de Paulo Freire na Educação Brasileira: uma 
análise dos sistemas públicos de ensino a partir da década de 
90” foi aprovada pelo Edital Universal 14/2010 do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 
Nessa pesquisa, com o objetivo de analisar a influência do 
pensamento freiriano nos sistemas públicos de educação do 
país, pesquisadores articulados em torno do pensamento do 
autor assumiram a tarefa de construir um banco com dados 
relativos a ações administrativas de redes públicas de ensino 
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influenciadas pelo pensamento de Freire na busca por oferecer 
subsídios para ações político-pedagógicas dessas redes públicas 
de ensino comprometidas com a democratização da educação.

Segundo Saul (2012), o banco de dados permite que os 
estudos vinculados à pesquisa, assim como seus propósitos e 
métodos, ampliem-se para diversas regiões do país de modo 
a permitir uma análise mais densa e profunda dos resultados 
alcançados. A documentação e a divulgação dos resultados estão 
permitindo a consulta permanente e a interação entre educa-
dores interessados nesse legado ofertado à educação brasileira.

Os resultados, segundo Saul (2012), demonstram que a 
construção da escola pública popular e democrática é um para-
digma inspirador de políticas de educação de várias redes de 
ensino pesquisadas. As evidências apontam, também, a possibi-
lidade e o valor de trabalhar com uma lógica que rompe com a 
concepção e a prática que relega à escola a aplicação de políticas 
de currículo definidas “de cima para baixo”, assumindo uma 
nova práxis que reconhece seu papel legítimo de conceptora e 
construtora de um currículo crítico participativo.

A participação da Professora Marta Pernambuco nessa 
rede de pesquisadores permitiu ao GEPEM mais um mergulho 
estimulante na teoria-prática do pensamento freiriano, o que 
se desdobrou na articulação das ações da pesquisa com algumas 
atividades do Ateliê, cuja principal tarefa foi analisar teses e 
dissertações de bancos de dados de programas de pós-gradu-
ação, verificando, entre outros fatores, como eram trabalhados 
conceitos centrais das obras de Freire, sobretudo no eixo do 
currículo. A Figura 1, a seguir, apresenta o roteiro elaborado 
para avaliação dessas pesquisas.



ATELIÊ PRÁTICAS EDUCATIVAS EM MOVIMENTO: por uma práxis freiriana permanente

246

Figura 1 – Roteiro para avaliação de pesquisas 
sobre o pensamento de Freire

Fonte:- Elaboração coletiva da Rede de Educadores

A análise das teses e dissertações feita coletivamente 
gerava o movimento de ler, discutir e questionar como as dife-
rentes experiências e/ou autores utilizavam os conceitos e como 
essa utilização contribuía para o alargamento da compreensão 
e o estabelecimento de novas questões para o debate freiriano 
e a atualidade de seu pensamento. 
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“Extensão ou Comunicação?”: desafios 
de uma educação libertadora

Em defesa de uma concepção libertadora e emancipa-
tória que supere a visão assistencialista de extensão e com o 
propósito de articulá-la à pesquisa e ao ensino, o GEPEM aposta 
na construção de práticas coletivas de aproximação com a 
sociedade que se alinhem ao constructo freiriano sobre a trans-
formação da realidade. Faz parte dessa construção a parceria 
com o LEFREIRE – Grupo de Extensão Diálogos em Paulo Freire 
e Educação Popular, da Faculdade de Educação da UERN.

Entre tantas outras ações extensionistas, a percepção da 
formalidade e do distanciamento na interação desenvolvida 
por professores e estudantes com trabalhadores de serviços 
gerais atuantes nos espaços ocupados pelos dois grupos na 
UFRN e na UERN motiva o desejo da aproximação com esses 
trabalhadores. No GEPEM, essas estratégias de aproximação 
ainda são embrionárias e procuram conhecer a realidade de 
vida desses trabalhadores de empresas terceirizadas, tendo em 
vista que ainda se faz necessário amadurecer coletivamente 
mecanismos e condições que viabilizem tempo e espaço para 
esse tipo de extensão.

No LEFREIRE, elas compõem parte das atividades de 
pesquisa e extensão desenvolvidas pelo Grupo, considerando 
que uma pesquisa de iniciação científica mapeou os níveis de 
escolarização desses trabalhadores4 e atividades inspiradas nos 

4  SOARES, Leuzilene Dantas. Escolarização e vida: narrativas e memórias 
dos servidores de apoio da FE/UERN campus central. 2015. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) – b Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte, Natal, 2015. 
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círculos de cultura5 idealizados por Paulo Freire vêm permi-
tindo a aproximação, o conhecimento e a problematização de 
situações de sua realidade.

A aposta na aproximação com os trabalhadores 
terceirizados é objeto de estudo do Ateliê, fundamentado na 
compreensão tecida na obra “Extensão ou Comunicação?” 
(FREIRE, 2013). Ademais, a participação de membros do 
LEFREIRE no Ateliê6 permite a partilha de informações sobre 
motivações, objetivos e estratégias das ações, o que despertou 
o desejo de, além de trazê-las à tona, vivenciar sua experimen-
tação como atividade da disciplina em 2018.

Considerando a importância das trocas que se dão no 
coletivo, os participantes do Ateliê se dividiram em dois grupos, 
um deles vinculados à UFRN e outros vinculados à UERN. 
Com isso, realizaram dois encontros. Os processos educativos 
envolvidos nessas ações comportaram, obviamente, acertos e 
equívocos. Na tentativa desafiadora de localizar esses limites 
e avanços, as interações desenvolvidas entre e com os partici-
pantes e a postura dos facilitadores foram objeto de reflexão. 
Assim foi que, por exemplo, no anseio por contribuir para a 
emancipação daqueles sujeitos, acreditaram os participantes 
do Ateliê, a princípio, que a tarefa a ser feita seria informar 
sobre direitos trabalhistas suprimidos e relações de trabalho 
supostamente autoritárias.

5  NOLASCO, Mariane de Oliveira; NASCIMENTO, Francirleide Monaliza 
Ferreira do; SOARES, Maria Cleoneide. “Círculo De Cultura” do LEFREIRE com 
os terceirizados da UERN: percebendo o outro em seu espaço de trabalho. In: 
COLÓQUIO INTERNACIONAL PAULO FREIRE, 10., 2018. Anais [...]. Disponível 
em http://www.xcoloquiopaulofreire.com/arquivos/anais/EIXO%202%20
-%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20POPULAR%20E%20MOVIMENTOS%20
SOCIAIS.pdf. Acesso em: 12 jan. 2019. 

6  Além dos coordenadores, compunham aquela edição do Ateliê alunos de 
pós-graduação e graduação da UFRN e da UERN.

http://www.xcoloquiopaulofreire.com/arquivos/anais/EIXO%202%20-%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20POPULAR%20E%20MOVIMENTOS%20SOCIAIS.pdf
http://www.xcoloquiopaulofreire.com/arquivos/anais/EIXO%202%20-%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20POPULAR%20E%20MOVIMENTOS%20SOCIAIS.pdf
http://www.xcoloquiopaulofreire.com/arquivos/anais/EIXO%202%20-%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20POPULAR%20E%20MOVIMENTOS%20SOCIAIS.pdf
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Tomando como referência a compreensão de extensão 
criticada por Freire (2013), fundamentada em análises semân-
ticas e gnosiológicas do termo extensão, a proposição daquela 
tarefa foi problematizada. Para o autor, “O primeiro equívoco 
gnosiológico da extensão está em que, se há algo dinâmico 
na prática sugerida por tal conceito, este algo se reduz à pura 
ação de estender (o estender em si mesmo) em que, porém,  
o conteúdo estendido se torna estático” (FREIRE, 2013, p. 27).

O limite da compreensão inicial do grupo sobre o 
termo extensão estava em não perceber o “conteúdo estático”  
das informações que seriam “ofertadas” aos trabalhadores. 
Nesse sentido, Freire (2013, p. 27) alerta que “O fundamental, 
porém, é que esta reflexão, de caráter teórico, não se degenere 
nos verbalismos vazios nem por outro lado, na mera explicação 
da realidade que devesse permanecer intocada”. A compreensão 
inicial comportava, portanto, uma visão ingênua de extensão, 
uma vez que os participantes do Ateliê, ao assumirem o papel 
de educadores extensionistas, ainda não conheciam a comple-
xidade que envolve a realidade da vida e do cotidiano daquelas 
pessoas, condicionada, que é, histórica e socialmente.

As interações desenvolvidas nos encontros promovidos 
por cada um dos grupos foram permeadas pela escuta atenta 
das falas dos participantes e representaram oportunidades 
descontraídas de conhecimento das histórias de vida e do coti-
diano daqueles trabalhadores. Revelaram, mais ainda, relações 
de trabalho de caráter interpessoal criadas pelos trabalhadores 
para além daquelas decorrentes de acordos contratuais, muitas 
das quais se estendiam para a vida pessoal e familiar daquelas 
pessoas. Assim como trouxe à tona situações-limites presentes 
na vivência daquelas pessoas, algumas das quais se mostraram 
mais desafiadoras do que as enfrentadas no ambiente  
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de trabalho, algumas, inclusive, para as quais aquele trabalho, 
por vezes deveras limitante, representava uma das possibili-
dades de superação.

Em detrimento dos limites de uma concepção de extensão 
ainda embrionária, o caráter dialógico libertador das intenções 
daqueles extensionistas iniciantes ganhou corpo na busca pelo 
exercício da horizontalidade dos saberes (FREIRE, 2013) na 
consideração de que os conhecimentos acadêmicos e científicos 
não se sobrepõem aos experienciais. 

Repetimos que o conhecimento não se estende do que se julga 

sabedor até aqueles que se julga não saberem; o conhecimento 

se constitui nas relações homem-mundo, relações de trans-

formação, e se aperfeiçoa na problematização crítica destas 

relações (FREIRE, 2013, p. 42).

A intencionalidade dialógica representou um exercício 
desafiador em si mesmo para educadores acostumados à reali-
zação de tarefas no ambiente acadêmico nas quais o caráter 
teórico e a linguagem formal se sobrepõem ao contato corporal 
e às atividades manuais.

Isto demanda um esforço não de extensão mas de cons-

cientização que, bem realizado, permite aos indivíduos se 

apropriarem criticamente da posição que ocupam com os 

demais no mundo. Esta apropriação crítica os impulsiona 

a assumir o verdadeiro papel que lhes cabe como homens.  

O de serem sujeitos da transformação do mundo, com a qual 

se humanizem (FREIRE, 2013, p. 43).
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Assim, embora o estudo cuidadoso dos conceitos frei-
rianos aparentemente pudesse permitir aos participantes do 
Ateliê perceberem-se em condições de realizar ações que supe-
rassem a perspectiva bancária da extensão pela compreensão 
de seu caráter libertador, a ação-reflexão-ação desenvolvida 
demonstrou as contradições e os desafios que enfrentaram na 
realização da atividade.

Tramas articuladoras de conceitos freirianos 

A compreensão da indissociabilidade entre o diálogo e a 
ação-reflexão-ação traz ao Ateliê o exercício de elaboração de 
tramas conceituais freirianas, atividade que surgiu do encontro 
com a pesquisa da PUC, mais especificamente no contato com o 
trabalho desenvolvido por um dos seus pesquisadores.

