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COSTA, Gilberto Ferreira. A participação dos sujeitos e a reflexão 
coletiva das práticas na formação docente. Tese de doutorado. 
Natal, RN: Maio, 2010.

R E S U M O

Esse trabalho propõe, a partir de uma análise sobre três experiências 
de  formação  docente,  perceber  a  prática  do  professor  como  uma 
realidade  concreta,  e,  nessa  perspectiva,  entendê-la  dinâmica, 
geradora de conteúdo e possível  de ser transformada.  Um trabalho 
realizado por um grupo de pesquisadores em São Paulo do Potengi/RN 
com professores da rede na década de 70, a implementação do projeto 
de Reorientação Curricular pela Secretaria Municipal de Educação de 
São Paulo – SP a partir de 1989 e o curso Pedagogia da Terra na UFRN 
implantado em 2002, são considerados, nesse trabalho, referências em 
formação  docente  que  demonstram,  tanto  no  referencial  teórico 
quanto nas ações desenvolvidas, a relevância de se pensar a prática 
docente como ponto de partida quando se busca transformar a escola. 
A partir da reflexão sobre relatos e estudos das referidas experiências 
de  formação  foi  possível  perceber  a  presença  de  dois  elementos 
significativos no processo: a participação dos sujeitos envolvidos e a 
reflexão de suas práticas.  Em seguida, investigamos a prática de dois 
alunos do curso Pedagogia da Terra, durante suas aulas de Estágio, 
buscando identificar a presença dos referidos elementos e os avanços 
ao longo do processo. Evidenciamos que tanto a participação coletiva 
dos sujeitos como a reflexão das práticas são fundamentais para a 
compreensão de uma docência que seja dinâmica e transformadora 
dos sujeitos, marcada por um pensar e um fazer crítico e reflexivo de 
si mesma, contribuindo ainda na conquista da autonomia da escola, na 
melhoria da qualidade do ensino e no fortalecimento do professor e do 
aluno como sujeitos ativos na reconstrução de seus saberes. 

Palavras-Chaves;  Educação,  Formação  e  prática  docente; 
participação coletiva; ação-reflexão-ação.
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COSTA, Gilberto Ferreira. La participation des individus et la réflexion collective des 
pratiques dans la formation des enseignants formation des enseignants. Thèse de 
doctorat. Natal, RN: Maio, 2010.

RÉSUMÉ

Cet article propose, à partir d'une analyse de trois expériences différentes de la formation 
des enseignants, voir la pratique de l'enseignant comme une réalité et la comprendre, dans 
cette perspective, dynamique, génératrice de contenu et possible d’être transformée. Une 
étude  menée  par  un  groupe  de  chercheurs  de  Sao  Paulo  do  Potengi  /  RN avec  des 
enseignants des écoles municipales dans les années 70, la mise en œuvre du projet de 
réorientation curriculaire par le Bureau d’Éducation de la ville de São Paulo - SP en 
1989, et le cours Pédagogie de la Terre à l’UFRN créée en 2002 sont pris en compte dans 
ce travail, comme des références dans la formation des enseignants qui démontrent à la 
fois les référentiel théorique et les actions développées sur la pertinence des réflexions 
par  rapport  à  l'enseignement  pratique  comme  point  de  départ  quand  on  cherche  à 
transformer l'école. Du matériel de lecture sur la manière dont ces processus de formation 
des événements a été possible de détecter la présence de deux éléments qui semblent être 
importants: la participation des personnes concernées et le reflet de leurs pratiques. Nous 
avons cherché à comprendre comment ces éléments apparaissent dans la pratique de deux 
étudiants  du  cours  de  Pédagogie  de  la  Terre  au  cours  de  leurs  classes  de  stage,  en 
cherchant à identifier la façon dont ils font avancer ce point de vue de ce qui se passe 
dans le  processus de formation.  L'étude fait  remarquer  que la participation des sujets 
comme la réflexion collective des pratiques peuvent être cruciale pour la compréhension 
d'un enseignement qui peut être dynamique et de transformation des sujets, et qu’elle 
peut se passer dans un processus de construction collective du savoir marquée par une 
refléxion et  d’une manière critique de faire et réflexive d'elle-même dans l'autonomie 
scolaire, améliorer la qualité de l'enseignement et le renforcement de l'enseignant et de 
l'élève comme des sujets actifs dans la reconstruction de leurs connaissances.

Mots-clés:  Éducation,  la  formation  et  la  pratique  de  l'enseignement,  et  la 
participation collective, l'action-réflexion-action.
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COSTA, Gilberto Ferreira. La participación de los individuos y la reflexión colectiva 
de las prácticas en la formación docente. Tesis de doctorado. Natal, RN: Maio, 2010.

RESUMEN

Este trabajo propone, a partir de un análisis de tres diferentes experiencias de formación 
del profesorado, ver la práctica del profesor como una realidad y entender que desde esa 
perspectiva dinámica, que genera contenido y que es possible de ser transformada. Un 
estudio realizado por un grupo de investigadores de Sao Paulo do Potengi / RN con los 
maestros  de  las  escuelas  municipales  en  los  años  70,  la  ejecución  de  los  proyectos 
reorientación curricular por la Secretaria de Educación de la Ciudad de São Paulo - SP en 
1989 y el curso de Pedagogía de la Tierra en UFRN creado en el año 2002, se consideran 
en  este  trabajo,  las  referencias  en  la  formación  de  docentes  que  demuestran,  tanto 
referenciales teóricos como en las acciones desarrolladas la importancia de pensar acerca 
de la práctica docente como punto de partida cuando se trata de transformar la escuela. 
Desde el material de lectura sobre cómo estos procesos de formación que sucedió fue 
posible  detectar  la  presencia  de  dos  elementos  que  parecen  ser  importantes:  la 
participación de las personas implicadas y la reflexión de sus prácticas. Se ha intentado 
entender cómo estos elementos aparecen en la práctica de dos estudiantes de Pedagogía 
de la Tierra durante sus clases prácticas, tratando de identificar cómo avanzar en esta 
perspectiva de lo  que sucede en el  proceso de formación.  El  estudio apunta hacia  la 
participación tanto de temas como la reflexión colectiva de las prácticas puede ser crucial 
para la comprensión de una enseñanza que puede ser dinámica y transformadora de los 
sujetos, puede suceder en un proceso de construcción colectiva del conocimiento marcada 
por un pensar y hacer una crítica y reflexiva de sí misma en la autonomía escolar, mejorar 
la  calidad de la  enseñanza y el  fortalecimiento de profesor y el  alumno como sujeto 
activo en la reconstrucción de sus conocimientos.

Palabras  clave,  Educación,  Formación  y  práctica  docente,  y  la  participación 
colectiva, la acción-reflexión-acción.
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PARTE I - REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA 

Abrindo caminhos para a reflexão  

Minha formação docente em espaços escolares

A construção do tema de pesquisa

Na  formação  permanente  dos  professores, 
momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a 
prática. É pensando criticamente a prática de hoje 
ou de ontem que se pode melhorar a própria prática.

  
Paulo Freire

                              Pedagogia da Autonomia, 2005.
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Abrindo caminhos para a reflexão

A educação é um processo essencialmente humano, por sua vez 

em construção, inconcluso e que acontece em diferentes lugares e das 

mais  diferentes  formas.  A  escola  é  um  desses  lugares  que 

caracterizada pela diversidade de concepções, saberes e experiências 

advindas de diferentes sujeitos e realidades.

É, portanto a partir dessa compreensão que busco perceber como, 

no  contexto  escolar  e  em especial  na  sala  de  aula,  a  participação 

coletiva dos sujeitos e a reflexão da realidade e das práticas podem 

tornar-se  elementos  norteadores  para  a  construção  de  um 

conhecimento que seja significativo tanto para o professor como para 

o aluno, visto que ambos são protagonistas no processo.

 

Nessa  construção  tenho  como  referência  a  noção  de  pesquisa 

qualitativa na perspectiva do que coloca Minayo (1994) quando afirma 

que nenhuma teoria da conta de explicar os fenômenos da realidade e 

que  é  necessário  ao  pesquisador  estabelecer  recortes  da  realidade 

para  apartir  deles  procurar  interconexões,  buscando  relações, 

interações com outros aspectos. 

Nesse  sentido,  procurei  construir  um  caminho  teórico  e 

metodológico que busca em alguns posicionamentos de Paulo Freire 

especialmente na importância que assume a realidade dos sujeitos na 

construção de conhecimento e a compreensão crítica dessa realidade 

bem como a relevância atribuída por ele ao conhecimento construído 

com o outro, uma das formas de olhar o aspecto da participação dos 

9



sujeitos.  Ela  é  aqui  compreendida  como  a  ação  do  sujeito  num 

processo de construção de conhecimentos que envolve a tomada de 

decisões. 

Ainda numa perspectiva freiriana de participação entendo que ao 

assumir a condição de protagonista, o sujeito pode ser percebido como 

alguém dotado de saberes e experiências, capaz de perceber o mundo 

a sua volta e sobre ele agir. Como participante ativo ele avança da 

condição de mero expectador para perceber que suas ações são partes 

de  uma  realidade  que  se  constrói  e  se  refaz  constantemente.  A 

reflexão que faz dessa realidade e de suas práticas permite perceber-

se numa dinâmica constante na qual seu fazer seguido por um refletir 

crítico  e  reflexivo  pode  resultar  numa  ação  transformada  e 

transformadora da realidade. 

Essa minha inquietação com a produção do conhecimento pelo 

professor  decorre  de  inquietações  que  trago  desde  minha  atuação 

como  profissional  da  Educação  Básica.  Na  pesquisa  de  mestrado 

levantei algumas questões sobre a importância que alguns espaços de 

formação, entre eles, o trabalho, o Movimento de Trabalhadores Rurais 

Sem-Terra – MST, a família e a Escola, adquirem no discurso de alguns 

professores.  A  questão  colocada  era  procurar  perceber  como esses 

espaços  contribuem  como  propiciadores  de  aprendizagens 

influenciando a ação docente. Naquele momento a escola, enquanto 

lugar onde as práticas docentes acontecem, não foi objeto de minha 

reflexão, contudo compreendia a relevante importância que tem esses 

espaços na formação docente. 
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Essa  pesquisa  muito  contribuiu  para  que  eu  chegasse  ao 

doutorado com uma inquietação cada vez mais forte sobre o papel da 

escola na formação docente. As leituras, as discussões e estudos no 

Grupo  de Estudos  de  Práticas  Educativas  em Movimento – GEPEM, 

asssociados as reflexões do que eu fazia sobre minha prática, como 

professor, me despertaram cada vez mais para pensar a contribuição 

da escola na formação docente. 

Dessa forma, considero a escola e, especialmente, a sala de aula 

como  um privilegiado  espaço  no  qual  professores  e  alunos,  ao  se 

encontrarem quase que diariamente para, através das mais diferentes 

formas, refletirem sua existência, podem juntos construir significados 

sobre as suas realidades, sobre suas práticas. 

Olhar  para  a  escola,  nessa  perspectiva,  significa  percebê-la  a 

partir de diferentes sujeitos, diferentes relações, continuidades, mas 

também fragmentações e rupturas. As relações que se estabelecem 

estão muitas vezes em função de um lugar ocupado na hierarquia, na 

burocracia.  Nesse  ambiente,  extremamente  diversificado  e 

heterogêneo,  existe  um  espaço  especial:  a  sala  de  aula.  É 

principalmente nesse ambiente que o professor, no exercício de suas 

atribuições, tem a possibilidade de materializar ou tornar explícita uma 

significativa parcela de sua prática. Significativa porque, sem excluir o 

planejamento, as reuniões pedagógicas, o contato com a comunidade 

e outras atividades do professor, é na aula, no contato direto com o 

aluno que o professor pode dar vida, dar sentido ao que foi planejado 

e discutido no coletivo da escola. A aula é, assim, o ponto em que 

aquilo  que  foi  pensado  para  a  construção  do  conhecimento  se 
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materializa. É nela que professor e aluno se encontram para, juntos, 

discutir, refletir, criar e recriar. Nesse sentido, ela se torna um lugar de 

pesquisa no qual o professor deve ter a sua prática como objeto de 

reflexão.

Desde a pesquisa de  mestrado  tive  a  oportunidade de manter 

contato com os alunos, na maioria professores em serviço, do curso 

Pedagogia da Terra da UFRN. Naquele momento o curso estava sendo 

coordenado por professores do Departamento de Educação da UFRN 

em especial pelas Professoras Marta Maria Castanho A. Pernambuco e 

Maria  Carmem  Diógenes  Rego,  coordenadora  e  pesquisadora 

respectivamente do GEPEM, grupo de pesquisa ao qual fui vinculado 

como aluno do Programa de Pós Graduação em Educação – PPGEd. 

Nesse grupo pude participar de vários momentos do curso com acesso 

a produção textual dos mesmos.

Minhas inquietações como professor-pesquisador e o referencial 

teórico  do  GEPEM  ao  qual  fui  me  aprofundando  foram  elementos 

relevantes  para  que  eu  percebesse  a  riqueza  de  conhecimentos 

presentes  naquele  contexto  de  formação.  Diante  dos  inúmeros 

materiais produzidos pelos alunos optei por direcionar meu olhar sobre 

seus relatórios de estágio. 