A utilização das tramas, a partir de conceitos da obra 

freireana, permite, ao mesmo tempo, a análise de situações 

da realidade e a orientação de práticas norteadas pela 

articulação conceitual. A trama conceitual é aberta e dinâ-

mica, possibilitando diferentes composições em função da 

compreensão das relações existentes nas produções de Freire,  

em linha com o interesse de pesquisa de quem elabora a 

trama. Os conceitos se articulam com o ponto fulcral da 

trama, sendo possível estabelecer, também, diferentes rela-

ções entre eles (SAUL, 2011, p. 40).

Nesse processo, fazer o exercício de tecer os fios concei-
tuais a partir de um esquema de trama auxilia a interpretação 
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coerente dos conceitos e propicia autonomia no processo de 
percepção dos nexos da realidade. Sobre as relações entre os 
conceitos, Saul diz que:

Um pensamento relacional é aquele que possibilita a 

construção de articulações conceituais de modo flexível, 

permitindo uma quantidade imensa de relações entre 

conceitos. Os conceitos implicam-se mutuamente em diversas 

direções possíveis e não apenas de modo linear tal como nas 

teorias não-relacionais. Embora flexível, a construção da 

trama conceitual freireana requer atenção ao fato de que 

as articulações propostas respeitem a lógica interna da 

obra freireana. A trama pode integrar, portanto, diferentes 

conceitos abarcados pela obra tendo em vista explicitar a 

leitura que o autor dessa construção faz da relação entre os 

conceitos propostos por Freire. (SAUL, 2011, p. 40).

O exercício das tramas considera a relação dialética entre 
os conceitos e suas nuances e a relação entre os conceitos e 
a realidade estudada, o que proporciona a compreensão da 
provisoriedade do conhecimento e da necessidade de sua 
constante elaboração. A abordagem com foco na compreensão 
de um ensino e de uma aprendizagem que se debruçam sobre 
o estudo da realidade fomenta novas pontes ao conhecimento 
construído. A Figura 2, a seguir, exemplifica uma trama concei-
tual freiriana.
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Figura 2 – Exemplo de trama conceitual freiriana

Fonte: Ariane Rochelle Mendonça

No Ateliê, na medida em que as obras e/ou os trabalhos 
de teses e dissertações de cunho freiriano eram estudadas, 
iam permitindo a aproximação, a (re)elaboração e a síntese 
dos conceitos de forma a estabelecer relações entre eles a 
partir da construção das tramas. Em decorrência, o desafio 
de sua realização instiga semestralmente os participantes a 
elaborá-las como síntese dos conhecimentos construídos pelas 
problematizações. 
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Considerações permanentes

O ato de tornar visível as entranhas metodológicas  
de uma ação voltada para a transformação é parte do anúncio do 
Ateliê Práticas Educativas em Movimento pelas possibilidades 
coletivas de ampliação dos horizontes históricos e sociais dos 
seres humanos. Nessa direção, o diálogo direciona as relações, 
expõe o fenômeno das teias relacionais que envolvem a todos, 
sistematiza e compartilha os conhecimentos construídos.

Considerando essas premissas, os principais aprendi-
zados resultantes da realização do Ateliê são de duas ordens, 
e uma se relaciona à outra: primeiro, dizem respeito às 
elaborações teóricas promovidas pelo estudo dos textos de 
livros, artigos, teses, dissertações e demais obras freirianas 
ou fundamentadas no autor e aos conceitos nelas imbuídos; 
segundo, dizem respeito às relações humanas desenvolvidas e 
aos conhecimentos construídos no trabalho coletivo a partir 
das diversas leituras de mundo. 

A partir do princípio da educação dialógica, os conceitos 
freirianos se articulam à problematização das situações 
identificadas na realidade, de maneira que, ao pensar sobre  
“o que e como fazer” problematiza-se também o “como se está 
fazendo”. Essa compreensão vai sendo construída na relação 
entre pessoas de diferentes idades e áreas do conhecimento, 
mais distantes ou mais próximas da realidade escolar,  
com mais ou menos referenciais freirianos em seus trabalhos. 
Isso reforça a necessidade do trabalho coletivo e a importância 
de construir conhecimento juntos, articulando as experiências 
e os múltiplos olhares sobre a realidade de cada participante. 
Há de se pensar que metodologias baseadas nesse trabalho 
de movimento coletivo auxiliam processos de concretização 
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da presença da fala e da cultura de educandos e educadores 
na construção do conhecimento, tendo claro o compromisso 
político que há no núcleo do pensamento freiriano de ajudar 
a promover possibilidades de ação que contribuam para uma 
prática educativa mais ética.
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O PENSAMENTO REFLEXIVO 
E A REFLEXIVIDADE NA 
FORMAÇÃO EM SAÚDE

José Jailson de Almeida Júnior

Introdução: o pensamento 
reflexivo e a educação

A concepção de pensamento reflexivo tem origem nos estudos 
de John Dewey (1997) sobre as relações entre conhecimento e 
experiências vividas. O autor compreende que a inteligência é 
uma qualidade inata que pode ser desenvolvida e aprimorada 
como resposta à experiência com base no pensamento reflexivo. 
A reflexão é caracterizada como um modo de pensar sobre as 
coisas que são necessárias para tentar resolver uma situação 
de perplexidade, dúvida e confusão para um processo claro, 
coerente, constante e harmonioso. Dewey percebe que essa 
forma de pensar como um processo de investigação a partir da 
construção, e teste, de inferências através do cruzamento de 
referências em situações observadas e vivenciadas, tendo em 
consequencia a formulação de um pensamento testado por meio 
da ação que pode confirmar, modificar ou refutar uma ideia. 

A reflexão é vista como um processo de discernimento 
na relação entre nossos atos e suas consequências. A partir dos 
escritos de Dewey, diversos estudos foram desenvolvidos com base  
na sua concepção sobre pensamento reflexivo fomentando 
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a discussão sobre a reflexividade (PRYCE, 2002; RODGERS, 
2002; MIETTINEN, 2000; SCHÖN, 1983, 1987, 1992, 2000; FOOK; 
GARDNER, 2006; WHITE; FOOK; GARDNER, 2006; REDMOND, 2006).

As raízes da ref lexão estão inseridas no discurso 
educacional e profissional associados aos trabalhos de Dewey 
e desenvolvidos por Schön, Argrys e Mezirow (REDMOND, 
2006). O processo de reflexão envolve o exame de experiências,  
por meio da aprendizagem com o novo e a aprendizagem de 
novos significados. Isso abrange um processo de (des)cons-
trução de novos significados, em que se busca sentido para 
as coisas novas ou circunstâncias diferentes, assim como a 
revisão de diferentes aspectos do poder, incluindo os pessoais, 
interpessoais, estruturais, formais e informais (FOOK, 2004). 

Assim, uma nova visão e os conhecimentos construídos 
com base na reflexão podem resultar em mudanças sociais 
(FOOK; ASKELAND, 2007). Isso pode ser fundamentado no pensa-
mento de Habermas (apud REDMOND, 2006) que distingue três 
modalidades de conhecimento: o técnico, desenvolvido por meio 
de análises empíricas; a prática, desenvolvida pela linguagem e 
pela hermenêutica; e o emancipatório, desenvolvido a partir da 
reflexão baseada na teoria crítica. Ele destaca que os diversos 
conhecimentos não excluem um ao outro, mas dependem de 
cada um e podem servir a diferentes interesses.

Schön (1983), a partir dos fundamentos de Dewey, 
concebe a teoria da aprendizagem mediante a prática reflexiva.  
Nesse processo, a aprendizagem está relacionada com a ação, 
sendo resultante da reflexão na ação em que o sujeito compre-
ende uma nova situação que lhe é apresentada recorrendo a 
uma experiência anterior. Para o autor, os indivíduos, a partir 
de experiências prévias, são capazes de compreender uma nova 
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situação que lhes é apresentada, possibilitando que o problema 
seja estruturado, a ação proposta e a situação avaliada de acordo 
com as consequências da ação, contribuindo para a resolução 
de situações futuras.

De acordo com Dewey (1997), a ausência de reflexão 
reduz a ação a um impulso cego e caprichoso, não permitindo 
conectá-la a qualquer atividade prévia do indivíduo. Ele sugere 
que, sem ela, não pode haver o antes e o depois de tal expe-
riência; nem retrospecto, nem perspectivas, por conseguinte,  
nem significados. O autor destaca a reflexão como um discerni-
mento da relação entre o que tentamos fazer e o que acontece 
em consequência do ato. Também indica que a postura reflexiva 
ocorre quando uma prática habitual de rotina não funciona 
adequadamente como planejado. Isso pode desencadear a 
confusão ou a dúvida e provocar o indivíduo a reexaminar 
e a questionar atos prévios. O pensamento de Dewey sobre a 
reflexão permite que os indivíduos percebam, com base na 
experiência das atividades cotidianas, como interpretar a vida.

Por sua vez, a aprendizagem concebida por Schön (1983, 
2000) ocorre a partir do desenvolvimento humano, em que ele 
é responsável pelo seu itinerário, permitindo que se exerça um 
controle sobre escolhas, atitudes e situações vivenciadas, sendo 
o comportamento exercido um fruto de seus atos e escolhas.  
O aprendizado possibilita o crescimento que pode ser visto 
como resultado das escolhas individuais. Schön (1983) consi-
dera que o desenvolvimento do indivíduo ocorre por meio 
da reflexão na ação. Nessa perspectiva, a reflexão ocorre 
por meio da observação posterior sobre a ação. A partir do 
momento da reflexão na ação, o indivíduo, mediante a análise 
do que aconteceu, atribui significado ao ato, consolidando  
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o entendimento da situação e o emprego de novas estratégias.  
Assim, o conhecimento na prática tende a se tornar cada vez 
mais tácito, espontâneo e automático, conferindo, para o profis-
sional e seus clientes, os benefícios da especialização. O nosso 
objetivo neste ensaio é discutir a formação no campo da saúde 
com base em princípios norteadores para a formação reflexiva.

Paulo Freire e a reflexão no processo educativo

Paulo Freire (1987, 1996) vê o poder da reflexão no 
processo educativo como uma força emancipadora para 
transformação social, em que refletir a partir da situação é 
refletir acerca da própria condição da existência. Para Freire, 
a educação é representada como uma força libertadora que só 
ocorre pela reflexão e que permite questionar a realidade do 
conhecimento, e que o indivíduo recreie-se e melhore a sua 
própria realidade. A educação deve romper com as caracterís-
ticas da educação bancária, indo de encontro à verticalidade 
e ao autoritarismo para permitir o diálogo entre estudantes e 
professores. O conhecimento não deve ser percebido apenas sob 
o domínio individual, mas deve ser compartilhado por meio de 
um diálogo coinvestigativo.

Freire (1987, 1996) destaca que a reflexão deve ser um 
precursor da ação com base na práxis, pois a reflexão, por si só, 
sem a oportunidade para a ação ou para a transformação, é apenas 
verbalismo; e a ação sem reflexão, apenas pela ação, é conside-
rado ativismo. Segundo Freire, os homens não se constituem no 
silêncio, mas nas palavras, no trabalho e na ação-reflexão, ele 
acredita na importância de uma relação democrática entre o 
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professor e o estudante, em que o professor deve se esforçar para 
compreender o processo de pensamento crítico empreendido por 
seus estudantes e os ajudar a desenvolver o seu próprio senso 
crítico. Freire entende que o ensino e a pesquisa devem estar 
intimamente relacionados no ensino universitário.

A Universidade tem de girar em torno de duas preocupações 

fundamentais, de que se derivam outras e que têm que ver 

com o ciclo do conhecimento. Este, por sua vez, tem apenas 

dois momentos que se relacionam permanentemente: um é 

o momento em que conhecemos o conhecimento existente, 

produzido; o outro, o em que produzimos o novo conheci-

mento (FREIRE, 1996, p. 192).

O conhecimento produzido a partir da reflexão sobre 
a ação é um aliado importante para a (re)transformação da 
realidade concreta pois, a partir do conhecimento existente,  
é possível desenvolver tanto um novo conhecimento com base 
na interação do aprendizado acadêmico quanto o aprendizado 
na vivência no espaço social. Tal aprendizado, fruto da inte-
ração pessoa-pessoa-ambiente-trabalho, desafia o processo 
ensino-aprendizagem a constituir uma relação antidicotômica 
de aprendizagem em que a relação teoria-prática deva dialogar 
com o conhecimento existente na realidade concreta, produzido 
nos espaços sociais pelas pessoas que nele convivem e habitam.

O professor deve ser desafiado a romper com a lógica 
do aprendizado centrado no professor. Ele deve sempre buscar 
desenvolver experiências em que o estudante possa refletir por 
meio de um ato concreto. Ao partir para o espaço extramuros 
inserindo a realidade concreta como ambiente de aprendizagem 
e vivenciando a metamorfose do conhecimento empírico 
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desenvolvido no cotidiano das pessoas, deve-se provocar a 
reação e não apenas a reflexão sobre a ação, mas a reflexão 
sobre a realidade. Tal reflexão envolve a sensibilidade para 
compreender o ambiente social além da leitura teórica dire-
cionada para uma compreensão concreta de mundo. A reflexão 
deve proporcionar uma construção abstrata do conhecimento 
mediante a realidade concreta.

Aprendizado reflexivo e o cuidado 
na formação em saúde

O aprendizado no campo da saúde é inserido em um 
contexto de fragmentação da produção do cuidado, que surge 
a partir da dissociação de saberes e da desvalorização da experi-
ência prévia do estudante que ingressa na formação acadêmica. 
O aprendizado do ser humano acontece ao longo da vida,  
seja pelas experiências empíricas proporcionadas pelas vivên-
cias sociais, seja pela formação escolar e/ou acadêmica.

A formação em saúde é fruto da interação entre os saberes 
formais e informais, nos quais estão inseridos os processos  
de convivência/interação humana por meio de um diálogo de 
saberes. Esse relacionamento ocorre nos espaços sociais que 
proporcionam a formação humana, um processo de construção 
de conhecimento dinâmico e permanente. Isso acontece,  
pois a vida é pautada por experiências significativas que 
proporcionam o desenvolvimento de pensamentos, habilidades 
e consciência humana, o que proporciona uma articulação 
de conhecimentos e, por consequência, a construção de uma 
leitura e uma interpretação da realidade (FREIRE, 1979, 1983).
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O aprendizado diz respeito à percepção de mundo do 
indivíduo, que é influenciada pela história de vida da pessoa,  
que envolve afetividade, desejos e paixões, ou seja, pela maneira 
que os seres humanos estão no mundo, com significados e valores 
das coisas percebidos de acordo com a vida social de cada um 
(CHAUÍ, 2000). Nesse sentido, Delors et al. (1996) apontam a exis-
tência de quatro aprendizagens fundamentais que são adquiridas 
ao longo da vida que são “o apreender a conhecer”; “o aprender 
a fazer”, “o aprender a viver juntos” e o “aprender a ser”. Elas 
possibilitam ao indivíduo compreender e interagir com o mundo 
que o rodeia, bem como o convívio e a cooperação humana. Assim, 
a formação do conhecimento humano parte do processo de 
amadurecimento de ideias prévias ao processo de aprendizagem.

O aprender ao longo da vida, considerando os princípios 
de Delors, consiste em um processo interativo que o ser humano 
desenvolve no contato com o mundo, que envolve pessoas, 
ambientes e situações. Desse modo, “aprender a conhecer”  
faz parte do processo de vivenciar o mundo necessário ao novo 
contexto de inserção do profissional de saúde na sociedade, 
pois o conhecimento pode ser concebido como um elemento 
dinâmico, que se transforma constantemente pelo contato com 
novas tecnologias, como também pela interação das pessoas 
com o mundo que as cerca.

O “Aprender a fazer” vai além do aprendizado de técnicas, 
significa desenvolver um fazer diferente, adequado ao contexto 
de inserção do profissional, utilizando meios acessíveis por 
meio de tecnologias leves para o trabalho em saúde. Significa 
que o profissional pode realizar a assistência na perspec-
tiva da promoção à saúde, utilizando-se de comunicação e 
postura adequadas para o convívio saudável com a população. 
Compreende um fazer consciente a partir do trato apropriado 
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com as pessoas, respeitando suas crenças e condições sociais. 
O fazer representa romper com o fazer tecnicista e desenvolver 
um fazer humanizado, respeitando as peculiaridades do fazer 
em saúde voltado para o ser humano, opondo-se à concepção 
desumana da assistência à saúde.

Já o “Aprender a ser” insere-se na própria especificidade 
da convivência humana. No âmbito da saúde, representa a 
convivência harmônica entre profissionais de saúde e a popu-
lação usuária dos serviços, constituindo-se em um processo de 
construção de uma relação de confiança, respeito e conheci-
mento. Deve ser compreendido durante o processo de formação 
e de inserção nos espaços sociais, representando o desafio de 
romper com a concepção de transmissão de conhecimento 
enraizada nas práticas de saúde. Nessa perspectiva, o profis-
sional precisa compreender que a criatividade e a inovação 
devem estar presentes no desenvolvimento das práticas de 
saúde possibilitando o aprimoramento do componente humano 
no processo de trabalho em saúde.

“Aprender a viver juntos” deve estar na própria 
concepção de vida da sociedade, afinal, o ser humano é um ser 
de vida social. Assim, o próprio mundo do trabalho e a suas 
relações fazem parte do processo de convivência humana,  
não sendo diferente na concepção do trabalho em saúde, repre-
sentado pelo processo de interação e relacionamento humano.  
Nesse sentido, é importante destacar que também devem 
ser consideradas várias formas de aprendizagem e que cada 
indivíduo apresenta uma característica própria. A partir disso, 
podemos relacionar que o conhecimento é um instrumento de 
compreensão e inovação.

A esse respeito, Freire (2001) destaca que a aprendizagem 
é um processo transversal existente a partir do diálogo e da 
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interação entre vários saberes. Isso se conforma pela prática 
social da qual o indivíduo se torna parte. Isso significa que o 
processo de aprendizado requer a reformulação de conceitos 
aprendidos no decorrer da vida devendo ser considerada com 
base nas vivências do indivíduo com o meio social e o meio 
natural. Podemos considerar que a aprendizagem humana é 
fruto de um conjunto de vivências, experiências, conhecimentos 
e práticas que proporciona o desenvolvimento de uma visão 
abrangente de mundo, um aspecto importante a ser destacado 
na formação do profissional de saúde.

Chiesa et al. (2007) destacam que a formação no campo 
da saúde é descontextualizada das necessidades de saúde1 da 
população, não havendo envolvimento ativo do aprendiz com 
situações reais que venham a proporcionar ações coerentes com 
o espaço social de inserção profissional, nem a formação crítica 
e participativa do futuro profissional. Destaca-se ainda que o 
educar deve ser compreendido como um ato dialógico, proble-
matizador e inclusivo para formar uma consciência crítica e a 
construção de significados para uma prática transformadora. 

Merhy (2006) evidencia que a educação deve ser entendida 
como um compromisso com os ideais da sociedade, referindo-se 
a um conjunto de práticas sociais, valores, crenças, atitudes, 
conhecimentos formais e informais que é desenvolvido para 
preservar ou melhorar as condições e a qualidade de vida da 
população. A esse respeito, Machado et al. (2007) frisam a neces-
sidade do estabelecimento de estratégias de aprendizagem que 

1  A saúde é vista neste estudo na perspectiva de um conceito amplo que 
envolve um diálogo intersetorial rompendo com a visão biomédica e hospi-
talocêntrica, com foco na promoção à saúde objetivando o desenvolvimento 
social do ser humano mediante visão integrada, equidade e universalização 
do acesso aos serviços de saúde (CAMPOS, 2008; PAIM, 2004).
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favoreçam o diálogo entre os saberes formais e informais para o 
desenvolvimento das ações de saúde. Nesse sentido, observa-se 
a importância de formar profissionais não apenas com habili-
dades técnicas mas também com habilidades relacionais com 
vista à interação interpessoal. 

Santos (2007), por sua vez, destaca que os conhecimentos 
não se podem ser dissociados, havendo junção entre o saber 
científico e o popular para a construção de uma visão abran-
gente de mundo. Nesse sentido, é necessário romper com a lógica 
do aprendizado fragmentado que compartimenta os conheci-
mentos, fragmenta o cuidado e não permite uma reflexão sobre 
a prática profissional do indivíduo (ALBUQUERQUE; GIFFIN, 
2009). Assim, o profissional de saúde deve ter não apenas conhe-
cimentos técnicos mas ainda desenvolver habilidades para 
aplicar esse conhecimento em diversas situações e realidades. 
Nessa perspectiva, deve-se preparar o profissional para uma 
articulação de saberes no intuito de compreender os fenômenos 
sociais. A prática profissional, portanto, além da necessidade 
de ser contextualizada, tem de ser voltada para as demandas e 
necessidades da comunidade, visando à produção de vínculo e 
ao acolhimento entre profissionais e usuários dos serviços de 
saúde (ERDMANN et al., 2009).

Para que isso ocorra, faz-se necessário que se desenvolva 
um diálogo ativo de saberes entre estudantes, profissionais de 
saúde e população ainda no início do processo de formação 
(SANTANA et al., 2010), permitindo a constituição de uma prática 
interdisciplinar que aplica os conhecimentos no contexto das 
práticas de saúde buscando a constituição da integralidade no 
cuidado à saúde.

Igualmente é importante integrar os espaços pedagó-
gicos rompendo os muros da instituição formadora e repensar 
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a inter-relação entre o ensino e os espaços de produção das 
práticas de saúde (ALMEIDA; FERRAZ, 2008). Nessa perspectiva,  
a instituição formadora precisa preparar profissionais aptos a 
lidar com as demandas sociais e capazes de buscar alternativas 
para os problemas enfrentados pela população. Isso só é possível 
pela interação com a realidade social do outro e pela compreensão 
de seus fatores determinantes, levando a uma sensibilização da 
pessoa para a situação que será encarada no futuro.

Desse modo, as instituições formadoras em conjunto 
com os serviços de saúde devem proporcionar vivências que 
despertem no estudante o desenvolvimento não apenas de 
competências e habilidades técnicas inerentes à sua prática 
profissional mas também que proporcionem o aprimoramento 
do elemento humano presente no processo formativo para o 
mundo do trabalho e que possa responder às reais necessidades 
da população. Como afirmam Berardinelli e Santos (2005), a 
formação em saúde necessita de contextualização social para 
que haja uma atuação comprometida com a democracia e a 
emancipação humana. 