Sem dúvida, escolher material para pesquisar é algo que exige do 

pesquisador  extremo  cuidado.  Era  necessária  atenção  a  um  dos 

obstáculos apontados por Minayo apud Gomes (1994):  Quanto maior 

for a familiaridade que o pesquisador tenha em relação áquilo que ele  

está  pesquisando,  maior  poderá  ser  a  ilusão  de  que  os  resultados 

sejam óbvios numa primeira visão. (MINAYO apud GOMES, p. 68). 
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Dispunha de 64 relatórios. Uma primeira leitura certamente não 

seria suficiente para definir aqueles mais emblemáticos que poderiam 

ajudar-me a responder a questão que me propunha discutir. 

Perceber, entre todos eles, os que melhor definiam situações que 

envolvessem participação coletiva e reflexão das práticas seria o viés 

que conduziria meu olhar. Escolhi dois deles que poderiam contribuir 

na construção do diálogo. Esses eram descritos com mais pormenores, 

com mais detalhes. 

Definidos os relatórios com os quais dialogariam me pus a olhar 

de forma mais sistematizada, mais crítica e mais reflexiva, o que eles 

me diziam.  

Para tratar da temática em questão organizo esse texto em cinco 

partes:

Na parte 1 refletindo sobre a prática trato de explicitar minha 

formação profissional considerando minhas experiências docentes em 

diferentes contextos escolares para em seguida descrever como vou 

construindo o tema da pesquisa.

Na  parte  2  Formação  e  práticas  docentes  apresento  duas 

propostas de formação docente: a primeira realizada por um grupo de 

pesquisadores nas cidades de São Paulo do Potengi e Natal no RN. A 

segunda diz respeito ao projeto Movimento de Reorientação curricular 

implementado pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo/SP 

a partir de 1989. Elas demonstram como a reflexão dos professores 
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sobre suas realidades os permite construírem novos significados sobre 

suas  práticas.  Ressalto  nessas  experiências  a  importância  da 

participação dos sujeitos no processo.

Na parte 3  O Curso Pedagogia da Terra na UFRN procuro 

identificar  alguns  aspectos  presentes  na  sua  organização  teórica  e 

metodológica no que se refere à possibilidade dos alunos, a maioria 

professores em serviço,  pensarem sua prática docente a partir  dos 

seus contextos escolares. Considero que essa reflexão deve considerar 

a participação dos sujeitos envolvidos.

Na parte 4 Vivências de professores dialogo com a prática de 

dois  alunos  do  curso  Pedagogia  da  Terra  na  fase  de  Estagiário 

Supervisionado. Nos relatos procuro perceber como eles possibilitam a 

participação dos sujeitos e a reflexão da realidade bem como de suas 

práticas como elementos de formação presentes na ação.

Na parte 5  Considerações Finais destaco alguns avanços que 

considero significativos nos processos de formação que enfatizam a 

participação coletiva e a reflexão das práticas como possibilidades na 

formação docente em contextos escolares.

Minha formação docente em espaços escolares

Assim  é  que,  ao  iniciar  este  trabalho,  faço  emergir  minhas 

experiências  como  docente  nas  escolas  de  Educação  Básica,  por 

acreditar que é exatamente o olhar sobre nossa prática que possibilita 
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percebermos  nossas  limitações  e  procurando  transformá-las  somos 

também transformados.  

Minhas  experiências  como  professor  iniciam  na  Educação  

Básica  e  tem continuidade  no  Ensino  Superior.  Contudo,  neste  

trabalho  detenho-me  a  refletir  sobre  o  primeiro  bloco  dessas  

experiências que se dão como professor de Ensino Médio de escolas  

públicas e privadas além de Supervisor Pedagógico. Em seguida  

evidencio  minha  formação  também  como  professor  em  outro  

contexto: o da Pós-Graduação, na condição de orientando no Grupo  

de Pesquisa de Práticas Educativas em Movimento – GEPEM. Nesse  

grupo convivi participando de algumas experiências de formação  

docente em especial no curso Pedagogia da Terra implementado na  

UFRN.

Em 1989,  havia concluído o curso de Magistério  (curso de  

Ensino Médio, destinado à formação de professores de 1ª a 4 ª  

séries, hoje equivalente aos professores do 1º ao 5º ano do Ensino  

Fundamental) e concorri, através de concurso público, a uma das  

vagas oferecidas pela Secretaria de Estado da Educação do Estado  

do RN (SEEC-RN). Aprovado, comecei a trabalhar, naquele mesmo  

ano,  como  professor  efetivo  numa  escola  pública  de  Ensino  

Fundamental na cidade de Pau dos Ferros 1, onde residia. Comecei  

dando aulas de Português e Geografia. Trabalhei alguns anos no  

Ensino  Fundamental  até  concluir  o  Curso  de  Licenciatura  em  

Pedagogia, na Universidade do Estado do RN – UERN, em 1995. 

1 Cidade do interior do RN, distante 420 km da capital, Natal. Pau dos Ferros está 
localizada numa região geográfica denominada Sertão, conta atualmente com uma 
população  de  28.000  habitantes.  Possui  várias  escolas  públicas  municipais  e 
estaduais, além de um campus da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 
UERN e atualmente do Instituto Federal de Educação – IFRN.
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Com a licenciatura fui transferido, em 1996, de escola e de  

nível de ensino – passando a dar aulas no antigo 2º Grau (hoje  

Ensino Médio) na disciplina de Geografia. A mudança se deu em  

virtude da deficiência de professores naquela região, para ministrar  

aulas das disciplinas específicas para 2º Grau. Esse foi o principal  

motivo que levou a administração do XIV Diretório Regional  de  

Educação – DIRED 2 – a me locar no Centro Escolar José Fernandes  

de Melo, escola de Ensino Médio, para lecionar aulas de Geografia,  

apesar de minha formação ser em Pedagogia e, portanto, estar  

qualificado para dar aulas apenas nas séries iniciais.

 O  trabalho  que  realizei  como professor  de  Geografia  na  rede 

estadual, associado à conclusão do curso de Pedagogia, possibilitou-

me ser convidado, em 1997, para ministrar aulas numa escola da rede 

privada de ensino da mesma cidade. Nessa escola trabalhei durante 

seis anos também como professor da referida disciplina, ao mesmo 

tempo em que permanecia vinculado à escola pública.

Trabalhar  como  professor  nessas  duas  escolas  não  me 

impossibilitou nem foi limitação que me impedisse de participar, em 

2000, de um concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de 

Pau  dos  Ferros/RN  para  o  cargo  de  Supervisor  Pedagógico.  Fui 

aprovado e, no mesmo ano, comecei a trabalhar no apoio pedagógico 

a professores das séries iniciais  da rede municipal  de ensino numa 

escola de Ensino Fundamental.

2  Órgão ligado à Secretaria de Educação do Estado. As DIREDs são responsável pelo 
planejamento e  gestão das escolas estaduais, por sua vez, localizadas em diferentes 
jurisdições. A XIV DIRED atua junto as escolas da micro-região do RN  denominada 
Alto-Oeste, onde está localizada pau dos Ferros.
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Esse ciclo de experiências como profissional da Educação Básica 

se  encerrou  no  ano  de  2002  quando  fui  aprovado  num  concurso 

público para professor do Ensino Superior pela Universidade do Estado 

do RN, atualmente, exerço a função de docente.

 É exatamente essa minha experiência profissional, que antecede 

a atuação na UERN, que considero um significativo momento de minha 

formação.  Esse contexto,  observando a partir  do referencial  teórico 

que fui construindo e apreendendo pela própria experiência de docente 

e  especialmente  na  Pós-Graduação,  possibilita-me,  hoje,  pensar  o 

professor  como  um  sujeito  capaz  de  refletir  sobre  sua  ação  num 

processo coletivo de construção de conhecimentos. 

Para refletir acerca desses contextos de experiência e formação, 

divido-os em quatro momentos e espaços distintos. São eles: A escola 

privada e suas implicações na minha prática, limitações e aberturas na 

escola pública,  Supervisão pedagógica: um olhar de bastidores e O 

GEPEM na minha formação docente. Em  A escola privada e suas 

implicações na minha prática, descrevo a escola particular a partir 

de suas características mais gerais e reflito sobre minha participação 

como  professor.  O  segundo  momento  e  espaço  denominado  de 

Limitações e aberturas na escola pública, da mesma forma que o 

anterior,  caracterizo  outro espaço escolar  (escola  pública)  de forma 

bem geral e, em seguida, faço uma análise sobre alguns elementos 

que  também  considero  relevante  destacar,  pois  me  chamaram  a 

atenção no período em que, nessa escola, trabalhei como professor.  

No  terceiro  momento  e  espaço  escolar,  no  qual  atuei  como 

supervisor  pedagógico,  experiência  aqui  intitulada  de  Supervisão 
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pedagógica:  um  olhar  de  bastidores,  também  destaco  alguns 

pontos que para mim foram importantes nessa vivência. No quarto e 

último,  O GEPEM na minha formação docente, descrevo e reflito 

sobre minha passagem pelo GEPEM identificando momentos em que 

atuei como colaborador no curso Pedagogia da Terra na UFRN. 

O objetivo da reflexão acerca desses momentos é perceber como 

contribuíram  em  minha  formação  profissional.  Tais  vivências 

proporcionaram a  formulação  de minhas  inquietações  e  indagações 

sobre formação e prática docente, bem como a reflexão sobre elas. 

Tudo  isso,  sem  desconsiderar  o  auxílio  dos  interlocutores, 

coadjuvantes nesse processo de construção de uma concepção mais 

sistematizada e mais  elaborada sobre a  temática.  A  seguir  inicio  o 

relato das referidas experiências.

A escola privada e suas implicações na minha prática

Desde 1994, a escola privada na qual trabalhei como docente  

vem  se  constituindo  como  um  grande  centro  de  educação  

particular,  oferecendo regularmente, a Pau dos Ferros e cidades  

vizinhas, da Educação Infantil até o Ensino Médio. Recentemente,  

essa  instituição  passou  a  oferecer  também um curso  de  nível  

superior em Administração. Considerada como a melhor e maior  

escola privada de região, atende a uma quantidade significativa de  

alunos calculada em aproximadamente 850. É uma referência para  

a  região  no  que  se  refere  à  qualidade  do  ensino  visto.  Essa  

qualidade é medida, de acordo com os que fazem a escola, pela  

competência da maioria dos professores, na quantidade de alunos  

que são aprovados em vestibulares, bem como no investimento em  

estrutura física. 
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Nesse estabelecimento de ensino, trabalhei como professor de  

Geografia entre os anos de 1997 e 2003, ministrando aulas (de  

início) em turmas de Ensino Fundamental, passando depois a atuar  

principalmente no Ensino Médio e Cursinho pré-vestibular. 

Olhando para a experiência vivenciada como professor nessa  

escola, destaco alguns aspectos merecedores de reflexão como a  

função da escola, a dinâmica de planejamento dos conteúdos e de  

como  eram trabalhados,  bem como a  forma  como  se  dava  a  

participação dos professores e da comunidade nas questões da  

escola.  O  referido  destaque  se  deu  pela  importância  desses  

aspectos  na  relação  escolar  de  ensino-aprendizagem,  e,  

principalmente,  por  terem estado  presentes  em minha  prática.  

Além disso, considero relevante perceber minha compreensão atual  

acerca deles.

No  que  se  refere  aos  conteúdos,  lembro-me  que  nós,  

professores, éramos incentivados a trabalhar de modo que no final  

do ano letivo o aluno tivesse visto todo o conteúdo daquela série.  

Essa  prática,  hoje  considerada  por  mim  como  essencialmente  

conteudista, era sustentada pela idéia de que o sucesso do aluno  

no  vestibular  dependeria  da  quantidade  de  conteúdos  que  ele  

pudesse ter acesso. Entendíamos também que o aluno poderia ser  

mais  “exigido”  nas  atividades,  nos  trabalhos  em  grupos  ou  

individuais  porque seus  pais  dispunham de  melhores  condições  

financeiras  o  que  daria  acesso  a  certos  recursos  como  livros,  

Internet, entre outras fontes para pesquisas . 
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Baseado nesses argumentos, meu trabalho se pautou no repasse 

de conteúdos com pouca reflexão sobre o que estava sendo repassado 

e a relação desse conteúdo com o cotidiano do aluno. Nesse sentido, 

passei  a  valorizar  o  conteúdo  mais  do  que  os  outros  elementos 

presentes no processo de ensino, inclusive o próprio aluno na condição 

de sujeito pensante e atuante, portador de uma história de vida a ser 

respeitada. 

Esse  fazer  que  priorizava  o  conteúdo  impossibilitou-me  de 

perceber as diferenças existentes na turma; eu não a percebia como 

um conjunto formado pela heterogeneidade e diversidade. Em minha 

opinião,  as  diferenças  individuais  seriam  superadas  a  partir  do 

momento  em  que  cada  aluno  se  esforçasse  para  compreender  os 

conteúdos  que  estavam  na  lista  da  programação  destinada  a 

determinada série. Dessa forma, eles foram repassados tendo como 

prioridade  o  acúmulo  de  informações  consideradas  suficientes  para 

uma aprovação no vestibular. 

Hoje,  percebo  essa  prática  como a  representação fiel  do  que 

Paulo Freire denomina de educação bancária (2005). Em minhas aulas 

havia pouco espaço para algumas reflexões sobre outras questões que 

aqueles conteúdos pudessem suscitar. 

Pensar a promoção social do aluno tendo como único caminho a 

transmissão  de  conteúdo  que  o  possibilita  prestar  um vestibular  e 

cursar uma universidade é desconsiderar as habilidades, as diferenças, 
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as competências e as especificidades que cada aluno possui e traz para 

a sala de aula. 

Nesse contexto escolar, não se estabeleceu uma relação entre a 

proposta do material didático (apostilas que já eram recebidas prontas 

de uma rede de escolas  do estado do Paraná) e os conhecimentos 

prévios dos alunos.  As notas das provas,  que se esperavam serem 

boas e o resultado positivo no final do ano letivo, somado ao sucesso 

no vestibular,  era  o  foco para o qual  a proposta pedagógica dessa 

escola estava voltada. 

Refletindo  sobre  a  questão,  considero  que  a  produção  do 

conhecimento deve ocorrer numa construção coletiva estabelecida a 

partir da troca de saberes entre os sujeitos.  Assim penso que uma 

proposta pedagógica deve estar pautada numa construção dialógica de 

conhecimento, e, ao mesmo tempo coletiva, não devendo, portanto, 

desconsiderar a participação dos sujeitos no processo.

 Com  essa  reflexão  hoje  compreendo,  de  forma  mais  crítica, 

como a escola tratava a ideia do coletivo. Havia integração entre os 

professores,  entre  as  equipes  de  trabalho:  direção,  assessoria 

pedagógica, mas isso se dava no campo da convivência, das relações 

de afeto que ali se estabeleciam e não num convívio onde houvesse 

espaço  e  momentos  sistemáticos  para  reflexão  e  socialização  das 

práticas dos professores. 

Os momentos de discussão coletiva estiveram em função de um 

pensamento  previamente  organizado  pela  administração  e 
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coordenação da escola e, portanto, voltou-se para informações mais 

gerais  sobre o  planejamento,  procedimentos de trabalho,  avaliação, 

etc. O coletivo foi pensado nesse campo da padronização e as práticas, 

planejadas  a  partir  de  uma  suposta  similaridade,  mesmo  que 

estivessem, e certamente estiveram, cheias de diferentes saberes e 

fazeres, contudo não foi possível vê-las emergir.  

A  participação  dos  sujeitos  estava  restrita  a  reuniões  de 

planejamento, nos quais a prática docente já havia sido pensada por 

aqueles  (equipe  administrativa e  pedagógica)  que estavam aptos  a 

“fornecer”  aos professores a melhor “metodologia” tanto no que se 

referia  ao  trabalho  com  os  conteúdos  como  naquilo  que  fosse 

considerado melhor na relação professor-aluno. 

Havia,  dessa  forma,  uma  tentativa  de  controle  maior  dos 

registros e não necessariamente das práticas, uma vez que, depois de 

cada reunião, os professores iam para suas salas de aulas onde cada 

um, apesar do rigoroso controle, estabelecia sua forma e seu jeito de 

ser professor.

 Quanto a relação com os pais, a escola os convidava para as 

reuniões bimestrais ou semestrais. Lembro-me que eram muito bem 

recebidos  e  tratados  e  de  forma igual  mesmo  que  estivessem em 

contextos  sociais  e  econômicos  diferentes.  Eram,  na  maioria  das 

vezes, incentivados a cobrar mais responsabilidade de seus filhos e 

ouviam  discursos  nos  quais  determinados  alunos  eram  mostrados 

como exemplos de dedicação. A escola transmitia aos pais a ideia de 

que  a  responsabilidade  da  educação  dos  filhos,  o  sucesso  ou  o 
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insucesso, seria da família. Havia pouco espaço para conversas mais 

específicas  sobre  os  problemas  de  cada  aluno,  de  cada  família,  e 

quando existia a saída encontrada seria a mesma para todos. Mesmo 

assim, os pais acreditavam na qualidade da por fazer o aluno avançar 

na quantidade de conteúdos e, portanto, na opinião deles, dessa forma 

estaria garantida a aprendizagem. A possibilidade de uma participação 

efetiva da comunidade nas decisões sobre a educação de seus filhos 

não existia, pois essa intervenção da comunidade era pensada a partir 

do objetivo da escola. 

Limitações e aberturas na escola pública

Funcionando  nos  três  turnos,  uma das  escolas  públicas  onde 

trabalhei como docente foi e ainda é considerada a maior escola de 

Ensino Médio da cidade de Pau dos Ferros, tanto em termos de espaço 

físico como na quantidade de alunos que atende. Sendo a primeira e, 

portanto, a mais antiga da cidade. Recebe alunos não só da cidade 

onde está instalada,  mas de várias  cidades da região.  Reconhecida 

como  a  melhor  escola  pública  desse  nível,  ela  funciona  como 

alternativa para uma significativa parcela de pais que não procura uma 

escola particular para colocar seus filhos, seja por questões financeiras 

ou por opção em mantê-los na escola pública. Instalada num bairro de 

classe  média,  possui  fácil  acesso  e  tem  uma  estrutura  física 

considerada boa, com grande número de salas de aulas, espaços de 

lazer,  laboratório  de  informática,  bem  como  de  química  e  física. 

Administrada  pela  Secretaria  de  Educação  do  Estado  do  RN,  sua 

equipe administrativa e pedagógica é formada por duas gestoras e seis 

supervisores pedagógicos, além de coordenadores de turno. Tem um 
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número considerável de professores e todos são licenciados apesar da 

maioria não estar atuando nas suas áreas de formação. 

Destaco aqui a contribuição dessa escola no meu crescimento 

profissional. O contexto anterior também foi significativo como lugar 

de  construção  de  aprendizagens,  mas  neste  pude  conquistar  uma 

maior autonomia no meu ser professor me conhecendo melhor como 

profissional.  Nela trabalhei  durante os anos de 1996 a 2002 com a 

disciplina Geografia nas turmas de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio.

Sem nenhuma intenção de idealizar esse contexto escolar, penso 

que,  nessa  escola,  diferentemente  da  anterior,  minha  prática  era 

diferente do ponto de vista da participação, a começar pelas reuniões 

de planejamento, organizadas numa perspectiva em que a autonomia 

do professor em pensar suas aulas era mais evidente. A possibilidade 

de falarmos dos diferentes fazeres estava nas pequenas discussões e 

esse aspecto de socializar  o individual  num espaço coletivo dava a 

escola uma característica diferente do ponto de vista da abertura e da 

flexibilidade na ação docente. 

Um aspecto que limitava o trabalho docente era a falta de uma 

acompanhamento  pedagógico  que  pudesse  nos  dar  suporte  teórico 

para compreender  melhor  nossa prática  e desenvolver  um trabalho 

com mais  qualidade.  Embora,  se  pudesse  perceber  que  havia  uma 

valorização maior das nossas práticas à medida que tínhamos certa 

autonomia para pensarmos sobre como planejar determinadas aulas. 

Da mesma forma o aluno também era mais valorizado, principalmente 

no seu aspecto individual (refiro-me às suas limitações em apreender 
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determinados conteúdos,  em participar de atividades extra-salas  de 

aula). As diferenças entre os alunos emergiam com mais clareza e as 

especificidades eram observadas e até certo ponto respeitadas. 

Nesse  período,  também  se  pode  destacar  os  projetos 

denominados  transdisciplinares,  construídos  por  professores  de 

diferentes áreas. Com a prática dos projetos, buscava-se, em sala de 

aula, resgatar e pôr em discussão os problemas da região e, muitas 

vezes, do cotidiano dos alunos. Ali se buscava estabelecer uma relação 

mais humana e menos técnica entre professor e aluno. 

Certamente  não  seria  algo  pensado  numa  perspectiva  de 

coletividade  e  de  participação  sistematicamente  organizadas,  mas 

considerando que essa relação permitia uma participação mínima para 

os  sujeitos  criarem  formas  de  estar  no  processo,  expondo  um 

problema de sua realidade ou expressando uma opinião numa roda de 

debates, com outros colegas e o professor, sobre temas mais gerais, 

pode-se pensar que havia algum avanço.

Olhando para o conjunto dos professores percebo que não havia 

uma prática sistematizada com horários e datas definidas para estudos 

coletivos. Não existia uma rotina onde o grupo pudesse se encontrar 

para falar dos problemas da sala de aula, socializar experiências, ou 

realizar estudos que subsidiasse as práticas ali existentes. Contudo, a 

equipe  pedagógica  fazia  um  esforço  no  sentido  de  reunir  os 

professores de diferentes áreas para planejar, para organizar projetos 

interdisciplinares, para socializar, mesmo que num espaço limitado de 

pessoas e, portanto de possibilidades de trocas de experiências. 
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Esse  trabalho  do  apoio  pedagógico  possibilitou  ao  professor 

maior autonomia para escolha de conteúdos, metodologias e formas 

de avaliação que, em seu entendimento, tivessem uma relação mais 

direta  com  seus  objetivos  e  com  seus  alunos.  A  escola  não 

vislumbrava o vestibular como principal fim educativo, pelo contrário, 

podiam-se perceber vários projetos desenvolvidos por professores os 

quais  buscavam  resgatar  temas  como  cidadania,  meio  ambiente, 

globalização, entre outros. A discussão sobre o vestibular não estava 

ausente, contudo não se constituía no ponto forte sobre o qual estaria 

pensado todo o trabalho pedagógico.

Os dois contextos são significativamente importantes, uma vez 

que permitiram pensar diferentes elementos, principalmente do ponto 

de  vista  do  fazer  docente.  Enquanto  no  primeiro  percebe-se  uma 

proposta  pedagógica  centrada  no  acesso  do  aluno  à  Universidade, 

desconsiderando as diferentes dimensões do humano e o crescimento 

do sujeito  a  partir  de  suas  especificidades,  no segundo a proposta 

pedagógica dava mais autonomia ao professor para a criação de um 

canal de comunicação mais interativo com os alunos. 

A escola I suprimia a idéia de participação e de reflexão, não só 

das práticas pedagógicas entre o grupo de professores, como também 

não facilitava ao professor estabelecer uma relação dialógica com os 

alunos, relação esta em que fosse permitido ouvir suas perspectivas, 

desejos, saberes, experiências. 

Por outro lado, a participação do aluno no que se refere à sua 

condição  de  sujeito  na  sala  de  aula  acontecia,  mesmo  de  forma 
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limitada, no contexto da escola II. Apesar da ausência de encontros 

sistemáticos entre os professores, era nessa escola que a possibilidade 

de abertura para momentos de discussão e de participação, mesmo 

que limitada e não sistematizada, acontecia. 

Apesar  das  escolas  apresentarem diferenças,  pelo  menos  em 

uma  delas,  podem-se  perceber  alguns  avanços  em  determinados 

aspectos.  Nos  dois  ambientes  escolares  não  havia  uma pauta  para 

discussão de um projeto de escola, para que com essa prática fosse 

sistematizado  de  forma  organizada  um  trabalho  pedagógico 

voltado/respeitando  a  questão  das  diversidades  dos  sujeitos  ali 

envolvidos naquele contexto. Dessa forma, estava comprometida uma 

prática  em  que  a  participação  e  a  reflexão  coletiva  fossem 

estruturantes do fazer e do pensar.

Supervisão pedagógica: um olhar de bastidores

O espaço escolar onde trabalhei na supervisão pedagógica era 

administrado  pelo  poder  público  municipal.  Localizada  num  bairro 

populoso de  Pau  dos  Ferros  –  São Benedito  –  essa escola  atendia 

desde crianças nas séries iniciais até o 9º ano do Ensino Fundamental, 

além  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  –  EJA.  Seus  alunos  eram 

basicamente dos bairros da periferia da cidade e funcionava nos três 

turnos. É considerada uma grande escola, tanto no espaço físico como 

na quantidade de alunos. O corpo docente convive diariamente com 

problemas  como  violência,  uso  de  drogas  na  escola,  evasão, 

repetência,  entre  outros.  Com  poucos  recursos  para  manter-se  a 

escola conta com uma pequena biblioteca e equipamentos mínimos de 

tecnologia como uma TV e um DVD, além de uma antena parabólica. É 
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comum  a  falta  de  merenda  escolar  o  que  se  constitui  como  um 

problema para a permanência das crianças na escola.  Administrada 

por  uma  diretora  e  uma  vice-diretora  tinha,  na  época,  seis 

supervisores  pedagógicos  que  contribuíam  com  o  trabalho  dos 

professores  nas  reuniões  de  estudo  e  planejamento.  Admitido  por 

concurso público trabalhei nessa escola de 2000 a 2002 na função de 

supervisor pedagógico com professores das séries iniciais.  

Estar nos bastidores da sala de aula, na orientação pedagógica, 

me fez perceber melhor as limitações presentes numa escola e que 

dificultam  um  trabalho  pedagógico  de  qualidade.  A  carência  de 

recursos  para  aquisição  de  material  didático,  a  dificuldade  de 

articulação entre a escola e a comunidade, a ausência de discussões 

no grupo de professores sobre os problemas do cotidiano escolar, a 

dificuldade  na  compreensão  e  no  exercício  da  integração  entre  os 

conteúdos das séries iniciais eram alguns dos problemas percebidos 

como limitadores de um trabalho docente de qualidade. Também eram 

limitadores de um trabalho de orientação pedagógica prejudicado no 

momento da discussão sobre um planejamento de aulas  com mais 

qualidade, pois entendiam que uma boa aula dependia de mudanças 

na  escola.  No  entanto,  essa  mudança  não  dizia  respeito  à 

transformação das práticas, e sim à implantação de um novo modelo 

de escola, de um novo modelo de aluno, enfim, idealizava-se a escola 

e o aluno perfeito. 