Superação de paradigmas e o 
aprendizado por meio da reflexão

Silva et al. (2010) destacam que a resistência à mudança 
no processo de formação do profissional de saúde está na pouca 
reflexão sobre o exercício da docência, no distanciamento 
destes profissionais dos serviços de saúde e na existência, 
ainda, da dicotomia entre o pensar e o fazer. Compreende-se 
que é necessária a inserção do docente nos cenários  
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de ensino-aprendizagem não apenas nos momentos das 
atividades pedagógicas mas ainda na construção de propostas 
para a transformação do modelo assistencial com base em 
atividades de extensão e pesquisa. O ensino na área da saúde 
não se constitui apenas na transmissão de conhecimentos, ou 
no aprendizado de técnicas, mas deve ser percebido como um 
instrumento de transformação da assistência à saúde.

O paradigma flexneriano necessita ser superado no desen-
volvimento da formação em saúde, pois não basta transformar 
projetos pedagógicos sem dimensionar os atos cotidianos do 
ensinar saúde. Isso significa que o desenvolvimento de uma 
educação crítica e reflexiva está inserida na reformulação da 
concepção da saúde como um direito e que a formação dos 
profissionais que irão atuar nesse campo tem de ser realizada 
compreendendo a complexidade do trabalho em saúde. No atual 
contexto, a mudança das práticas sanitárias e de ensino devem 
ser realizadas na perspectiva de formação de um profissional 
com uma concepção ampla do processo saúde-doença, compre-
endendo que os determinantes sociais, comunitários e políticos 
são importantes para o desenvolvimento de ações eficazes. Desse 
modo, devem ser superados os desafios e criadas oportunidades 
para o incremento da atenção à saúde e a qualificação do ensino 
(SILVA; CALDEIRA, 2010; SILVA et al., 2010).

Nesse processo, o isolamento das instituições formadoras 
dos espaços sociais do processo saúde-doença restringe o 
aprimoramento do conhecimento sobre os problemas de saúde 
vivenciados pela população e o exercício de formulação de 
solução aplicável ao contexto sanitário de inserção da univer-
sidade. É necessário constituir oportunidades de inserção 
na realidade dos serviços de saúde e da população e abrir o 
diálogo entre o conhecimento disciplinar, as políticas públicas 
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e o contexto social, pois a construção de um saber eficaz deve 
se constituir mediante um diálogo permanente entre os sujeitos 
em suas interações.

O conhecimento é fruto de uma aprendizagem social 
pelo convívio e pelas interações do ser humano com os diversos 
espaços de prática social em que produzir conhecimento não 
implica apropriar-se de um ou de vários saberes, mas propor-
cionar o desenvolvimento da sociedade que nos cerca por meio 
da convivência e da formação pessoal. Isso é representado pela 
relação entre a constituição da reflexão, fruto do processo de 
aprendizagem decorrente das experiências de vida, demons-
trado na formação do caráter, na construção do conhecimento 
e no desenvolvimento de habilidades que culminam na prática 
reflexiva. Com base na articulação de saberes e competências, 
o profissional desenvolve um processo reflexivo a partir da 
própria experiência articulando elementos pessoais, teóricos 
e técnicos na formulação de sua prática.

O profissional reflexivo 

O modelo de profissional reflexivo desenvolvido por 
Donald Schön é fruto da sua percepção sobre a existência entre 
a “teoria exposta” e a “teoria em uso” de muitos profissionais. 
A partir disso, ele propõe um modelo no qual os profissionais 
possam desenvolver sua própria teoria prática por meio da 
reflexão sobre suas experiências. Pela construção do conhe-
cimento com base na reflexão tem-se uma alternativa à 
epistemologia dominante, que privilegia o conhecimento pelos 
processos objetivos de pesquisa (FOOK; ASKELAND, 2007). 
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O modelo proposto por Schön fomenta a prática (e teoria) 
mas também proporciona a formulação de uma teoria a partir 
da experiência prática vivenciada pelo profissional, o que 
possibilita constituir uma análise sobre a realidade concreta 
na qual este está inserido. Nessa ótica, o profissional constitui 
sua prática a partir de escolhas individuais de modo a desenvol-
ver-se autonomamente baseado na própria vivência da prática 
da profissional, o que possibilita o desenvolvimento de um saber 
aplicado à resolução de problemas recorrentes de sua prática. 
Nesse sentido, o ato profissional é autodirecionado para a reso-
lução de questões recorrentes pela correlação teoria e prática.

Schön (1983, 2000) formula a noção de prática reflexiva a 
partir da crítica à crise de confiança no conhecimento profis-
sional, baseado no conceito de racionalidade técnica estabelecida 
pelo conhecimento profissional rigoroso. Ele nos mostra que 
esse conceito é baseado na filosofia positivista e que os profis-
sionais são aqueles que solucionam problemas instrumentais, 
a partir dos meios técnicos mais apropriados, exemplificando a 
medicina, o direito e administração como exemplo de profissões 
que se utilizam de um conhecimento sistemático e científico. 
Schön destaca ainda que estamos vivenciando um processo de 
escolhas e necessidades de superação no plano da formação 
profissional, necessitando que repensemos a relação entre 
competência profissional e conhecimento profissional. 

O autor salienta que os profissionais devem resolver 
problemas técnicos com base na seleção de meios apropriados, 
conciliando, integrando e escolhendo estratégias para solu-
cionar tais problemas. Schön preconiza que os profissionais 
enfrentam frequentemente conflitos de valores, objetivos, 
propósitos e interesses, destacando que em algumas profissões 
a emergência do pluralismo é resultado de uma processo de 
incertezas, complexidade, instabilidade, singularidades. 
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Schön apresenta ainda que a separação entre a pesquisa 
e a prática profissional é repercutida nos currículos. Primeiro 
surge a ciência básica e aplicada; em um segundo momento, 
são trabalhadas as habilidades para aplicação dos problemas 
da prática. Nessa perspectiva, ele nos faz refletir sobre o 
conhecimento, evidenciando que o processo reflexivo é fruto da 
experiência sobre o inesperado. Assim, ele nos chama a pensar 
sobre como aplicar o conhecimento em favor da sociedade. 
Com isso, o estudante deve ser estimulado a enxergar por si 
próprio, cabendo ao professor guiá-lo no olhar para ajudá-lo 
no que ele precisa ver. É necessário perceber a realidade não 
como algo dado, estático e imutável, mas com uma visão de uma 
totalidade que se transforma a partir de interações constantes 
entre indivíduos e ambientes. 

Formação humanizada e reflexiva

Paulo Freire (1979, 1983) alerta sobre a necessidade de 
construir um diálogo que rompa com a lógica da transferência 
de saberes, pautado pelo encontro de sujeitos interlocutores 
que buscam a identificação de significados. Nessa perspectiva, 
é necessário romper com a mera repetição de textos e partir 
para a compreensão da realidade e da interlocução entre os 
sujeitos. Assim, o homem deve exercitar a reflexão por meio 
de um conteúdo, ato ou da própria realidade, e se compreender 
como um ser de transformação do mundo.

A reflexão pode ser vista como um processo delineado 
pela aquisição de atitudes para o desenvolvimento da solução 
de problemas, também como um processo de construção 
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de conceitos a partir da própria ação. O desdobramento do 
processo reflexivo é um desafio à baixa capacidade de autoa-
nálise sobre a prática profissional em que o ato mecânico supera 
a percepção da realidade, o que não oferta uma abertura para 
a inovação da prática profissional tampouco da prática social. 
Isso deve ser mudado ainda no processo formativo, estimulando 
o diálogo com a realidade da vida profissional e o exercício da 
resolução de seus problemas a partir do contato com aqueles 
que a vivenciam. 

Assim, a conformação de um pensamento reflexivo está 
relacionada com a interação que o indivíduo desenvolve entre 
os saberes formais e informais. Pode ainda ser considerado 
como um processo político coletivo socialmente situado que 
ocorre nos contextos sociais e organizacionais (REYNOLD; 
VINCE, 2004 apud BRUNO; GALUPPO; GILARDI, 2011), chegando 
a ser uma atividade dialógica e relacional, estabelecida como 
uma forma de conhecimento constituído por meio do diálogo 
e da negociação. Nessa perspectiva, esse conhecimento é fruto 
da convivência e da troca de saberes entre as pessoas para 
atingir seus objetivos, podendo relacionar-se a crenças, valores, 
sentimentos e suposições implícitas usados na definição e na 
resolução de problemas (BRUNO; GALUPPO; GILARDI, 2011). 

Schön (1983) considera a reflexão como fruto do envol-
vimento da prática profissional com valores e aberturas 
pessoais e seus impactos nas atividades profissionais. Assim, 
a reflexividade é um processo de diálogo com a realidade, que 
inclui a interação entre as próprias ideias com as dos outros. 
Nesse sentido, a convivência social é constituída na aceitação, 
no respeito e na confiança. Ressalta-se que a formação dos 
profissionais de saúde deve contemplar a produção de conhe-
cimentos por meio de vivências que proporcionem uma reflexão 
da capacidade do profissional em lidar com a realidade. 
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Schön (2000) relata que, por meio da observação e da 
reflexão sobre nossas ações podemos fazer uma descrição do 
saber tácito existente. O autor destaca ainda que se pode refletir 
sobre a ação a partir do pensamento retrospectivo acerca do que 
foi feito, descobrindo como o ato de “conhecer-na-ação” pode 
contribuir para um resultado inesperado. Isso é caracterizado 
pelas raízes da reflexão no contexto social que é compartilhado 
pelas comunidades profissionais. A consolidação do processo 
de trabalho possibilita ao profissional desenvolver um conhe-
cimento baseado no aprendizado da execução de seus atos para 
a resolução de problemas do cotidiano do exercício profissional 
nos espaços de produção dos serviços. Os resultados e produtos 
dessa prática possibilitam o aprimoramento do desempenho 
profissional promovendo a apreensão de estratégias para a 
busca de soluções adequadas para problemas recorrentes no 
ambiente da prática profissional.

Olckers, Gibbs e Duncan (2007) propõem que a apren-
dizagem é resultado da integração entre três áreas do 
desenvolvimento pessoal/profissional, a saber: conhecer, 
promover a empatia e refletir. O conhecer relaciona-se com 
o conhecimento e as habilidades técnicas da prática profis-
sional, visando à compreensão de fatos com base em evidências 
científicas. A empatia é o desenvolvimento de habilidades 
interpessoais baseadas na compreensão social e na sensibi-
lidade ético-moral na perspectiva da compreensão do outro.  
O refletir relaciona-se com o desenvolvimento das dimensões 
intrapessoais da autoconsciência e com atitudes culturalmente 
sensíveis na busca contínua de sentido nas experiências a partir 
do pensamento crítico com ações e reações pessoais e intrapes-
soais. Assim, a aprendizagem deve integrar o desenvolvimento 
de atitudes, conhecimentos, valores, habilidades técnicas e 
resolução de problemas surgidos na prática profissional.