Um  elemento  muito  forte  merecedor  de  atenção  era  o 

distanciamento percebido entre o que discutíamos nas reuniões, nos 

encontros pedagógicos sobre conteúdos, metodologias e avaliação e a 

forma como o professor concretizava o fazer em sala de aula. Esse 
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elemento seria uma limitação, pois aí estava o que eu entendia como a 

dicotomia  entre  o  planejar  e  o  fazer.  Procurando  entender  melhor 

percebo, hoje, que o planejamento por mim realizado juntamente com 

os professores não tinha como pressuposto a realidade do professor na 

sua experiência, no seu fazer, nem do aluno, no que se refere ao seu 

nível de aprendizagem e a sua realidade existencial. 

Tínhamos (supervisores e professores) em mente que devíamos 

ter  um ponto  de  partida,  e  imaginávamos  que  fazíamos,  mas  não 

tínhamos a reflexão coletiva das práticas e nunca nos dispusemos a 

sair  até  a  comunidade,  aos  bairros  de  periferia  onde  os  alunos 

moravam e ouvir a comunidade.  A realidade do aluno era a realidade 

imaginada por nós. 

Percebíamos  que a escola  tinha sérios  problemas para  serem 

resolvidos, como indisciplina, violência, uso de drogas, e as tentativas 

de resolver eram sempre pela imposição de normas e regras.  Hoje 

percebo como deixamos passar uma excelente oportunidade de fazer a 

comunidade e especialmente o aluno falar, participar, refletir sobre sua 

realidade.  

Faltava, naquele momento, a percepção de que a escola, através 

de  um projeto  que  viabilize  a  participação  dos  sujeitos  envolvidos, 

pode re-elaborar suas práticas a partir da reflexão sobre ela própria. 

Entendo hoje que, naquele contexto escolar, havia a necessidade de 

um  trabalho  de  articulação  pedagógica  pensado  e  sistematizado  a 

partir de uma discussão coletiva em que os professores de diferentes 

áreas pudessem discutir e refletir sobre o cotidiano de suas aulas e 
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demais  problemas  escolares.  Isso  nos  possibilitaria  avançar  nesse 

processo de construção coletiva e reflexiva que é a prática docente.

O GEPEM na minha formação docente

No  segundo  semestre  letivo  de  2004,  já  como  professor  da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN desde 2002, 

fui aprovado como aluno do Mestrado em Educação no processo de 

seleção para a Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte – UFRN. Como orientando da professora Marta 

Pernambuco tive a oportunidade de participar no mestrado e agora no 

doutorado,  das  atividades  de  extensão  do  Grupo  de  Estudos  e 

Pesquisas em práticas Educativas em Movimento - GEPEM como dois 

projetos que estavam em andamento, eram eles, o curso Pedagogia da 

Terra  e  o  Magistério  da  Terra3.  Esses  dois  projetos  tinham  a 

coordenação  da  professora  Marta  Pernambuco  do  Departamento  de 

Educação  e  da  professora  Carmem  Rego  do  Núcleo  de  Educação 

Infantil/NEI, respectivamente.

No  tocante  ao  curso  Pedagogia  da  Terra  foram  vários  os 

momentos em que convivi  com professores  e alunos.  Um deles  foi 

quando,  juntamente  com  a  professora  Renata  Cordeiro,  da 

Universidade  Federal  do  Pará  –  UFPA,  ofertamos  duas  oficinas 

pedagógicas discutindo a construção de material didático a partir de 

material de sucata 
3 Esses cursos (o primeiro em nível superior e o segundo em nível médio) foram 
organizados com o objetivo de formar professores das Séries Iniciais para atuar nas 
regiões de assentamentos  e sua realização é  resultado de uma parceria  entre  a 
UFRN, o MST e o INCRA. Tratarei melhor do curso Pedagogia da Terra na parte II 
desse trabalho.
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Esse primeiro contato foi  importante para mim, visto que me 

proporcionou, através dos depoimentos dos professores em formação, 

perceber as condições de trabalho das escolas do campo e como os 

professores  procuram  desenvolver  suas  atividades  de  docência  em 

meio a um contexto muito específico que são os assentamentos rurais. 

Outro momento junto  ao curso foi  durante a  fase do Estágio 

Supervisionado,  quando  tive  a  oportunidade  de  visitar  vários 

assentamentos, na condição de professor observador de alguns alunos 

em suas aulas de Estágio.  Com essas visitas pude ver de perto as 

condições das escolas desses lugares e algumas práticas desenvolvidas 

pelos professores formandos.

Ainda  na  última  etapa  do  curso,  contribui  na  condição  de 

orientador de três alunos nos trabalhos de monografia. Orientá-los me 

possibilitou ouvir e entender melhor diversos problemas ligados aos 

seus  contextos  locais,  mas  principalmente  me  fez  interessar  pelas 

questões e discussões que se colocam atualmente sobre a Educação 

do Campo. 

Esses  contatos,  educando/educadores,  que  de  início  eram 

considerados formais e profissionais,  foram aos poucos se tornando 

menos  formais,  o  que  me aproximava  afetivamente  do  grupo.  Em 

nossas conversas, sempre me despertava a atenção as estórias que 

contavam de suas vidas. 

Gostava de ouvi-los falar de seus contextos culturais, de suas 

formas  de  organização  e  de  luta,  enfim,  de  como produziam suas 
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existências. Sentia-me atraído pela dinâmica de vida daquele grupo à 

medida que conseguia me aproximar de suas realidades, ouvir falar de 

suas realidades, desejos e ansiedades, perceber seus conflitos, suas 

decepções, medos. 

Assim, participando das discussões do GEPEM e percebendo que 

o curso Pedagogia da Terra seria um relevante espaço de pesquisa 

sobre  formação  de  professores  e  trazendo  algumas  indagações 

decorrentes  da  minha  experiência  como  profissional  da  Educação 

Básica é que pesquisei no mestrado, aspectos relacionados a formação 

de professores,  tendo como ponto de partida percursos de vida de 

alguns professores em serviço buscando identificar elementos dessa 

formação nas suas falas, nos seus discursos. 

Uma das questões que me inquietava naquele momento dizia 

respeito  à  produção  do  conhecimento  pelo  professor  e  daí  a 

preocupação com a formação. Percebia no professor a existência de 

uma identidade, não apenas profissional, mas ligada à sua existência, 

ao  seu  lado  subjetivo,  pessoal.  Assim  o  professor,  na  sua  ação 

pedagógica,  traz  vários  elementos  da  sua  vivência  do  cotidiano 

extraescolar. Sua identidade, na condição de sujeito, é construída não 

apenas pela prática da profissão mas também a partir dos elementos 

culturais, históricos, políticos e econômicos que fazem parte do seu 

cotidiano. A ação docente, aqui entendida como o fazer do professor, é 

resultado  de  um  conjunto  de  elementos  que  lhe  constituem.  Sua 

formação inicial e continuada é apenas parte desse processo. 

Na dissertação optei por refletir sobre as falas dos professores 

em formação a partir de quatro espaços de vivências que considerei 
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como  fundamentais.  A  escolha  desses  espaços  esteve  associada  à 

leitura que fiz de um trabalho realizado por eles na disciplina História 

da Educação Brasileira  durante a  2ª etapa do curso.  Esse trabalho 

consistia  na  elaboração de um texto  onde os  mesmos registrariam 

vários momentos da vida, a começar pela origem dos pais, a infância, 

a participação nas diversas instituições, entre elas, a Igreja, o partido 

político.  O  objetivo  era  possibilitar  a  reflexão  sobre  os  diferentes 

contextos escolares a partir das suas histórias de vida. 

A  participação  no  Movimento  dos  Trabalhadores  Rurais  Sem-

Terra também era outro aspecto abordado. O texto terminava com a 

participação  no  vestibular  da  UFRN  e  entrada  na  Universidade, 

destacando a importância de cada momento para suas vidas. 

Observando como se referiam a família, ao MST, a escola e ao 

trabalho  cada  um  desses  espaços  tornou-se  evidente  que  tais 

vivências  possibilitaram-lhes  a  reflexão  sobre  determinadas  ações. 

Foram  espaços  lembrados  a  partir  das  relações  que  neles  se 

estabeleciam  e,  de  acordo  com  seus  registros,  tais  relações  se 

caracterizavam como experiências formadoras de concepções, valores. 

Esses registros me possibilitaram perceber como as histórias de 

vida revelam traços marcantes das trajetórias individuais e coletivas 

ao  mesmo  tempo  em  que  revelam  como  as  experiências  podem 

influenciar  na  construção  de  crenças,  no  comportamento,  no 

desenvolvimento de condutas, ou seja, na formação geral do professor. 

Observei  que  ele  não  se  constitui  sozinho,  mas  sua  formação  se 

completa a partir de um conjunto de relações que se estabelece entre 

ele e o mundo. Seu discurso não é produzido por si só, mas se constrói 
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num âmbito coletivo, pela sua vivência num conjunto de instituições, 

nos espaços coletivos. 

A construção do tema de pesquisa

É relevante pensar o professor atentando para essa formação 

ampla que se dá na fusão das experiências individuais que se enraízam 

no sujeito com os pensamentos coletivos que, muitas vezes, impõem 

regras, comportamentos e formas de pensar o mundo e a realidade.  

Compreendendo a importância da participação do sujeito e da 

reflexão sobre suas realidades como instrumentos fundamentais num 

processo de construção do conhecimento é que busco, nessa pesquisa, 

compreender  como  tais  instrumentos  podem  tornar-se,  na  escola, 

fatores  essenciais  num  processo  de  formação  docente  em  que 

professor e aluno tenham como ponto de partida suas práticas e a 

realidade para a construção de um novo conhecimento.

 

Essa minha inquietação não é aleatória ou desinteressada, pelo 

contrário ela vem ganhando espaço a partir das reflexões que venho 

fazendo  como  profissional  da  Educação  Básica  e  na  condição  de 

pesquisador no PPGEd. É a minha passagem pelo Grupo de Estudos de 

Práticas Educativas em Movimento – GEPEM que me possibilitou, entre 

outras  aprendizagens,  perceber  de  forma  mais  sistematizada  a 

existência de um fazer docente que busca associar formação e prática. 

Foi  também  nesse  espaço  extremamente  produtivo  em  termos  de 

reflexão sobre minha ação e a do outro, que pude identificar um fazer 

docente associado a uma concepção de formação que se concretiza na 
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e  pela  ação.  Nesse  Grupo  não  tive  acesso  apenas  a  teorias,  mas 

convivi com uma prática que, pela reflexão e discussão coletiva, se 

fazia e se refazia constantemente4. 

A  vivência  no  grupo  me  possibilitou  perceber  elementos 

significativos que me fazem pensar a formação do professor a partir de 

um  fazer  que  considere  ele  próprio  sujeito  de  sua  prática.  Se  o 

professor é considerado sujeito nesse processo de formação então, da 

mesma forma, o aluno que faz parte do mesmo processo pode ser 

considerado sujeito na sua aprendizagem. Nessa perspectiva, entendo 

o professor como facilitador na construção de um ambiente onde a 

participação e a reflexão sejam princípios norteadores de seus saberes 

e fazeres. 

Assim, considero o professor como alguém com uma existência, 

uma vida materializada e construída nas relações que estabelece com 

os outros sujeitos e os diferentes elementos da cultura presentes na 

comunidade como também na escola.  Ao  mesmo tempo percebo-o 

como um profissional da Educação habilitado para atuar na docência, 

seja  nos  diversos  níveis  de  ensino,  seja  nas  funções  de  gestão  e 

acompanhamento  pedagógico.  Esse  status  de  profissional  lhe  é 

atribuído pela formação inicial adquirida ao cursar uma licenciatura nas 

instituições  responsáveis  por  essa  formação.  Espera-se  que  essa 

formação  institucionalizada  lhe  possibilitará  apreender  elementos 

teóricos e práticos que lhe dará condições legais de assumir a função 

de professor. 
4Refiro-me  as  atividades  de  formação  realizadas  com  professores  de  diferentes 
contextos  sociais  e  culturais  e  a  produção  intelectual  acumulada  pela  professora 
Marta Pernambuco (coordenadora), e de professores colaboradores, como Demétrio 
Delizoicov da UFSC, Antônio Fernando Gouvea da UFSCar, Luis Carlos de Menezes da 
USP, entre outros, além dos trabalhos de dissertações e teses. 
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É a junção desse seu percurso que une a formação pessoal, a 

formação profissional e as experiências de docente que se constitui o 

professor. Nesse sentido a escola assume a condição de um lugar de 

práticas formativas. Relevante é, nessa perspectiva, pensar como ela 

pode  contribuir  para  uma  formação  que  permita  ao  professor  ser 

sujeito de sua própria prática. 

Essa possibilidade pode ser pensada a partir da participação dos 

sujeitos  que fazem a escola  num processo de discussão e reflexão 

coletiva. O espaço escolar assume, nessa perspectiva, a condição de 

um  lugar  privilegiado  para  a  construção  de  um  saber  coletivo  na 

medida em que todos têm a chance de participar. 

Assim, a socialização dessas práticas, na escola, pode ser um 

passo importante num processo de construção de conhecimento que 

não se encerra no sujeito, mas no como esse sujeito participa, como 

ele constrói, como isso ocorre no convívio, na relação com o outro. 

Esse  processo  pode  ser  conflituoso  e  heterogêneo,  não  sendo, 

portanto, estático, nem harmônico e nem tão facilmente explicitado. 

A  ação  docente,  constituída  a  partir  de  um  universo  de 

aprendizagens  que  passa  por  sua  formação  inicial,  experiência 

profissional e um conjunto de vivências e conhecimentos acumulados 

no seu percurso de vida, se constrói e reconstrói constantemente em 

diferentes momentos. A partir  desse pensamento acredito que essa 

construção  e  reconstrução  de  saberes  pode  ser  mais  fortalecida 

quando  o  professor  vivencia  momentos  de  troca  de  saberes,  de 

experiências.  Momentos  em  que  há  a  valorização  do  outro  como 
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sujeito que aprende, mas que também tem algo a ensinar, e ainda 

quando ele percebe que o seu fazer não pode se “engessar”, nem se 

modelar, pelo contrário, pela reflexão coletiva ele se renova.