O PENSAMENTO REFLEXIVO E A REFLEXIVIDADE NA FORMAÇÃO EM SAÚDE

276

Nesse âmbito, é necessário que exista uma abertura para 
(re)pensar o processo de trabalho dinamicamente, tendo em 
vista que há um ambiente em constante transformação e isso 
exige do profissional o desenvolvimento de um novo olhar sobre 
a sua atuação. Nessa direção, a construção de novos referenciais 
metodológicos deve ser estimulada, propiciando o desenvol-
vimento de uma nova conformação da atuação profissional, 
considerando que o profissional no mundo contemporâneo deve 
estar apto a lidar com a inconstância das relações sociais no 
ambiente em que está inserido. Para tanto, necessita desen-
volver novas formas de aprender, constituir novas relações e 
enfrentar os desafios que lhe são apresentados pela sociedade 
em constante metamorfose. 

A transformação do conhecimento com base na experi-
ência é um elemento importante que deve ser compreendido 
como algo constante no mundo contemporâneo, o que implica 
profissionais capazes de rever e reformular seus atos de acordo 
com o contexto em que estão inseridos. Schön (2000, p. 16) relata 
que, “dependendo de nossos antecedentes disciplinares, papeis 
organizacionais, histórias passadas, interesses e perspectivas 
econômicas e políticas, abordamos situações problemáticas de 
formas diferentes.” 

O autor destaca que as instituições formadoras constroem 
“o conhecimento profissional ainda com uma visão tradicional, 
na perspectiva da informação privilegiada ou da especialização, 
sendo caracterizado como um processo de transferência de 
informação e aprendizagem, como recebimento, armazenagem 
e digestão de informações” (SCHÖN, 2000, 226). Ele ainda destaca 
que identidades profissionais e perspectivas econômicas e polí-
ticas determinam a forma como as pessoas veem uma situação 
problemática e os debates sobre essa questão giram em torno 
da construção do problema a ser resolvido.
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Nesse processo, as universidades têm um papel relevante 
na formação de profissionais, pois, ao fazerem um investimento 
constitutivo na produção de conhecimento e na análise crítica 
da realidade e da sociedade, criam um substrato que permite 
formar profissionais reflexivos com capacidade de concepção 
e contextualização do conhecimento. A partir do estímulo ao 
pensamento reflexivo durante a graduação, é fundamental 
proporcionar ao estudante o desafio de utilizar o conhecimento 
construído nos espaços de produção social em seu processo 
de trabalho. Isso significa desenvolver ações que colaborem 
com o desenvolvimento da sociedade, especialmente daquelas 
comunidades envolvidas (e afetadas) com a formação de novos 
profissionais, pois a inserção de uma instituição formadora 
deve provocar uma transformação naqueles envolvidos nas 
atividades, proporcionando uma nova forma de agir, aprender 
e pensar para a realidade.

Considerações finais

A atuação do estudante deve compreender um espírito 
de transformação e renovação da relação existente entre a 
formação, a sociedade e o mundo do trabalho, uma vez que essa 
relação, por vezes, é pautada por um caminho de mão única, 
no qual a formação é privilegiada em detrimento de outros 
interesses importantes. O estudante, ao ser inserido nos espaços 
sociais, deve ser despertado para um pensamento sobre a sua 
influência na realidade e como ele pode, mediante sua prática 
acadêmica (e/ou profissional), contribuir para a transformação/
resolução dos problemas encontrados. O educando deve ser 
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estimulado a pensar inserido na realidade concreta por meio 
do diálogo com a população envolvida e exercitar o debate 
coletivo sobre determinantes, agravantes e condicionantes 
dessa realidade para decidir a forma de agir sobre eles.

A prática reflexiva é fruto da mobilização de saberes 
e competências que ultrapassem os conhecimentos técnicos 
adquiridos nos processos formativos com base nos seguintes 
processos: “conhecer-na-ação”, relacionado com o conheci-
mento embutido na própria ação; “reflexão-na-ação”, fruto 
da articulação entre o conhecimento tácito e a forma pessoal  
de conhecer; “reflexão-sobre-a-ação”, referindo-se ao processo 
de pensamento retrospectivo sobre o que o ato realizado; 
“conhecer-na-prática”, inferindo o desenvolvimento de compe-
tências, conhecimentos e saberes profissionais.

A ação transformadora a partir da reflexão é possível a 
partir da superação da racionalidade técnica ainda existente 
no processo formativo. Estimular a reflexão sobre os atos 
realizados compõe um desafio que envolve a superação dos 
limites impostos pelo modelo de formação, bem como no âmbito 
de uma sociedade dinâmica e em constante metamorfose.  
A prática reflexiva deve articular saberes e competências 
visando permitir ao profissional superar as limitações da 
formação tecnicista. Ela deve estar inserida no contexto real 
dos processos de trabalho, na discussão sobre o rompimento 
de paradigmas e na emergência de novos. Portanto, compre-
endemos que a formação de um pensamento reflexivo é fruto 
da articulação entre as experiências formais e informais de 
aprendizagem nos diversos espaços de convivência social 
interagindo saberes e competências pessoais e profissionais. 
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ENSINO DIALÓGICO DE TEATRO: 

uma reflexão em três atos1

Ildisnei Medeiros da Silva

A escrita do presente capítulo encerra um momento de grande 
importância vivenciado ao longo do processo de doutoramento 
em Educação no PPGED/UFRN, de 2016 a 2018, sob orientação 
da Profa. Marta Pernambuco, em que pesquisamos a relação 
entre o pensamento freiriano no que diz respeito ao diálogo e 
às práticas educativas em teatro. Utilizando um termo teatral 
para falar desse momento, poderíamos tratá-lo como “epílogo”, 
mas não daria conta, pois embora seja encerrada uma última 
etapa, esse é, basicamente um “(não) final”.

Um epílogo pode ser definido como o remate de uma obra 
literária ou uma peça teatral em que se faz uma recapitulação da 
narrativa e apresentação de um desfecho, ou revela fatos poste-
riores à ação final do último ato, complementando o seu sentido. 
Assim, embora se proponha como epílogo, nesse caso, não 
teremos um fato posterior ao ato final, porque não acreditamos 
que a peça acabou, tampouco que os personagens envolvidos 
nesse processo tenham chegado ao final de suas jornadas. 

1 Capítulo escrito com base no texto da Tese de Doutoramento “Encen...
ação! – Reescrevendo o roteiro: por um ensino de Teatro que (de)codifica 
e intervém na(s) cena(s) cotidiana(s)”, defendida e publicada em 2018 no 
PPGED/UFRN; autoria de Ildisnei Medeiros da Silva.
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Uma das personagens mais importantes dessa peça,  
a Profa. Marta Pernambuco, infelizmente, deixou-nos fisica-
mente. Contudo, permanece presente em nosso roteiro por meio 
das suas ideias e da sua luz que emana em cada um dos atos 
apresentados. É justamente retomando uma das frases ditas 
por ela na última de nossas conversas sobre a escrita desta peça 
que apresentamos o tom deste epílogo. Não apresentamos neste 
texto uma conclusão, porque, na verdade, ao longo dos nossos 
laboratórios de ensaio encontramos mais perguntas do que 
respostas, sendo este um “(não) final”. Contudo, isso não nos 
impede de defender aquilo em que acreditamos, uma educação 
pública de qualidade, dialógica, emancipatória e que, com arte, 
com teatro, auxilia no processo de desnudamento da realidade.

Ato I. Sobre a linguagem teatral 
e a leitura do mundo

Se perguntarmos, num determinado grupo de pessoas, 

quantas já participaram de alguma experiência de iniciação 

teatral, verificaremos que, seja qual for o número de pessoas 

afirmando já ter participado de uma montagem teatral, em um 

ambiente escolar, grupo amador ou outro contexto qualquer, 

muito provavelmente a grande maioria vivenciou apenas uma 

perspectiva teatral do ponto de vista do ator. Provavelmente 

algumas honrosas e raras exceções nesta amostragem teste-

munharão que quando participaram de uma experiência de 

iniciação teatral também puderam experimentar exercícios 

de dramaturgia, iluminação, figurino, maquiagem, sono-

plastia, ou qualquer outro elemento que pertença ao universo 
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da encenação teatral. Ainda que isso possa ocorrer, seria o 

caso de perguntar se o tempo e profundidade destinados ao 

estudo e experimentação destes outros elementos foram os 

mesmos destinados aos jogos e exercícios que tem como foco 

o trabalho de ator (ARAÚJO, 2005, p. 62).

A partir da cena apresentada por Araújo (2005), podemos 
destacar uma situação recorrente, com a qual nos deparamos 
no dia a dia, um pensamento do senso comum, seja nas práticas 
teatrais em escolas, seja em sala de aula, e que se torna uma 
barreira para o ensino de teatro, que é achar que este versa 
apenas sobre a área da atuação e que o aluno precisa estar no 
palco, assim como o ator, em eventos como em comemorações 
da escola ou até mesmo em cenas e trabalhos criados na sala 
de aula. Assim, acabamos por deixar de lado outros elementos, 
como a questão da cenografia que envolve figurino, maquiagem, 
cenário, iluminação, sonoplastia, além de esquecer outras 
perspectivas, como as formas espetaculares, as manifestações 
culturais e a apreciação destas, conforme nos aponta Araújo 
(2005). Nesse sentido, não podemos nos furtar de compreender 
o teatro mais amplamente, em suas diversas pedagogias, consi-
derando o que cada elemento exige e merece. 

Faz-se importante, ainda, compreender os motivos pelos 
quais isso ocorre entre eles, segundo Araújo (2005), pode estar 
na questão das próprias práticas teatrais. Esse fator relativiza 
a centralização teatral da figura do ator, mostrando que, em 
consequência desse pensamento, as outras áreas de conheci-
mento e suas relações acabam ficando no “esquecimento”, sendo 
com essas, de fato, que se realiza o fazer teatral. Ele afirma a 
importância do papel do ator como “princípio ativo” do ato 
teatral, mas que acaba gerando um obscurecimento dos demais 
elementos que dela fazem parte. Aponta ainda que:
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A importância que a arte do ator apresenta para o conjunto 

da produção de conhecimentos acerca da representação 

teatral produziu, como efeito colateral, um direciona-

mento da produção teórico metodológica em ensino de 

teatro voltada predominantemente para aspectos ligados 

ao trabalho do ator. O que resultou numa notável escassez 

de produções que também dialoguem com outros aspectos 

da representação teatral como, por exemplo, o ensino da 

direção/encenação, da cenografia, da iluminação, da sono-

plastia, do figurino, da dramaturgia, da maquiagem, entre 

outros (ARAÚJO, 2005, p. 61).

Nessa direção, cabe destacar que Araújo (2005) orga-
niza os conteúdos e as problemáticas da encenação teatral, 
com base em questões comuns a todos os elementos da cena, 
estruturando o estudo das práticas teatrais a partir de três 
eixos: questões do texto, questões do corpo e questões do 
espaço. O autor entende que “os elementos gerados a partir 
destas questões não são apenas instrumentos de construção 
da cena, mas sim, no seu conjunto, a própria cena” (ARAÚJO, 
2005, p. 110). Para ele, o objeto encenação, como forma artística 
totalizadora, é construída a partir da articulação de diferentes 
atos de conhecimento, não reduzindo todos os conhecimentos 
do teatro ao conhecimento do ator. 