Pensar a ação docente nessa perspectiva significa percebê-la de 

forma  não  linear.  Não  é  o  caso  de  se  pensar  formação  e  prática 

separadamente. É exatamente o inverso disso. A prática docente não 

pode ser compreendida como algo que apenas procede uma formação 

específica, pelo contrário, a prática é desencadeadora de reflexões que 

possibilitam mudanças de pensamentos e de concepções muitas vezes 

já formalizadas.  

Essa concepção de uma prática que produz conhecimento pela 

reflexão  que  se  possa  fazer  dela  pode  ser  caracterizada  pela  sua 

dinamicidade, pela circularidade entre ação e reflexão e principalmente 

pela indissociabilidade que nos dar exatamente a idéia de movimento. 

Entendo que tais elementos devem ser entendidos como intrínsecos na 

discussão sobre formação e prática docente. Eles precisam ser vistos 

num  constante  movimento,  sem  início  ou  final  delimitado,  e 

caracterizados  como um processo  contínuo  marcado  por  avanços  e 

recuos. 

Esse movimento de idas e vindas se constitui num fazer que, por 

ser humano, não pode ser tão facilmente explicitado. Percebê-lo na 

perspectiva do humano significa  considerá-lo  inconcluso,  inacabado, 

não  fechado  em si  mesmo,  e  nesse  sentido  ele  é  possível  de  ser 

transformado.  Acredito  que  essa  transformação  é  possível  de 

acontecer quando esse fazer se constitui, ele próprio, instrumento de 

reflexão. 
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Mais uma vez reflito que a ação docente é complexa, do ponto 

de  vista  que  é  fruto  de  uma  grande  quantidade  de  variáveis,  de 

múltiplas interações. Dessa forma é relevante para o professor olhar 

para  ela  buscando  entendê-la  com  o  olhar  curioso,  indagador, 

questionador. Um olhar criterioso, sistematizado, teorizado, aberto a 

diferentes  formas  de  percepção  e  de  análise.  Nesse  olhar  de 

pesquisador  seria  relevante  pensá-la  buscando  perceber  essa 

possibilidade de transformação e, portanto de avanço, num contexto 

em que a escola está permeada de dificuldades das mais diversas. 

Acredito que um trabalho coletivo, no qual haja espaço para a 

participação  dos  sujeitos  e  a  reflexão  dessas  práticas,  favorece  a 

construção desse olhar crítico e reflexivo e de uma atitude consciente. 

Pensando uma ação docente que pela participação e reflexão coletiva 

constantemente  se  renova  é  mister  acreditar  que  essa  prática 

contribuirá  para  a  construção  de  uma  escola  que  seja  também 

motivadora de processos de participação e de diálogo em diferentes 

contextos. 

Observo  ainda  que  numa  escola  na  qual  formação  e  prática 

acontecem concomitantes de forma indissolúvel e inseparável, e sendo 

essa  um espaço  que  privilegie  a  participação  e  a  reflexão  coletiva 

como instrumentos balizadores, é possível existir um pensar e um agir 

coletivo e ao mesmo tempo dialógico no qual o outro é um sujeito que 

também constrói  e  para  o  qual  preciso  estar  atento,  pois  com ele 

aprendo  ao  mesmo  tempo  em  que  ensino.  Nessa  concepção,  o 

pensamento de Paulo Freire é relevante para compreensão teórico e 

prática dessa ação. 
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Na  perspectiva  freiriana  de  construção  de  conhecimento  a 

discussão sobre quem é o sujeito e qual a sua realidade é considerada 

elemento fundamental por possibilitar aos sujeitos um olhar sobre o 

outro, sobre sua forma de pensar e agir e a possibilidade de abertura 

ao diálogo. A reflexão coletiva das diferentes realidades e das práticas 

que os sujeitos desenvolvem em seus cotidianos pode ser essencial 

nesse  processo  de  reelaboração  da  compreensão  de  mundo  e  de 

mudança de atitudes. 

Aqui  entendo  que  a  realidade  constitui-se  nos  diversos 

elementos  que fazem parte  da  existência  do  sujeito  incluindo  suas 

formas de pensar e agir, portanto suas práticas estão nesse universo 

existencial.  Assim, partindo do princípio de que para Paulo Freire o 

conhecimento não pode ser um conjunto de dados e informações que 

alguém deposita ou repassa a outrem, pelo contrário entendendo ser o 

conhecimento construído no coletivo dos sujeitos, nas interações entre 

estes e com a natureza, entende-se que é no mundo, no meio social e 

natural que os circundam, no convívio com seus pares, onde está o 

conhecimento histórico e socialmente produzido. 

Ainda segundo Paulo Freire os homens vivem numa realidade 

que lhe é concreta e com a qual eles produzem sua existência. Nesse 

sentido, a realidade do sujeito é portadora de significados, de valores, 

de tradições, portanto de conteúdos e dessa forma ela é representada 

por diferentes formas de expressão, de linguagem, por um conjunto de 

elementos  que  a  constituem.  Se  os  homens  constroem  suas 

concepções de mundo a partir do que ele vivencia, se é dela que ele 

retira  seus  conhecimentos,  que  constroem sua  existência  enquanto 
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seres capazes de pensar e agir então é exatamente nessa realidade 

que estão os conteúdos de sua aprendizagem, é dela que o professor 

precisa para refletir sua ação. 

Nesse sentido, ao educador, conforme denomina Paulo Freire, é 

preciso  cuidado  para  não  colocar  como  ponto  de  partida  na  ação 

docente sua visão pessoal de mundo, de cultura e de realidade. Essa 

atitude não combina com a idéia de diálogo, de construção coletiva, de 

respeito  ao  saber  e  ao  fazer  do  outro.  A  construção  coletiva  de 

conhecimento  acontece  quando  o  sujeito  extrapola  o  individual  e 

encontra  na  relação  com  o  outro,  com  seus  pares,  os  elementos 

necessários para um pensar e um agir que pode se dar em meio ao 

diferente, no contraste das especificidades, da diversidade.

Num  fazer  docente  que  considera  a  própria  prática  como 

portadora de conteúdos e ainda que ela pode ser pensada com o outro 

o primeiro passo ou o ponto de partida para compreendê-la e agir 

sobre ela é a sua  problematização. A busca por um conhecimento 

sistematizado  e  mais  elaborado  passa  necessariamente  pela 

compreensão de que a realidade do sujeito é mediatizadora sendo por 

ela que o professor poderá chegar a um determinado fim, ou seja, a 

uma mudança de sua prática.

Assim, a possibilidade de discutir uma docência que se reconstrói 

e se fortalece pela participação e pela reflexão coletiva, neste trabalho, 

são  postas  a  partir  das  indagações  que  me  acompanham  como 

professor  mas  ao  mesmo  tempo  percebo,  no  contato  com  muitos 

sujeitos da escola, que elas estão bastantes presentes no cotidiano da 

docência, no dia a dia das salas de aulas e fazem parte do repertório 
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de muitos professores preocupados em desenvolver um trabalho de 

qualidade.

 

Reviver minha prática me fez refletir sobre a escola, não apenas 

como  o  lugar  onde  somente  o  aluno  constrói  conhecimentos,  mas 

também como um espaço  em que  os  professores  podem construir 

diferentes aprendizados a partir das relações que ali são estabelecidas 

e das inúmeras situações que vão sendo vivenciadas.
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PARTE II 

FORMAÇÃO E PRÁTICAS DOCENTES

 Escola  e  docência  na  pesquisa  da  transformação:  duas 
experiências em foco 

Um recorte como exemplo de um processo em construção

Não basta  saber  ler  que Eva viu a  uva.  É preciso  
compreender qual a posição que Eva ocupa no seu  
contexto social, quem trabalha para produzir a uva e  
quem lucra com esse trabalho.

Paulo Freire
Educação na cidade, 1991.
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Escola  e  docência  na  perspectiva  da  transformação:  duas 

experiências em foco.

Nesta  parte  deste  trabalho  enfatizo  algumas  experiências  de 

formação docente que tiveram, em sua organização teórico-prática, 

elementos como a participação do sujeito  e a reflexão coletiva das 

práticas  como  norteadoras  das  ações.  Tais  propostas  de  formação 

levaram em conta a realidade do professor e do aluno como pontos de 

partida bem como a participação destes  em momentos  de reflexão 

coletiva.  Considera-se  que  professor  e  aluno  estão  inseridos  numa 

realidade,  cujas  práticas,  pela  participação,  podem  ser  refletidas 

coletivamente dando origem a uma nova compreensão.

Nesse sentido, a realidade em questão não está sendo utilizada 

aqui apenas como sendo a comunidade na qual o aluno vive, mas a 

realidade aqui  também é entendida observando a própria docência, 

enquanto um conjunto de ações desenvolvidas pelo professor que se 

estabelece  num  espaço  de  interações  que  é  a  escola  e  mais 

diretamente a sala de aula. Nessa perspectiva, ambas estão também 

carregadas de conteúdos e se constituem como objetos de reflexão. A 

partir  disso,  propõem-se a reflexão coletiva sobre essas realidades, 

que  se  dando  pela  prática  da  participação  possibilita  a  crítica,  a 

discussão, o questionamento, a troca de saberes como norteadoras na 

busca por um novo fazer e por um novo conhecimento. 

Inicialmente  quero  explicitar  alguns  elementos  que  considero 

fundamentais na discussão sobre educação e formação do sujeito a 
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partir do pensamento de Paulo Freire5, considerado um dos maiores 

pensadores  do  pensamento  pedagógico  brasileiro,  que  deixou,  aos 

educadores, um legado de extrema relevância. Isso porque a estes 

interessa  refletir,  discutir  e  por  em  prática  uma  educação 

problematizadora que possibilite aos sujeitos compreenderem melhor 

sua realidade e percebam-se capazes de desenvolver ações que sejam 

construtoras de mudanças. 

 Embora conhecido nacional e internacionalmente, o pensamento 

educacional  de  Paulo  Freire  ainda  tem  muito  a  ser  explorado, 

conhecido e sistematicamente aprofundado pelos professores, inclusive 

no Brasil. Apesar de existir uma boa produção sobre seu pensamento 

pedagógico  não é  simples  falar  de  sua obra,  da sua concepção de 

mundo, de homem e de educação, pois compreender e agir a partir da 

sua  proposta  de  ação,  de  formação  humana  e  de  escola  exige 

compromisso ético e responsabilidade acadêmica. 

5Paulo Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921 em Recife, Pernambuco. Aos 
oito anos mudou-se com sua família para Jaboatão, a 18 km de Recife. Aos 13 anos 
perdeu o pai e teve que adiar seus estudos. Aos 16 anos entrou no ginásio e aos 20 
conseguiu uma vaga na Faculdade de Direito do Recife. Desde cedo se preocupou 
com o estudo da linguagem do povo e esse foi um dos pontos de partida da sua 
elaboração pedagógica. Sua participação no Movimento de Cultura Popular (MCP) em 
Recife foi bastante significativa em sua formação. Foi como diretor do Serviço de 
Extensão Cultural da Universidade do Recife (que ajudou a fundar) que elaborou os 
primeiros estudos de um novo método de alfabetização, que expôs em 1958. As 
primeiras experiências do Método Paulo Freire começaram na cidade de Angicos, no 
Rio Grande do Norte, em 1962, onde 300 trabalhadores foram alfabetizados em 45 
dias. No ano seguinte, foi convidado pelo presidente João Goulart para repensar a 
alfabetização de adultos em âmbito nacional. O golpe militar, em 1964, interrompe 
todo e qualquer trabalho de mobilização popular e sendo perseguido politicamente 
Paulo Freire teve que sair do país indo exilar-se no Chile. Ele permaneceu fora do 
Brasil até junho de 1980B .
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Algumas universidades brasileiras possuem Programas de Pós-

Graduação com linhas de pesquisas que aprofundam as temáticas e 

abordam sob diferentes  óticas  seu pensamento.  Nesses  programas, 

pesquisadores  buscam  responder  diversas  questões  colocadas 

atualmente  na  educação  brasileira  tendo  como  referência  as 

concepções  desse  pensador.  Sua  contribuição  tem sido  de  extrema 

relevância por buscar, juntamente com outros pensadores, ajudar a 

entender muitas das indagações e questionamentos enfrentados pelos 

professores em suas realidades escolares. 

Várias  experiências  em  educação  já  foram  desenvolvidas  no 

Brasil  a partir do pensamento freiriano, sendo que uma de grandes 

dimensões  foi  a  reforma  curricular  implementada  pela  Secretaria 

Municipal  de  Educação  de São  Paulo  quando ele  próprio  assume a 

pasta da referida secretaria em 1º de janeiro de 1989 até 27 de maio 

de  1991.  Outros  projetos  também  estão  presentes  em  propostas 

educativas de movimentos sociais, em projetos pedagógicos de várias 

escolas  públicas  urbanas  e  rurais,  nas  propostas  de  trabalho  de 

algumas ONGs, entre outras escolas que, por vezes de forma isolada, 

ou em parcerias com pesquisadores da educação buscam compreender 

melhor o pensamento de Paulo Freire. 

É  comum encontrarmos  em boa  parte  das  escolas  brasileiras 

professores  que  afirmam  trabalhar  atividades  pedagogicamente 

orientadas  por  uma  concepção  freiriana  de  ensino.  Contudo,  é 

necessário entendermos que uma ação de trabalho que se paute em 

pressupostos freirianos precisa ser compreendida na perspectiva que 

envolve a tomada de decisões, sendo ao mesmo tempo que política, 
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também epistemológica e ideológica. Significa um compromisso moral, 

ético, filosófico com uma concepção de mundo, de homem, de escola e 

de mudança que não se esgota no planejar, mas principalmente no 

fazer. Esse pensar e fazer exigem do professor um esforço no sentido 

de compreender realmente o contexto social no qual está inserido.

 Pensando  que  a  escola  e  o  professor  podem  ser  agentes 

responsáveis  por  buscar  entender  e  refletir  sobre  os  problemas 

decorrentes dos diferentes espaços em que as práticas pedagógicas 

acontecem entendemos que o pensamento de Paulo Freire tem grande 

contribuição  a  dar,  visto  que  atende  a  objetivos  que  vão  além do 

acesso ao conteúdo escolar sistematizado, pois este, sozinho, não será 

suficiente se não possibilitar aos sujeitos (professor e aluno) um nível 

de compreensão do mundo, das práticas, das coisas que o rodeiam; se 

não permitir uma reflexão crítica da sua realidade e, principalmente, 

se não contribuir para que o sujeito se perceba participante de um 

projeto histórico de sociedade.

Suas  ideias  pedagógicas  são  elaboradas  na  perspectiva  de 

romper com uma educação conservadora e opressora,  presente em 

vários modelos de sociedade, entre eles a sociedade capitalista,  na 

qual a desigualdade social permite a exclusão da grande maioria das 

pessoas principalmente de uma escola de qualidade e do acesso ao 

conhecimento. Com uma proposta que consiste na construção coletiva 

de  uma  educação  democrática,  em  que  os  sujeitos  sejam 

protagonistas  de  sua  própria  aprendizagem,  conhecedores  de  sua 

realidade  e  atores  na  transformação  social  refletindo  e  agindo  na 
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condição de participantes ativos, ele vê nessa escola uma aliada da 

possibilidade de mudança. 

Paulo  Freire  critica  o  que  ele  chama  de  educação  bancária, 

modelo de educação presente nas escolas e nas práticas pedagógicas 

conservadoras. Esse modelo é considerado como opressor dos sujeitos 

e  das  suas  liberdades  deve dar  lugar  a  uma educação pautada no 

respeito  às  diferenças,  às  individualidades,  à  realidade dos  sujeitos 

como objeto de reflexão e de compreensão de outra consciência de 

mundo.  Para esse pensador, o elemento principal que deve permear 

essa educação é o diálogo. Esse não se constitui numa retórica, mas 

se estabelece na relação homem-mundo e homem-homem, na busca 

do pensar crítico e reflexivo; O diálogo, nesse sentido, favorece ao 

sujeito a passagem de um pensar ingênuo em que a realidade é algo 

normalizado,  a que ele deve se acomodar para um pensar capaz de 

percebê-la como processo, constructo de seus próprios atos. 

Para Paulo Freire, é o diálogo que permite a comunicação sem a 

qual  não  há  a  educação  verdadeira.  É  o  diálogo  que  operando  a 

superação  da  contradição  educador-educandos,  se  instaura  como 

situação gnosiológica, em que os sujeitos incidem seu ato cognoscente 

sobre o objeto cognoscível que os mediatiza.  (FREIRE, 2005, p. 96). 

O  diálogo,  crítico  e  reflexivo,  se  instala  na  escola,  mais 

especificamente, na relação educador-educando, quando a realidade 

passa a ser objeto de investigação, de compreensão e, portanto, ela é 

percebida como passível de mudança, de transformação. A proposta 

teórico-metodológica  de  Paulo  Freire  para  a  educação  consiste  na 
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participação direta dos agentes envolvidos no processo e deve se dar 

em  todos  os  momentos  caracterizando-se,  portanto,  numa  relação 

horizontal, sem imposições, sem opressão. Na escola, a participação, 

que envolve toda a comunidade, pode ser desencadeada a partir da 

escolha dos conteúdos programáticos de cada série, de cada turma e 

não apenas em sala de aula no encontro entre educador e educando.

Na  concepção  de  Paulo  Freire,  a  aprendizagem  construída  a 

partir  da  problematização  da  realidade  aparece  como  uma 

possibilidade metodológica para se desenvolver a construção de um 

conhecimento que seja significativo do ponto de vista de sua vivência, 

de  seus  anseios,  expectativas  e  necessidades,  tendo  em  vista  a 

construção  de  uma  nova  compreensão  do  mundo.  Para  isso,  o 

conteúdo  trabalhado  pela  escola  deve  ter  como  pressuposto  a 

concepção  de  que  o  aluno  já  chega  com um conhecimento  prévio 

construído no seu cotidiano, nas suas experiências, na sua realidade. 

Entendo que essa forma de compreensão possibilita  um olhar 

diferente  para  a  escola,  para  a  formação  do  professor  e  para  sua 

prática.  Significa  pensar  uma  escola  que  valorize  os  sujeitos 

considerando  suas  diferentes  necessidades  e  sendo  vistos  numa 

perspectiva mais  humana,  ou seja,  como sujeitos  que têm sonhos, 

desejos, expectativas, anseios. Nesse sentido, a reflexão da realidade 

quando  se  dá  considerando  a  participação  dos  sujeitos  da  escola 

possibilita  uma construção de conhecimento que seja significativa e 

tornam-se assim elementos estruturantes dessa construção.
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O  pensamento  pedagógico  de  Paulo  Freire  é  extremamente 

amplo e não seria um trabalho de doutoramento que daria conta de 

sua complexidade e abrangência.  A discussão que trago para esse 

trabalho consiste em perceber como a realidade dos sujeitos, quando 

questionada, refletida e coletivamente discutida, pode fazê-los avançar 

numa  compreensão  mais  crítica  do  mundo  e  de  possibilidade  de 

mudança, portanto numa construção de algo novo. O que considero 

aqui como realidade não é apenas o conjunto de elementos naturais e 

sociais  que  fazem parte  do  cotidiano  dos  sujeitos,  mas  também e 

principalmente  suas  práticas  que se  materializam nas  relações  que 

estabelece com os pares. 

Na escola, a prática docente que se constitui elemento de uma 

dada realidade e que pode ser questionada, refletida e discutida no 

coletivo da comunidade escolar  vai  ao encontro de outra realidade, 

aquela  que  o  aluno  traz  para  a  escola  e  que  não  pode  ser 

desconsiderada. Temos aqui uma dupla necessidade, um duplo desafio 

que  se  coloca  ao  professor:  pensar  no  aluno  como  sujeito  do 

conhecimento  tendo  sua  realidade  como ponto  de  partida,  na  qual 

suas  experiências,  saberes,  elementos  que lhe constituem seres na 

história, na comunidade onde vivem são essenciais no processo e ao 

mesmo tempo perceber-se, na sua ação, produtor de conhecimento á 

medida que faz de sua prática objeto de reflexão. Estaríamos assim 

diante de duas realidades totalmente geradoras de conteúdo. Nessa 

perspectiva, o processo de formação do aluno se constitui também no 

mesmo processo de formação do professor.
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Esse  processo  de  construção  de  conhecimento  pode  se  dar 

principalmente pela discussão coletiva na qual a participação de todos 

é intencionalmente possibilitada. O papel do professor ou de alguém 

que esteja à frente coordenando o processo é de mediador propiciando 

situações que envolva a participação, o envolvimento do coletivo, o 

interesse pela discussão e mais o questionamento de situações vividas 

e experimentadas pelos próprios sujeitos. 

Procuramos  visualizar  essa  forma  de  construção  de 

conhecimento  que  se  dá  na  reflexão  da  realidade,  ou  seja, 

considerando práticas docentes vivenciadas pelos sujeitos, a partir de 

duas  experiências  de  formação  docente  que  aconteceram  em 

momentos  e  lugares  bastante  distintos.  Com  muitos  pontos  em 

comuns,  elas  mostram  como  o  pensamento  de  Paulo  Freire  pode 

contribuir na formação docente. Elas foram pensadas e vivenciadas na 

formação de professores e tinham como pressupostos a concepção de 

que as práticas docentes podem ser discutidas coletivamente e que a 

participação dos sujeitos nesse processo é fundamental na produção 

de um conhecimento docente que seja significativo para a realidade da 

escola, para a prática do professor. 

Para isso, resgato aqui alguns momentos que nos remete, em 

primeiro lugar, as décadas de 1970 e 80 quando Marta Pernambuco, 

Maria Cristina Dal Pian Nobre, professoras e pesquisadoras da UFRN, 

Demétrio  Delizoicov  e  Jose  André  Angotti,  hoje  professores  da 

Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, eram, naquela época, 

contemporâneos do mestrado na USP. 
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Geograficamente  separados,  as  duplas  Marta  Pernambuco  e 

Cristina Dal Pian em Natal nos anos de 76-78 e Demétrio Delizoicov e 

José Angotti na Guiné-Bissau em 79-81 fizeram de suas pesquisas de 

mestrado  um  passo  significativo,  para  uma  discussão  que,  desde 

aquele  momento,  vem  sendo  sistematizada,  acumulada  e  se 

fortalecendo no grupo sobre formação e prática docentes. 

A  pesquisa  de  mestrado  da  professora  Marta  Pernambuco 

sistematizou um trabalho que ela desenvolveu junto a uma professora 

de uma escola da cidade de São Paulo do Potengi/RN6. Nesse trabalho, 

ela sistematizou algumas reflexões sobre como trabalhar conteúdos de 

Ciências a partir dos problemas da comunidade local. O tema Água foi 

escolhido para ser trabalhado, considerando a realidade local daquela 

época que vivenciava um forte período de seca.

Essa  experiência  foi  ampliada  em  1984  através  da 

sistematização e organização de um projeto denominado Ensino de 

Ciências a partir  dos Problemas da Comunidade7 (ECPC), financiado 

pela  SPEC/Capes/PADCT8.  Coordenado  por  Dal  Pian,  ele  teve  a 

6São Paulo do Potengi, pequena cidade do interior do estado do RN, localizada a 70 
km da capital, Natal. Na época, contava com uma população de 15.000 habitantes 
sendo  que  desse  total  apenas  6.000  residiam  na  área  urbana.  9.000  pessoas 
habitavam a zona rural o que coloca o município dentro de um perfil econômica e 
culturalmente baseado nas atividades rurais.

7A organização, a metodologia utilizada, as etapas e a forma como foram realizados 
os dois trabalhos encontram-se claramente explicitadas no trabalho de tese de Rego 
(2006).

8O Subprograma Educação para o Ensino de Ciências – SPEC e o Programa de Apoio 
e incentivo ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – PADCT foram criados na 
década de 1980 e visavam atender as necessidades de pesquisa e desenvolvimento 
nas áreas de ciência e Tecnologia no Brasil.
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participação  de  outros  três  pesquisadores  já  mencionados 

(Pernambuco,  Delizoicov  e  Angotti)  e  foi  considerado  um  passo 

importante  na  sistematização  das  idéias  que  esse  grupo,  mesmo 

geograficamente  e  institucionalmente  separados,  vem  produzindo 

sobre formação docente.

 

Esse projeto foi desenvolvido a partir de duas fases: a primeira 

tinha como intenção dar continuidade ao trabalho iniciado por Marta 

em São Paulo do Potengi/RN, durante sua pesquisa de mestrado. Só 

que agora  de  forma mais  ampliada  com um trabalho  que  envolvia 

todas as professoras de 3ª e 4ª séries. Esse projeto é considerado um 

passo importante nessa produção. Um grande desafio que se colocou 

naquele  momento  é  que,  apesar  do  trabalho  ser  voltado  para 

professoras de séries diferentes, essas funcionavam no mesmo espaço 

de forma multisseriada. Naquele momento, os temas escolhidos para 

trabalhar  com  as  professoras  foram  água e  agricultura e  também 

terremoto,  este  último  estava  sendo  vivenciado  de  forma  muito 

intensa pela comunidade e na região.

 

A  outra  fase,  ocorrida  não  mais  em  São  Paulo  do  Potengi, 

deveria  sistematizar  e  desenvolver  uma  proposta  de  trabalho  com 

professores da Escola Estadual Jorge Fernandes localizada no conjunto 

habitacional Potilândia na capital, Natal/RN, com professores de 1ª e 

4ª séries.

Apesar de ter objetivos comuns, pois os projetos tratavam de 

problematizar o Ensino de Ciências a partir do estudo da realidade, era 

necessário organizar os dois  projetos pensando questões relevantes 
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como as diferenças de contextos sociais. Enquanto na primeira fase os 

estudos estariam voltados para a realidade de um município pequeno 

com  fortes  características  de  uma  comunidade  rural,  a  segunda 

acontecia no contexto urbano, no qual trabalhar com a realidade local 

exigia  outra  forma de  entender  a  realidade  dada a  diversidade  de 

relações  sociais,  culturais,  econômicas,  que  se  estabeleciam.  Essa 

segunda fase é concluída no ano de 1989.

Segundo  Rego  (2006),  as  duas  experiências  trouxeram 

significativas  contribuições.  Uma  delas  é  que  foram  produzidos 

diversos  materiais  que  buscavam  dar  respostas  às  diferentes 

demandas dos  professores.  Outra  é que,  a  partir  desses  trabalhos, 

várias idéias foram sistematizadas na área de currículo e de formação 

de professores. 