Cabe ressaltar que, mesmo num processo de ensino de 
teatro que considere o ator como elemento central, é impor-
tante estar atento às diferentes formas de conhecimentos, 
como cenário, dramaturgia, iluminação, figurino, entre outras, 
não podendo negligenciá-las. Tais aspectos são fundamentais 
na compreensão das relações dos elementos de sua represen-
tação com outros aspectos apresentados numa encenação, 
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construindo assim sua tarefa teatral. Não cabe, portanto, 
nessa concepção, relações hierarquizadas entre os elementos 
artísticos que compõem o fazer teatral, pois entendemos que as 
relações estabelecidas são de complementaridade, considerando 
que cada fragmento contém a totalidade da obra artística. 

Nesse sentido, entendendo a encenação teatral como 
um complexo artístico comunicativo, como um sistema de 
representação cuja construção implica a produção de códigos 
e convenções, envolvendo diversas formas de conhecimento 
e cujo princípio ativo consiste na relação direta entre espec-
tador e cena, mediado por múltiplas relações produzidas nos 
campos textual, corporal e espacial, o professor de teatro deve 
“apresentar ao seu aluno uma visão, o mais completa possível, 
dos diversos atos de conhecimento presentes nesta arte,  
sem uma visão necessariamente hierarquizada dos seus dife-
rentes campos de atuação” (ARÁUJO, 2005, p. 50). Entendemos, 
então, que cabe ao professor de teatro, “colocar seus conhe-
cimentos técnicos e artísticos a serviço do desenvolvimento 
do potencial criativo dos seus alunos, contribuindo para sua 
formação integral como indivíduos e como cidadãos atuantes 
no seu contexto sócio cultural” (RANGEL, 2007, p. 66), a partir da 
leitura da realidade fazendo uso dos instrumentos da linguagem 
artística teatral, considerando seus três eixos estruturadores, 
construindo novos conhecimentos pela relação de troca entre 
educadores e educandos.

Por conseguinte, a escola não deve reduzir o ensino 
de teatro à ênfase na história, à transmissão e recepção de 
técnicas e conceitos, a estilos, escolas ou correntes estéticas, 
a um discurso e uma prática de outra natureza, entendendo 
que não é a obra teatral o foco, mas sim o que dela se faz uso, o 
que se problematiza ao longo do processo da produção teatral,  



ENSINO DIALÓGICO DE TEATRO: uma reflexão em três atos

290

tendo em vista que o espetáculo teatral é uma experiência 
mediada por uma intencionalidade, na qual quem faz espera 
comunicar algo e, quem assiste, espera estabelecer algum 
sentido para aquela experiência, na medida em que: 

Seja por meio da imagem, da palavra, da capacidade de 

sugestão, do poder de síntese, da natureza do conjunto 

dramático, ou pela espetaculosidade da cena, as inquietações 

fomentadas pela arte teatral potencializam atitudes transfor-

madoras, na medida em que produzem significados sobre nós 

e sobre o mundo à nossa volta, exercendo, por meio do seu 

poder de linguagem, sua vocação para a produção de debates e 

reflexões no ambiente em que se instala (ARAÚJO, 2005, p. 56).

De maneira que, em vez de falar de teatro ou sobre teatro, 
esse ensino deve falar com teatro, cumprindo atribuições que 
dizem respeito ao aprendizado da linguagem que possibilita a 
emoção, o sentimento, o estado de prontidão, a comunicação,  
a expressão artística, e, sobretudo, o desvelamento da realidade 
a partir da cena teatral, dos diferentes atos de conhecimento 
presentes numa ação teatral, sem necessariamente privile-
giar um determinado campo de atuação teatral em relação  
aos demais, mas entendendo como partes integrantes de 
uma totalização, percebendo que “os melhores critérios para 
avaliarmos o curso de uma experiência teatral, são aqueles 
pautados na dialética da ação-reflexão-ação” (ARAÚJO, 2005, p. 
68), resumindo tudo isso em três questões básicas: o que dizer? 
Como dizer? Onde dizer?
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Ato II. Sobre um ensino dialógico de teatro

A arte, e consequentemente o teatro, ousa falar de tudo. 
Por isso, temos muito a aprender com ela em nosso cotidiano. 
Basta olhar em volta e ficar atento a significados, histórias, 
sons, imagens espalhados pelo mundo. A arte não afirma, 
mas nos leva a questionar sobre a vida, assim como o teatro 
que, a depender da estética e da maneira como é trabalhado e 
realizado, não nos faz afirmações concretas, mas nos permite 
questionar sobre a realidade em que vivemos.

No que concerne à educação dialógica proposta por Paulo 
Freire, e aos momentos pedagógicos propostos pelo GEPEM/
UFRN, coadunamos com a defesa de práticas educativas 
transformadoras, do conhecimento como instrumento de 
ação. O grupo identifica uma prática educativa dialógica em 3 
momentos pedagógicos:

Primeiro o Estudo da Realidade, a fase de levantamento da 

realidade, análise da situação e problematização ques-

tionando os modelos explicativos propostos sobre ela; o 

segundo, a Organização do Conhecimento, onde os conteúdos 

formais são enfatizados, em confronto com a problemati-

zação inicial, buscando uma nova concepção das situações 

analisadas e introduzindo novos elementos que ampliem 

a compreensão de determinada problemática; e terceiro, a 

Aplicação do Conhecimento, fase na qual a partir do conheci-

mento organizado é possível reler e reinterpretar a realidade, 

além de extrapolar para novas situações que gerem novas 

problematizações (PERNAMBUCO; PAIVA, 2013, p. 61).
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Nesse sentido, pensando no ensino de teatro, reconhe-
cemos a necessidade de práticas teatrais e seu ensino como 
instrumento para o sujeito reconhecer-se como tal, e trans-
formar o meio em que vive a partir da superação dos supostos 
limites que lhe são impostos. Nessa perspectiva, Saul (2011) 
identifica que a proposta freiriana de uma educação libertadora 
estabelece mais pontos de aproximação com um fazer artís-
tico que com outras pedagogias. Para ele, “essa prática requer 
imaginação para desenhar currículos, a partir da realidade e 
dos interesses dos educandos, e que tragam em si a crítica à 
sociedade e o espaço para o pensar coletivamente na mudança” 
(SAUL, 2011, p. 37). 

Partindo da ideia já proposta em nossos referenciais 
freirianos para uma educação dialógica, percebemos como 
evidente a necessidade de que esse conhecimento prévio dos 
alunos, os conhecimentos e modelos explicativos que esses 
sujeitos já levam para a sala de aula, seja considerado no 
processo educativo como o ponto de partida do fazer peda-
gógico, entendendo que esse conhecimento será anterior a 
qualquer outro que o professor leve ou construa com o aluno 
no ambiente escolar. Esse processo “contribui diretamente 
na compreensão do educando como sujeito histórico, fazedor 
de sua própria história, sendo, portanto um agente que pode 
interferir nas realidades e não estar meramente sujeito a elas” 
(SILVA, 2015, p. 46).

De acordo com Araújo (2005, p. 95), tratamos esse conhe-
cimento prévio como:

A cultura que os sujeitos da educação trazem para o processo 

educativo, de modo que todas as explicações, ideias e práticas 

dos quais os sujeitos são portadores, serão sempre anteriores 
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a qualquer processo de ensino sistematizado que lhe seja 

apresentado (ARAÚJO, 2005, p. 95).

Assim, consideramos que “esse conhecimento irá 
interferir nesse processo, positivamente ou negativamente,  
a depender da forma como é reconhecido e relacionado ao que 
se pretende construir a partir daí” (SILVA, 2015, p. 46).

A arte é produzida por todos os grupos humanos ao redor 
do mundo e reúne gente de diferentes lugares em produções 
coletivas, atravessa fronteiras e alcança outras pessoas por 
meio de suas múltiplas linguagens. Nesse sentido, a arte pode 
nos ajudar a construir uma nova relação com nosso planeta, 
uma nova relação com as pessoas que vivem em nosso planeta 
e constroem essa realidade com todos nós.

Na música, já houve também inúmeras experiências 
bem-sucedidas de agregar pessoas em torno de uma mesma 
causa. Em 1985, o projeto “USA for Africa” reuniu 45 artistas 
para gravar a música de Michael Jackson e Lionel Richie intitu-
lada “We are the world” (Nós somos o mundo). A letra da música 
fala de mudança de atitude para ajudar pessoas em situação 
de miséria absoluta, e o dinheiro arrecadado com a venda do 
fonograma foi destinado a países africanos cuja população era 
vítima de fome e doenças. 

Em 1969, o músico John Lennon e a artista visual Yoko 
Ono chamaram a atenção do mundo com a performance 
pacifista “Bed in” (Na cama). Naquele momento, muitos jovens 
norte-americanos e toda a população do Sudeste asiático 
estavam sofrendo os efeitos devastadores da Guerra do Vietnã. 
Lennon e Yoko hospedaram-se em hotéis em vários países  
e ficaram na cama, dia e noite, sem cortar o cabelo, recebendo  
a imprensa e os curiosos para falar sobre suas posições políticas, 
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e John Lennon gravou a música “Give a peace a chance” (Dê uma 
chance à paz), que se tornou símbolo do que todos queriam:  
o fim da guerra. 

O aquecimento global, por exemplo, é um dos maiores 
desafios que nosso planeta enfrenta, pois se a temperatura 
da Terra continuar aumentando, teremos um clima cada vez 
mais inóspito. Esse tipo de problema poderia ser enfrentado 
se países poluidores participassem de acordos internacionais 
que limitam a emissão de poluentes e os cumprissem. De modo 
que, um trabalho como “The one world” (o único mundo), 
realizado pelo artista suíço Thomas Hirshorn, produzido em 
2008, permite pensar sobre o aquecimento global, as demandas 
advindas dele, e nosso papel nesse processo para proteger e 
salvar o nosso planeta. 

Atualmente, muitos filmes e séries apresentam enredos 
que abordam o fim do mundo. Na série “Adventure Time” (Hora 
da aventura), de 2010, o personagem Finn é o único humano 
sobrevivente da Grande Guerra dos Cogumelos, que aconteceu 
mil anos antes na terra de Ooo. O personagem perambula por 
um mundo mágico acompanhado de seu irmão adotivo, Jake, 
o cão. Narrativas como essa também nos fazem pensar sobre 
o mundo, sobre o futuro do nosso planeta, e que, enquanto 
pudermos manter a esperança, enquanto pudermos sonhar com 
mundos melhores, teremos um futuro.

Dessa maneira, não podemos furtar aos nossos alunos o 
reconhecimento desses elementos artísticos presentes em seu 
cotidiano. Essas mediações externas precisam ser reconhecidas, 
consideradas e problematizadas. Pensar, por exemplo: como seria 
um mundo sem música, sem dança, sem histórias, sem imagens? 
Esse questionamento nos permite reconhecer que a arte está 
presente em nossa vida mesmo quando não nos damos conta 
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disso. Convivemos com ela nas festas de que participamos, nas 
novelas, em filmes e seriados que acompanhamos, nos programas 
de televisão a que assistimos, nos festejos populares com os 
quais temos contato, nos lugares que visitamos e nas ruas que 
percorremos. Estamos em contato com a arte quando cantamos, 
dançamos, apreciamos objetos artísticos em museus etc.