Um aspecto relevante que deve ser considerado nesse processo 

de formação docente é que os professores envolvidos no programa 

participaram diretamente não só das decisões sobre a programação 

das atividades, mas também da elaboração de materiais de apoio para 

o ensino. Os momentos de discussão das práticas e sistematização do 

conhecimento não eram organizados de cima para baixo, mas sempre 

tinha como ponto de partida a realidade das práticas dos professores.

 Algumas  concepções  de  formação  foram  consideradas 

fundamentais  para  esse  trabalho,  entre  elas  a  de  que  a  formação 

continuada deve estar atrelada a um projeto pedagógico construído 

coletivamente;  que  o  fazer  pedagógico  não  pode  dissociar-se  da 

comunidade  escolar;  além  da  necessidade  dos  professores 
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socializarem seus conhecimentos e experiências em diversos espaços 

de discussão.

Conforme Rego (2006) essas experiências possibilitaram:

[…] que o professor fosse partícipe de sua formação, que 
refletisse  sobre  sua  prática  para  transformá-la,  que 
vivenciasse  com  os  pesquisadores  a  experiência  de 
apresentar seu trabalho em congressos, participasse da 
elaboração  de  materiais  que  seriam  usados  com  os 
alunos e tivessem um reconhecimento profissional, entre 
outros (REGO, 2006, p. 51).

Outro  aspecto  que  deve  ser  considerado  relevante  nessas 

experiências é a possibilidade do professor poder discutir sua prática 

num espaço coletivo de reflexões em que dialogando com seus pares e 

com  os  professores  formadores  as  experiências  individuais  são 

socializadas  e  tornam-se  objeto  de  estudo  coletivo.  É  relevante 

destacar que essa metodologia de formação possibilita aos professores 

formandos perceber, no processo de discussão e formação, a intrínseca 

e  necessária  relação  que  pode  existir  entre  os  conhecimentos  da 

realidade e os conteúdos da aula. 

 Essas duas experiências,  pela forma como foram organizadas, 

me permitem perceber a importância da participação do sujeito e da 

reflexão de suas práticas como norteadoras tanto dos processos de 

formação docente na construção do conhecimento pedagógico,  bem 

como da forma como possibilita melhoria da aprendizagem do aluno. É 

necessário destacar que, nesses processos de formação docente um 

dos  princípios  que  norteavam  as  ações  era  a  dialogicidade 

materializada na concepção de que a construção de conhecimento se 
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dá a partir das experiências já vivenciadas, na troca de saberes e no 

respeito  ao  conhecimento  do  outro,  no  reconhecimento  de  que  o 

sujeito está inserido numa realidade e na concepção de que o saber 

docente se constrói, também, nas relações que se estabelecem entre o 

professor e seu contexto escolar.

Essas  experiências  ocorridas  no  Rio  Grande  do  Norte 

conjuntamente  com  outro  projeto  de  pesquisa  que  estava  sendo 

desenvolvido  na  Guiné-Bissau9 serviram  de  subsídio  para  a 

implementação  do  projeto,  já  citado  nesse  texto,  implantado  pela 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo/SME-SP. Esse é outro 

momento que pode ser considerado como significativo, uma vez que 

ele vem subsidiar a produção intelectual do grupo de pesquisadores 

que  ajudaram na  implementação  da  proposta  bem como  serve  de 

referência  para  a  implantação  de  projetos  desse  tipo  em  outras 

realidades brasileiras. 

Trata-se  do  projeto  implantado  pela  Secretaria  Municipal  de 

Educação – SME do Município de São Paulo – SP, quando em 1989 

Paulo  Freire  e  Mario  Sergio  Cortella  assumiram  a  Secretaria  de 

Educação.  Esse  projeto  denominado  Movimento  de  Reorientação 

Curricular se constitui como um grande referencial por razões diversas, 

mas de forma especial por ser a primeira vez que as ideias de Paulo 

Freire, antes pensadas na educação popular, ganharam uma dimensão 

bem maior visto que são pensadas agora para a escola e num projeto 

de  grande  porte  que  envolveu  uma  rede  pública  de  ensino  de 

dimensões grandiosas.

9 Ver DELIZOICOV, Demétrio (1984)
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A ação da secretaria na rede pública de ensino foi extremamente 

abrangente  com  dimensões  que  esse  trabalho  não  conseguiria  dar 

conta nem mesmo de relatar, muito menos de analisar. Contudo, em 

meio às diferentes formas de intervenção e de construção o que nos 

chama a atenção são alguns aspectos estruturantes da proposta da 

secretaria, entre eles: a importância dada a participação das escolas e 

dos  professores  na  implementação  das  propostas  em debate,  bem 

como  a  possibilidade  de  que  isso  pudesse  acontecer  a  partir  de 

momentos de reflexão que tinham por base a prática dos professores, 

a realidade de cada escola, de cada bairro.

A forma como Paulo Freire entendia a idéia de participação nesse 

projeto está explicitada numa entrevista concedida por Paulo Freire e 

Ana Maria Saul10, em 02 de maio de 1995 a um grupo de alunos que 

realizou  um  trabalho  da  disciplina  Estrutura  e  Funcionamento  de 

Ensino de um curso de licenciatura da Universidade São Judas Tadeu 

em São Paulo. Juntos eles comentam sobre o projeto e destacam, em 

determinado momento, a importância da categoria participação. Para 

eles,  essa  categoria  é  importante  quando  se  pensa  a  organização 

escolar com base numa visão epistemológica, política e técnica. Para 

Saul, a ideia de participação, pensada quando se quer construir uma 

escola pública popular e democrática. Nas palavras de Saul:

10Ana Maria Saul é Pedagoga. Tem Mestrado e Doutorado em Educação pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo.  Atualmente é Coordenadora da Cátedra Paulo 
Freire  da  PUC/SP  na  qual  desenvolve  ensino  e  pesquisa  desde  1970.  Na  época 
contribuiu com o Projeto da SME/SP como assessora na área de Currículo. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/1924505851256944. Acessado em 10 de fevereiro de 2010.

56

http://lattes.cnpq.br/1924505851256944


Quando falo em participação como uma das categorias 
necessária  numa  organização,  no  planejamento 
curricular faço questão de dizer que se vamos levar em 
conta  a  participação,  é  desse  terceiro  nível  de 
participação  efetiva,  de  participação  política  que 
devemos lançar mão, o que vale dizer, que teremos na 
mesa  de  decisão  as  expectativas  concretas  daqueles 
todos que participam da ação educativa, confrontadas e 
discutidas  para  que  no  embate  dos  argumentos  se 
chegue efetivamente a decisões que serão decisões que 
expressam e que levam em conta, portanto, o desejo 
responsável  daqueles  que  estão  atuando  numa  ação 
educativa.  (SAUL,  disponível  em 
http://www.saulo.pro.br/arquivos/Anafreir.pdf).

Suas palavras são complementadas pelas  de Paulo  Freire  que 

diz: 

[...] essa  participação  não  pode  ser  implantada  de  uma 
vez,  no  fundo,  isso  é  um  processo  que  implica  numa 
aprendizagem  permanente,  o  que  para  nós,  não  pode 
haver mesmo, é a mudança da escola puramente pública 
para  uma  escola  popular,  democrática.  Essa  mudança 
implica na  participação  crescente, por isso mesmo lidar 
com esse conjunto desses dois pólos: responsabilidade e 
expectativa dos professores e dos alunos, da escola e da 
comunidade,  qualquer  que  seja  o  ângulo  onde  você  se 
situe para analisar o trabalho da escola e da escola em si 
como  uma  organização  da  comunidade  é  sempre 
indiscutível a necessidade de pensar e discutir o conjunto 
de  responsabilidade  e  de  expectativa  (FREIRE,  disponível 
em http://www.saulo.pro.br/arquivos/Anafreir.pdf).

Daí se percebe que a concepção de participação dos sujeitos está 

ligada  a  discussão  coletiva,  a  tomada  de  decisões,  a  divisão  de 

responsabilidades  com todos  os  envolvidos  sem desconsiderar  suas 

necessidades, suas expectativas. Pensando que a escola não consegue 
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resolver,  sozinha,  seus  problemas,  a  comunidade  escolar  seria 

considerada parceira nesse projeto. E esse fator é um dos diferenciais 

que essa proposta apresenta.  

Com  várias  entradas  o  projeto  era  dividido  em  blocos  de 

atuação.  Num  desses  estava  um  conjunto  de  ações  denominado 

Movimento de Reorientação Curricular, resultado das primeiras ações 

da  Secretaria,  quando  no  primeiro  semestre  de  1989  estabelece 

parcerias  com universidades  como a  USP,  a  UNICAMP e  a  PUC no 

sentido  de,  através  do  diálogo  com  seus  assessores,  encontrarem 

alternativas pedagógicas que possibilitassem a discussão nas escolas 

subsidiando-as na construção de seus projetos pedagógicos. 

A  participação dos  sujeitos  que fazem a escola  seria  um dos 

pilares que daria sustentação as ações a serem implementadas, entre 

elas a construção de um currículo popular que tivesse em sintonia com 

as necessidades e interesses dos envolvidos no processo. 

A interdisciplinaridade era percebida como essencial sendo um 

dos  eixos  que  iriam  nortear  não  apenas  a  reflexão  coletiva  das 

práticas,  mas também porque pela interdisciplinaridade era possível 

construir  diálogos  entre  professores,  equipes  da  secretaria, 

assessores,  o  que  possibilitaria  uma produção  do  conhecimento  na 

qual  a  construção  teórico-prática  fosse  resultado  de  uma  ampla  e 

diversa participação. (Vale parágrafo para dizer o que é isso). 
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É  significativo  destacar  alguns  elementos  relevantes  que 

norteavam essas ações. A começar pela concepção de que um projeto 

interdisciplinar teria que buscar colocar em prática não uma medida 

paliativa para resolver as questões emergenciais das escolas e seus 

problemas, mas se tratava de uma parte fundamental numa política 

mais ampla de educação e de escola que se concretizava através de 

ações descentralizadoras e autônomas em relação às escolas  e aos 

professores.  Essa perspectiva  possibilitava a  discussão e a  reflexão 

sobre a construção de um currículo escolar pautada na participação da 

comunidade escolar, ou seja, docentes, discentes e comunidade local, 

tendo como elemento norteador o diálogo sobre a realidade local com 

todos os sujeitos envolvidos nesse processo. 

É  importante  ressaltar  que  um  projeto  que  pense  a 

possibilidade de construção de um currículo com essa envergadura, ou 

seja, pensado coletivamente e embasado em concepções freirianas de 

construção de conhecimento, objetivando a construção de uma escola 

pública de qualidade podia ser considerado ousado e ao mesmo tempo 

inovador.  Isso  colocava  os  envolvidos  constantemente  diante  de 

situações altamente desafiadoras, nas quais avanços e recuos eram 

partes de um movimento constante e ao mesmo tempo motivadores 

de  uma dinâmica  que  proporcionava  a  participação  no  processo,  a 

reflexão e a discussão coletivas.

Essa construção que seria dialógica e participativa consistia na 

busca e na conquista da autonomia das escolas, no sentido de que elas 

pudessem ser capazes de construir suas propostas pedagógicas. Isso a 
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partir  das  necessidades  de  cada  contexto  escolar,  bem  como  da 

comunidade na qual essas instituições estivessem inseridas. 

A  intenção  da  secretaria  seria  a  de  estabelecer  um processo 

dialógico  com todos  os  que  faziam a  rede  municipal  de  ensino  na 

construção de uma concepção em que as mudanças na escola não 

precisariam  sair  dos  gabinetes  administrativos,  pelo  contrário,  era 

possível à escola construir coletivamente seu programa de ensino e 

pensar em ações de formação, tanto do professor como do aluno, que 

estivessem voltadas para suas reais necessidades. 

Essa autonomia seria construída gradativamente à medida que 

houvesse  o  envolvimento  dos  sujeitos,  à  medida  que  as  escolas 

fossem  adquirindo  autonomia  tornando-se  possibilitadoras  de 

processos de construção de conhecimento a partir de suas realidades. 

Nesse sentido, a escola não foi pensada como uma instituição 

isolada  que  pudesse  dar  conta  de  resolver  seus  problemas, 

principalmente, no que se refere à implantação de uma proposta de 

trabalho que tivesse fundamentação teórico-sustentável do ponto de 

vista  dos  saberes  específicos  sobre  as  diferentes  áreas  do 

conhecimento e da organização de um fazer metodológico. Proposta 

esta  que atendesse  aos  novos  objetivos:  construir  uma escola  que 

fosse  emancipatória,  democrática  e  de  qualidade  a  partir  de  um 

currículo popular e crítico. 

A  forma  como  esse  projeto  foi  organizado  possibilitou  e 

fortaleceu  o  trabalho  coletivo  e  a  participação  de  todos  na  escola. 
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Diante  disso,  observou-se a  criação  de  momentos  de  discussões  e 

debates em todos os espaços institucionais da rede de escolas públicas 

do  município  ao  mesmo  tempo  em  que  incentivou  a  participação, 

através de representações, de todos os segmentos que compõem a 

comunidade  escolar  e  a  comunidade  local.  Seu  aspecto  teórico  e 

metodológico de pensar a construção de um processo pedagógico a 

partir  da  práxis  dialógica  pôde ser  considerado  um imenso  desafio 

dado a uma possível  dificuldade dos sujeitos apreenderem e serem 

realmente  dialógicos  na  concepção  freiriana,  no  que  se  refere  a 

compreensão ou principalmente na ação. 