Sobre esse aspecto e o relacionando às práticas teatrais, 
Taís Ferreira (2012, p. 18) afirma que:

Na pedagogia do teatro, não podemos deixar de lado que 

as crianças, hoje, assistem a filmes, desenhos animados, 

séries televisivas e telenovelas, a programas de auditório 

e de humor, vão à igreja, frequentam shoppings, acessam 

sites, blogs e redes sociais na internet, baixam músicas e 

vídeos, compram CDs piratas, exercitam jogos eletrônicos 

em casa, em lanhouses e online, leem gibis, livros e revistas, 

consomem personagens e ídolos mirins, brincam e possuem 

brinquedos, enfim, relacionam-se com diversos artefatos 

culturais, espaços e tempos simbólicos que constituem um 

amplo capital imaterial, ou seja, que as fazem possuidoras 

de muitas experiências sensoriais, lúdicas e espetaculares 

que a princípio nada tem a ver com o teatro mas que vão ser 

determinantes na relação inicial que as crianças constituem 

com os espetáculos e com o fazer teatral.

O posicionamento de Santana (2013, p. 131) é bastante 
relevante e se relaciona ao pensamento da Taís Ferreira:

Ora, se a arte circunda as instâncias do cotidiano e fomenta o 

desejo e o consumo de bens e produtos – na praça, no super-

mercado, na rua –, ao mesmo tempo em que é resguardada  
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ao esquecimento em espaços especializados na sua manu-

tenção – na escola, no museu, no livro, no cinema, na internet 

–, instaura-se a necessidade de compreender tudo isso como 

conteúdo curricular, ou melhor, como saber imprescindível 

extraído da experiência do vivido.

De modo que, torna-se relevante que um ensino de teatro 
que se propõe dialógico reconheça que os alunos levam para a 
sala de aula relações e vivências que são construídas fora desse 
ambiente, e realize práticas pedagógicas que articulem seus 
objetivos ao contexto em que a relação ensino-aprendizagem 
irá ocorrer, visto que:

O educador ao trabalhar a partir dessas experiências ante-

riores, superando-as inclusive em relação às ideias primeiras 

sobre as mesmas, estimula o corpo discente a ler de outras 

maneiras o contexto em que está inserido, as experiências já 

vividas, construindo conhecimento ao ampliar o campo de 

leituras do mundo e as formas de fazê-lo (SILVA, 2015, p. 47). .

Ferreira (2006,p.251) evidencia que “a escola (além de 
comunidade de apropriação do teatro) é uma das mediações 
mais recorrentes e ativas que atravessam e compõem a relação 
das crianças com a linguagem teatral”, mas que o contato com 
a mídia e as tecnologias digitais, com produtos audiovisuais 
e espetaculares de diversas ordens, o repertório anterior do 
aluno, “também são mediações de relevância, bem como as 
mediações referenciais como gênero, sexualidade, etnia e 
grupos de idade, além da família” (SILVA, 2015, p. 47).

Assim, coadunamos com o pensamento de Taís Ferreira 
(2006) ao afirmar que:
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Todas estas mediações sugerem às crianças determinado (re)

conhecimento de algumas características e especificidades 

do teatro, assim como expectativas em relação ao contato 

com a linguagem teatral. As mais frequentes e salientes são 

as seguintes: o conhecimento e a diferenciação de gêneros 

e estilos em diferentes linguagens; a percepção da proviso-

riedade, efemeridade e potencialidade improvisacional do 

teatro; a necessidade de trabalho e elaboração prévia na 

construção de um espetáculo, modelos de uma “boa interpre-

tação”; a existência da máscara, de personagens (diferentes 

dos atores) envolvidos em ações e uma trama narrativa;  

o (quase) silenciamento em relação aos processos de criação 

através do teatro (FERREIRA, 2006, p.51).

Desse modo, a autora indica que:

O desenvolvimento de ações educativas envolvendo teatro, 

dança e outras manifestações espetaculares, com crianças 

devem respeitar o conhecimento prévio das crianças 

espectadoras, seus repertórios de experiências com as 

diversas linguagens (cênicas, midiáticas, audiovisuais, 

etc.), abordando o fazer artístico e valorizando a recepção 

de modo a produzir sentidos e significados a partir do 

contato com os artefatos espetaculares, estabelecendo a 

relação simbólica/contextualização do teatro, da dança, 

dos espetáculos com suas realidades, suas comunidades, 

na sociedade (FERREIRA, 2012, p. 19).

É relevante mencionar que a situação inversa também 
ocorre, na medida em que “há uma relação homem-mundo no 
Teatro, ele compreende o Teatro em si, mas também compreende 
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o mundo e suas relações através do teatro” (SILVA, 2015, p. 48). 
Reiteramos o fato de que o teatro pode evidenciar a possibilidade 
de mudança, mas ela não acontece se o sujeito não estabelecer 
uma relação dialética com o mundo em que vive e compreender 
que essa possibilidade mudança existe (SILVA, 2015, p. 48) 

Nesse sentido, o diretor inglês, Paul Heritage (2000 
apud TELLES, 2004, p.15), aponta que o teatro evidencia que a 
mudança é possível: 

Acreditar que o teatro é um lugar em que o significado é feito 

e nunca completo faz com que se veja o teatro – e consequen-

temente o mundo – como um local de mutabilidade e, assim, 

de transformação. O teatro envolve-os em um processo de 

desatamento do mundo e mostra que a mudança é possível.

Problematizando essa relação entre o pensamento frei-
riano e o ensino de teatro, é preciso compreender que Paulo 
Freire defende a ideia de que o processo educacional deve abrir 
um diálogo na tentativa de “colocar o educando frente à socie-
dade para que ele se conscientize de seu papel e contribua para 
a transformação da estrutura social opressora” (TELLES, 2004, 
p. 22), ou seja, “que ele se perceba como sujeito atuante frente 
a essa sociedade, evidenciando que ela é passível de mudanças” 
(SILVA, 2015, p. 49).

É interessante mencionar, inclusive, uma observação 
feita por Sávio Araújo em sua tese de doutoramento, no que 
diz respeito à contextualização da prática educativa em teatro 
com as realidades dos sujeitos com quem se pretende dialogar.  
Ele afirma que essa questão “também pode ser relacionada 
a (Viola) Spolin quanto Boal, na medida em que abordam as 
técnicas teatrais como construções sujeitas a variações de época e 
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lugar” (ARAÚJO, 2005, p. 99). Ou seja, há a constante reelaboração 
dessas técnicas pelos sujeitos que aprendem a se pronunciar por 
meio das práticas teatrais em um determinado contexto. 

O conjunto de propostas de Viola Spolin (2007), relacio-
nado à utilização do jogo teatral como mediador da emergência 
de soluções cênicas diversas, coloca os jogadores na situação de 
partícipes e construtores do percurso. Por sua vez, a participação 
deles se torna constitutiva do resultado final. É importante 
ressaltar, inclusive, que um dos caminhos que favorecem a 
possibilidade de mais horizontalidade das relações entre os 
envolvidos com o processo de criação cênica, e em consequ-
ência disso, também das práticas pedagógicas teatrais, é aquele 
mediado pelos jogos, pois, “ao se colocar como participante de 
uma situação de jogo, o professor-encenador pode encontrar um 
equilíbrio entre a necessidade de coordenar e a importância de 
partilhar” (KOUDELA; ALMEIDA JÚNIOR, 2015, p. 64).

A contribuição de Viola Spolin para um ensino dialógico 
de teatro reside também na valorização dos processos de ensino 
de teatro calcados na conscientização gradativa que os sujeitos 
podem desenvolver acerca das técnicas da linguagem teatral, 
mediante os processos de resolução e avaliação de situações 
cênicas organizadas por meio dos jogos teatrais propostas por 
ela. Sávio Araújo (2005), inclusive, reitera em seu trabalho que 
esse é um ponto em comum entre Viola Spolin e as propostas 
pedagógicas do GEPEM, tendo em vista que o grupo considera 
o ensino como “um processo de construção de conhecimento, 
que se dá a partir da mobilização dos sujeitos em torno de 
problematizações geradas por temas oriundos das realidades 
dos alunos” (ARAÚJO, 2005, p. 98). 

Sobre os processos pedagógicos de teatro que abordam 
tanto o ensino quanto a aprendizagem numa perspectiva dialó-
gica, Sávio Araújo acredita que eles precisam ser capazes de:
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Perceber quão necessário os alunos consideram aprender um 

determinado conhecimento, para além da relevância daquele 

campo de conhecimento para a humanidade; problematizar 

os conhecimentos que os sujeitos da educação já trazem sobre 

o assunto a ser trabalhado; refletir acerca dos instrumentos 

e conhecimentos que possibilitem rupturas e ampliações 

de concepções iniciais; sistematizar novas construções de 

conhecimento, fruto das interações e reflexões geradas no 

processo pedagógico (ARAÚJO, 2005, p. 91).

Nesse sentido, acreditamos que um ensino dialógico de 
teatro, pensado a partir das reflexões sobre as vivências no 
âmbito do PIBID-Teatro/UFRN e sob a égide dos referenciais 
apresentados nesta escrita, deve:

Considerar essa vivência anterior e os conhecimentos cons-

truídos por meio dela, sem esquecer que existem objetivos 

e conteúdos que são próprios a esta arte e precisam/devem 

ser trabalhados na escola, estabelecendo as devidas conexões 

com objetivos maiores e temas mais amplos necessários à 

compreensão crítica das realidades e que, estas também 

sugerem aos alunos determinados conhecimentos acerca de 

características e especificidades do Teatro (SILVA, 2015, p. 46).

Tomemos como exemplo, novamente, o teatro brechtiano. 
Como muitos artistas modernos, Brecht, assim como Augusto 
Boal, quis que o teatro fosse outra coisa além de “teatro”. Eles 
queriam algo “que fosse capaz de desmontar o imaginário social 
dominante, ao preço de ter que se negar – no sentido hegeliano 
de aprofundar para superar – a dimensão estética” (CARVALHO, 
2009, p. 63). Eles defendiam que “nas ruas, os homens vivem 
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o teatro de todos os dias, aquele teatro que já é parte de suas 
vidas, e apesar da maioria não ter consciência disso, constroem 
personagens sociais e os interpretam a maior parte do dia” 
(HADERCHPEK, 2005, p. 14). 

Saul (2011) apresenta ainda em seu trabalho alguns 
critérios que caracterizam uma prática teatral dialógica:

Os critérios que caracterizam um teatro dialógico –  

a exigência do diálogo, a construção de um conhecimento 

crítico, a ampliação das formas de participação, o estímulo ao 

desenvolvimento de valores importantes para a humanização 

do ser humano, a ampliação da consciência sobre situações-

-limites da comunidade e a visualização de possibilidades de 

superação (SAUL, 2011, p. 72).

Nesse contexto, a partir do reconhecimento dessas 
chamadas situações-limite e sua posterior problematização, 
torna-se latente a possibilidade de engajar os educandos,  
na condição de grupo, numa reflexão sobre a situação discutida, 
permitindo que sejam gerados conhecimentos sobre os fatores 
determinantes da situação-limite, sobre a natureza dos fenô-
menos em questão, suas relações e perspectivas de superação. 

É preciso, reafirmar que sim, essa é uma proposta educa-
cional imbuída de uma visão política. A defesa desse ensino  
de teatro não é neutra; pensar e defender um ensino dialógico 
de teatro implica opções, rupturas, implica posicionar-se.  
Está pautada na exigência de posicionar-se contra práticas 
educativas autoritárias, contra a negação do pensar sobre  
o mundo do outro, de sua palavra. Nesse sentido, 
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Freire coloca a exigência de uma prática que possibilite  

a (re)criação, a (re)invenção como possibilidade de superação 

da mera acomodação no mundo e a sujeição à suas leis,  

para um processo de ação-reflexiva, de busca, de intervenção 

no mundo (SAUL, 2011, p. 32).

Esse ensino de teatro exige que se estabeleça uma relação 
horizontal entre os sujeitos, porque pressupõe que todos 
sabem alguma coisa, saberes críticos ou não. É justamente essa 
condição que permite a construção de novos conhecimentos 
em diálogo, mediados pelo momento histórico e com intencio-
nalidade política. Nessa perspectiva, para Naira Ciotti (2014), 
educador revela-se um professor-performer pois, pode “movi-
mentar os conhecimentos que possui sobre arte em direção 
ao seu aluno. Ele pode movimentar corpo de conhecimentos,  
além da representação e da técnica” (CIOTTI, 2014, p. 61).

Por seu turno, Koudela e Almeida Júnior (2015) refletem 
que todas as etapas do fazer teatral são importantes para o 
desenvolvimento integral do ser, pois:

Aprender a fazer Teatro implica o exercício de todas as 

capacidades humanas, desde a utilização dos mecanismos 

de percepção, até a mais elaborada racionalização, sem deixar 

de considerar as emoções, os sentimentos e acima de tudo 

a intuição, matéria-prima das improvisações (KOUDELA; 

ALMEIDA JÚNIOR, 2015, p. 185).

Isso envolve o desenvolvimento dos domínios psicomotor, 
afetivo e estético, além do cognitivo, racional. Para tanto,  
é fundamental nesse ensino de teatro uma articulação orgânica, 
dialética, entre teoria e prática. 
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Se antes o teatro na escola vinha a reboque das questões 
gerais apresentadas pela pedagogia, compreendemos, a partir 
das reflexões propostas neste estudo que, nos dias atuais, 
questões próprias e novas apareceram graças ao vínculo com 
a área de formação específica dos educadores. Com a articu-
lação de questões históricas e estéticas específicas do teatro, 
percebemos que se criou a necessidade de um novo campo de 
conteúdos e metodologias para a prática educacional em geral.

Nesse sentido, é preciso repensar esse ensino, pois, uma 
perspectiva meramente histórica dessa linguagem não cabe 
mais. Do mesmo modo, não cabe mais uma visão evolucionista 
do teatro, como se o espetáculo teatral fosse uma tecnologia 
melhorada ao longo do tempo. O teatro atual não é mais 
evoluído que o teatro grego, por exemplo. O que se transformou 
com o desenrolar da história foram os próprios parâmetros 
que definem socialmente o que é recebido como espetacular. 
Isso quer dizer que os regimes estéticos são compostos histo-
ricamente, ou seja, que cada tempo e cada local produz suas 
definições do que é arte e do que não é. Não existe uma forma 
ideal para cada linguagem artística: elas sempre serão porosas 
e maleáveis, em constante relação com seu tempo histórico. 

O teatro é a arte da presença, em um mundo com rela-
ções cada vez mais intermediadas por contatos virtuais e a 
distância. Em uma sociedade regida pela produção industrial,  
o teatro é artesanal, principalmente aquele feito nas escolas. 
O teatro é coletivo, numa sociedade em que a superação e a 
prosperidade individuais se tornaram valores hegemônicos. 
Para essa sociedade, acreditamos que o teatro tem muito a 
contribuir, à medida que auxilia os seres humanos – e, na escola, 
os estudantes – a apreender os processos simbólicos do mundo, 
a tomar a realidade como coisa em mutação, a desenvolver 
meios de percepção e atuação no mundo. 
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Diante disso, na busca por um ensino dialógico de 
teatro que se proponha transformador, capaz de contribuir 
na formação de sujeitos críticos e que leem as realidades 
considerando-se tanto parte delas como criadores, preci-
samos de um ensino que considere o teatro como linguagem, 
como construção cultural e que reconheça o lugar de fala dos 
participantes do processo educativo, devendo ser pensado em 
tensão com as experiências artísticas de seu tempo, vinculando 
o processo de aprendizagem às realidades cênicas contemporâ-
neas, percebendo a força da cena como uma “ficção reveladora”,  
que por meio dos processos de “estranhamento” da(s) realida-
de(s) permite desvelá-la(s) e agir sobre ela(s).

Ato III. Sobre o (não) final

Os primeiros atos desse roteiro se inserem no campo 
das produções e discussões de práticas pedagógicas baseadas 
no diálogo freiriano – que, embora tenha desenvolvido suas 
propostas no âmbito da alfabetização de jovens e adultos, 
vem se revelando um importante aporte teórico frente a uma 
educação de cunho emancipador – destacando-se como uma das 
produções que consideram o trabalho desenvolvido pelo Grupo 
de Estudos e Pesquisas sobre Práticas Educativas em Movimento 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (GEPEM-UFRN) 
como uma referência acessível para o desenvolvimento de 
pesquisas em relação à educação dialógica.

Percebemos, ao longo desse percurso, que a prática 
educativa dialógica, pedagogicamente organizada, a partir 
dos critérios apresentados e problematizados ao longo desta 
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escrita e que permitem a sistematização do conhecimento e 
a ampliação das concepções a partir da educação dialógica, 
revelou-se um instrumento fundamental para a construção 
de programações de ensino ou matrizes curriculares que se 
proponham a ter a(s) realidade(s) e os múltiplos olhares sobre 
ela como ponto de partida do fazer pedagógico. Uma relação que 
merece destaque nessa perspectiva educacional diz respeito, 
também, diretamente à arte, à medida que nos permite refletir 
sobre a relação entre ética e estética, entendendo que devem 
caminhar juntas, como um comprometimento fiel do professor 
em relação à sua prática, ao aguçar a curiosidade de seus alunos, 
na postura de respeito à autonomia e à dignidade do educando, 
de maneira que seu discurso e sua prática sejam ética e esteti-
camente compatíveis com seu discurso, fazendo e refazendo sua 
prática de modo que a beleza da transformação e da capacidade 
do movimento esteja sempre presente. 

Os atos que se seguiram, inserem-se nas reflexões e 
propostas no campo das produções e discussões do ensino de 
teatro que entendem a necessidade de ampliação desse ensino 
em relação aos conteúdos programáticos, às práticas pedagó-
gicas e à forma de planejar o ensino dessa arte na escola. Tal 
ampliação parte da compreensão da existência de “diversos 
campos das práticas teatrais que já não cabem na restrita deno-
minação de instrumentos técnicos do espetáculo” (ARAÚJO, 
2005, p. 111), como é o caso da cenografia, da iluminação cênica, 
do papel do figurino e da maquiagem na cena, da arquitetura 
teatral, da música, entre outros. Desse modo, Araújo (2005) traz 
para o campo do ensino de teatro o desafio de implantar nele 
os avanços ocorridos nessas áreas. 

Quando falamos no título deste estudo que o ensino 
de teatro pode codificar e decodificar as realidades, estamos 
considerando que a decodificação, na perspectiva freiriana: 
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É mais que decodificar, é fazer a análise crítica, implica 

explicação, um esforço de apreensão de suas causalidades, 

em diferentes dimensões. Ou seja, após identificar e codificar 

as explicações primeiras sobre a realidade, sobre determi-

nado tema, passa-se a ir além, buscando as causalidades, 

inferindo perguntas a esta realidade que parece acabada  

(SILVA, 2015, p. 102).

A decodificação, como proposta por Paulo Freire, significa 
ser capaz de traduzir um código. O processo de decodificação 
para esse autor ganha um sentido de desvelamento da reali-
dade. Nessa perspectiva, Alexandre Saul (2011, p. 48) defende 
que, em Freire, decodificar “é fazer a análise crítica de uma 
codificação, implica explicação, isto é, um esforço de apreensão 
de suas causalidades, em diferentes dimensões”.

Percebemos que o teatro, por trabalhar essencialmente 
com o ser humano, abre um campo de possibilidades para a 
educação transformadora, pois problematiza, gera relações 
entre as pessoas, estimula a crítica, descortina o cotidiano,  
e permite a conscientização a partir de uma ou várias leituras 
das múltiplas realidades (SILVA, 2018, p. 124). Nesse sentido, 
compreendemos, de maneira geral, que arte é o que cada um 
diz que é arte. Assim, o ideal seria que cada um de nós pudesse 
exercer o livre arbítrio de escolher aquilo que chamamos  
de arte, reinventando seu próprio conceito a cada nova experi-
ência artística, a cada nova experiência estética.

A grande questão em torno desse ponto de vista reside 
no fato de que, quando as pessoas ficam circunscritas em 
contextos demasiadamente doutrinários ou excessivamente 
superficiais, tudo o que possa existir entre esses dois extremos 
limita as perspectivas de ampliação do nosso repertório  
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de experiências e ideias, levando-nos a considerar como arte 
apenas aquilo que reconhecemos como tal no curso de nossas 
vivências nesse mundo. No contexto local e global em que 
vivemos, de desigualdade social e econômica, de uma mídia 
perversa e parcial, compreendemos que se torna impres-
cindível uma formação artística plural e crítica no âmbito 
escolar, reiterando o papel importantíssimo que o professor 
de arte pode exercer na vida de seus alunos. Professores que 
estão tentando calar a todo custo sob o discurso falacioso de 
imparcialidade e neutralidade na educação. 

Desse modo, concordamos com o perigo de um envol-
vimento meramente sensorial e passional com os fenômenos, 
mas afirmamos ser necessário um esforço em articular também 
ao sensorial e ao passional questões políticas, cognitivas e 
espirituais. Defendemos, nesse sentido, uma educação em arte, 
um ensino de teatro e uma atividade artística que tenha uma 
função social voltada à problematização da realidade e que se 
comprometa com a transformação do mundo em que vivemos. 
No desenvolvimento dessa narrativa, exercitamos, também,  
a cada troca de cenário, figurino e reorganização do espaço da 
cena, uma espécie de metalinguagem em que um roteiro teatral 
pensa sobre o fazer dessa arte. 

Mais que ser um simulacro, o teatro precisa de ações 
concretas e verdadeiras de transformação, pois, quando  
o indivíduo se deixa tocar, quando deseja ser tocado, automa-
ticamente se transforma, e quando se transforma, transforma 
o entendimento sobre as coisas, e se transformam também 
a ética, a estética, a linguagem e estas, por sua vez, influen-
ciam na mudança do olhar de alguns setores da sociedade, 
juntamente com outras estruturas. Em defesa de um ensino 
dialógico de teatro, e problematizando a linguagem teatral 



ENSINO DIALÓGICO DE TEATRO: uma reflexão em três atos

308

como possibilidade de (de)codificação da realidade, compre-
endemos que o teatro pode ser uma rede que se forma com 
ações educativas para a autonomia, mas também para a busca 
do prazer com a arte, de maneira que esse sistema pode se 
desenvolver em escolas, comunidades e coletivos em geral.

Defendemos que uma prática educativa em teatro que se 
propõe emancipadora precisa compreender a importância do 
pensamento sensível e como se articula à realidade concreta, de 
maneira que não interessa o teatro em que você diz o que quer, 
mas fica por isso mesmo. Queremos mudar as coisas. O teatro 
nos serve para mudar a sociedade. Ser cidadão é transformar 
essa sociedade. Não apenas viver nela, mas a transformar. 
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