Conscientes  de  que  em  meio  a  um  projeto  dessa  dimensão 

existem diferentes formas de pensamento e ação, Delizoicov e Zanetic, 

(1993),  professores  que  participaram  das  equipes  de  assessoria, 

tratando  da  questão  da  interdisciplinaridade  fazem  a  seguinte 

observação:

No  interior  de  uma  mesma  especificidade  encontramos 
divergências  quanto  a  temas,  metodologias,  linguagens, 
textos  a  serem  adotados,  avaliação  entre  outros.  O 
empreendimento realizado procurou trabalhar as semelhanças 
nas  diferenças,  mantendo  e  incentivando  a explicitação  das 
diferenças nas semelhanças. (DELIZOICOV; ZANETIC: 1993.p. 
14)

Apesar  das  diferenças  seria  necessário  um  elemento  que  os 

unisse, que os  mantivessem próximos. Penso que o diálogo entre os 

diferentes,  pautado  no  respeito  foi  um  dos  elementos  que  muito 

contribuiu  para  a  implementação  e  continuidade  da  proposta. 

Discutindo sobre o papel do diálogo, Pernambuco (2001) acredita que 
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“[...]  o  diálogo,  a  interlocução  sobre  o  mundo,  uma  realidade 

partilhada, embora vista sobre diferentes ângulos, é o principal motor, 

o que desencadeia e mantém o movimento do grupo” (PERNAMBUCO, 

2001.  p.  23).  Acredito  que  para  isso  a  possibilidade  de  todos  os 

envolvidos participarem torna-se condição essencial que pode garantir 

a construção de um novo conhecimento.

Enfim  é  relevante  considerar  que  o  Projeto  de 

Interdisciplinaridade  Via  Tema  Gerador  e  de  um  modo  geral  o 

Movimento  de  Reorientação  Curricular  se  constituiu  numa  forte 

referência para outras realidades que tivessem a intencionalidade de 

implantar ações na escola pública, como também tivessem como foco 

um trabalho pautado em concepções freirianas, principalmente, no que 

se refere a uma escola voltada para os problemas da realidade local.

Os avanços que esse conjunto de ações consegue estabelecer 

junto  às  escolas,  bem  como  os  desafios  enfrentados,  estão  nos 

diversos  materiais,  como  livros,  capítulos  de  livros,  artigos, 

dissertações  e  teses,  que  já  foram  produzidos.  Muitos  de  seus 

princípios foram utilizados como norteadores não só de outras práticas 

escolares,  mas  na  construção  de  currículos  populares  em  outras 

realidades,  como é  o  caso  de  várias  Secretarias  de  Educação  que 

tiveram a assessoria de professores como Antônio Fernando Gouvea 

da Silva11, um dos professores que contribuiu nesse projeto. 

11 Professor  efetivo  da  Universidade  Federal  de  São  Carlos,  SP.  É  graduado  em 
Biologia pela Universidade de São Paulo e Dr. em Educação na área de Currículo pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Na época, contribuiu com a equipe nas 
discussões  sobre  a  implementação  do  novo  currículo  na  SME/SP,  de  forma mais 
direta na NAE 06 onde era professor.
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O  Projeto  Interdisciplinar  via  Tema  Gerador teve  a 

participação de dois dos professores que participaram das primeiras 

experiências no RN já relatadas nesse trabalho – Marta Pernambuco e 

Demétrio Delizoicov que, naquele momento, cursavam doutorado na 

USP e tinham como orientador o professor  Luiz  Carlos  de Menezes 

que,  na  época,  estava  na  Coordenadoria  Executiva  de  Cooperação 

Universitária  e  de  Atividades  Especiais  –  CECAE,  órgão  ligado  às 

atividades extensionistas da USP. No Projeto,  ele era articulador da 

equipe de assessoria da área de Ciências. Essa equipe ficou constituída 

por esses três professores mais João Zanetic e Alice Pierson, professor 

e técnica do Instituto de Física da USP – IFUSP, respectivamente.

 

Ao sintetizar a forma de organização e os pressupostos teóricos 

que embasam essas experiências de formação docente, Rego (2006), 

em sua tese doutorado, destaca o trabalho do professor Gouvea da 

Silva  (já  mencionado)  como  Técnico  educacional  e  Assessor 

pedagógico na Área de Ciências Físicas e Biológicas atuando no Núcleo 

de  Ação  Educativa/NAE  06  na  implementação  do  Projeto 

Interdisciplinar Via tema Gerador, como professor da rede municipal de 

ensino, quando discute  e  reflete,  junto  aos  assessores  da SME,  as 

questões ligadas à implantação do novo currículo naquela realidade.

Na sua tese de doutorado intitulada  A Construção do Currículo 

na  Perspectiva  Popular  Crítica:  das  Falas  Significativas  às  Práticas 

Contextualizadas, de 2004, ele fala da sua participação na experiência 

da  SME/SP  e  diz  da  possibilidade  que  teve  de,  naquele  momento, 

refletir  sobre  seu  próprio  processo  de  formação  e  perceber  a 
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importância  que  tem  a  implantação  de  projetos  de  formação 

permanente pelas Secretarias de Educação junto aos educadores. 

Depois dessa participação na SME/SP Antonio Gouvea passou a 

atuar como assessor pedagógico nas ações de políticas curriculares em 

diversas Secretarias  Municipais  de Educação12 em várias  regiões do 

país. 

Pautado  em  referenciais  éticos,  políticos,  epistemológicos  e 

pedagógicos,  na  Teoria  Crítica  e  na  práxis  da  Educação  Popular  e 

Libertadora sua tese possibilita  compreendermos quais os princípios 

epistemológicos  utilizados  na  construção  de  um  currículo  popular 

crítico  e  como  essa  construção  pode  acontecer  nos  contextos 

escolares. Nela,  ele  trouxe  parte  de  seu  percurso  profissional,  as 

rupturas  provocadas  na  sua  formação,  sua  experiência  no  Projeto 

interdisciplinar Via Tema Gerador e sua proposição de implantação de 

um currículo popular crítico em contextos escolares. A leitura de seu 

trabalho nos permite pensar um currículo popular crítico a partir de 

duas perspectivas: a primeira e mais ampla é a construção de políticas 

curriculares  e  a  implantação  de  gestões  democráticas  que  possam 

viabilizar um projeto dessa natureza e a outra, mais direcionada para a 

escola, seria pensar numa proposta de construção curricular que tenha 

fundamentos em ações coletivas, ou seja, na participação dos sujeitos 

envolvidos no processo e a realidade local como ponto de partida. 

12Gouvea prestou assessoria na discussão sobre reorientação curricular  em vários 
municípios entre eles, Angra dos Reis/RJ, Belém/PA, Caxias do Sul/RS, Chapecó/SC, 
Criciúma/SC, Dourados/MS, Goiânia/GO, Vitória da Conquista/BA, entre outros.
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Na  organização  de  suas  ações  visando  a  implantação  e 

reorganização curricular, Gouvea toma como referência a concepção de 

que a formação docente deve estar associada à reflexão da própria 

prática  e  o  ponto  de  partida  deve  ser  sempre  a  problematização 

daquilo  que  o  professor  já  faz.  Seu  trabalho  como  assessor  nas 

Secretarias  de  Educação  assume  relevância  em  termos  teórico  e 

prático  à  medida  que  vai  aprofundando  e  sistematizando  questões 

ligadas  à  formação  e  à  prática  docente.  Sua  tese  aponta  várias 

contribuições ao propor, fundamentado em vários autores entre eles 

Paulo Freire,  uma reestruturação dos currículos  escolares tendo em 

vista a construção de um “currículo popular  crítico” a partir  de um 

processo de discussão e participação coletiva que considere a ideia de 

temas  geradores,  contra-tema  e  redes  temáticas,  além  de  outros 

elementos. 

Nesse fazer formativo é perceptível a práxis freiriana em que a 

ação-reflexão-ação é vista numa dinâmica constante, num movimento 

que permite,  pela  reflexão,  que a  ação  volte  ao  ponto  de  partida, 

transformada e sempre inacabada. A produção do conhecimento que é 

vista sempre a partir das relações do sujeito com o objeto, se dá numa 

relação  dialógica.  Sendo  a  realidade local  geradora  de  conteúdo,  o 

diálogo pode ser o facilitador dessa construção. Nessa perspectiva, a 

participação  do  sujeito  e  a  construção  coletiva  são  elementos  que 

devem ser postos como fundantes de uma prática docente formadora, 

reflexiva e facilitadora de novas aprendizagens, seja no conjunto de 

conhecimentos que o professor constrói junto ao aluno seja na relação 

com os seus pares, na troca de experiências, nos diversos momentos 

que envolvem a ação docente.
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Um recorte como exemplo de um processo em construção:

O recorte que transcrevemos abaixo trata-se de uma vivência 

que aconteceu no contexto da Secretaria Municipal  de Educação de 

São Paulo, durante as reuniões e estudos realizadas em escolas da 

rede  municipal  durante  a  realização  do  Projeto  Interdisciplinar  Via 

Tema Gerador. 

Os sujeitos que dialogam nesse momento são os professores que 

num  momento  de  discussão  coletiva  mediatizado  pelo  já  citado 

professor  Gouvea  juntamente  com  os  demais  professores  discutir 

possibilidades  de  reconstrução  de  uma  rede  temática  a  partir  das 

experiências já vivenciadas pelo grupo de professores em suas salas 

de aula. 

Considerar  esse  momento  como  representativo  significa  dizer 

que ele traz em seu percurso alguns elementos que venho colocando 

como fundamentais na construção de um processo de formação na 

escola,  qual  sejam  a  relevância  da  participação  dos  sujeitos  e  a 

reflexão coletiva das práticas. 

A participação dos sujeitos dar-se-á através da socialização das 

experiências  que,  colocadas  para  reflexão  coletiva,  tornam-se 

realidades  concretas.   Esse  processo  permite  ao  professor  poder 

avaliar  sua  própria  prática  a  partir  do  diálogo  com  os  pares.  Na 

verdade esse diálogo tende a se constituir  num exercício  ao senso 
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crítico a medida que naquele momento não só o seu fazer, mas o fazer 

do outro é também objeto de reflexão. 

A vivência permitiu  que percebêssemos como as  práticas  dos 

sujeitos podem tornar-se objeto de reflexão coletiva num espaço de 

socialização de experiências no qual todos tenham a possibilidade de 

participar.  É  relevante  destacar  o  papel  fundamental  que  tem  o 

mediador nesse momento. É a sua provocação, motivação, instigação 

que possibilita a todos poderem falar, expor opiniões, avaliar, analisar, 

comentar. Na condição de alguém que tem a habilidade de mediar mas 

também de direcionar o processo ele vai percebendo inclusive qual o 

melhor  momento  para  questionar,  o  que  questionar,  sistematizar  e 

sintetizar as falas e principalmente contribuir expondo o conhecimento 

que traz sobre a temática em discussão.  

Outro  aspecto,  explicitado  na  vivência,  a  que  chamamos  a 

atenção, é algo comum aos espaços de discussão coletiva como as 

diferentes  opiniões  defendidas  pelos  professores  em  relação  a  um 

mesmo aspecto. A percepção é de que o processo vai se constituindo 

em meio a diferentes visões. Outra vez, entra em cena, o mediador, 

pois as divergências de opiniões tornam-se evidentes à medida que 

pela abertura a participação as diferentes formas de pensar e agir dos 

sujeitos vem à tona. A partir dos diferentes pontos de vista sobre a 

mesma experiência,  o professor Gouvêa vai  mediando fazendo com 

que  cada  crítica,  cada  observação  seja  questionada,  refletida, 

repensada, possibilitando aos professores duvidarem de suas próprias 

certezas.
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Esses elementos, além de serem necessários num processo de 

construção  coletiva,  se  constituem  em  instrumentos  capazes  de 

possibilitar  o  crescimento  do  grupo  não  devendo  ser,  portanto 

limitadores dessa construção. Esse crescimento se constitui numa nova 

apreensão  da  realidade  e  num  fazer  que  reavaliado  pode  ser 

reconstruído.

O olhar sobre a vivência relatada e transcrita abaixo nos permite 

perceber os três momentos pedagógicos como aspecto metodológico 

na construção de conhecimento: à medida que parte de uma realidade 

existente na escola, ou seja, a prática dos professores questionada e 

refletida e avança rumo a síntese elaborada pelo professor a partir das 

falas e das inquietações colocadas pelo grupo. Por último, o que se 

percebe é o exercício de uma avaliação coletiva feita pelos professores 

sobre  o  que  foi  realizado  dentro  do  que  tinha  sido  planejado  e  a 

necessidade do replanejamento das atividades. 

As conclusões a que o grupo vai chegando bem como a decisão 

coletivamente  acertada  no  final  da  reunião  não  é  imposta,  pelo 

contrário  é  construída  desde  o  início  e  nesse  percurso  são 

considerados  os  diferentes  pontos  de vista  que vão emergindo nas 

falas.

Esse novo consenso que se constrói sem imposições ocorreu a 

partir  da  abertura  que  foi  dada  aos  sujeitos  quando  eles  puderam 

participar  na  condição  de  pensantes,  de  profissionais  capazes  de 

compreender criticamente uma realidade (nesse caso específico, sua 

prática docente) e percebê-la possível de transformação. 
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Uma leitura atenta ao material  nos dá uma noção de como a 

discussão coletiva possibilita o avanço na compreensão que os sujeitos 

tem das práticas. É interessante perceber como a dinamicidade dessas 

práticas quando refletidas coletivamente se evidencia.

O  exemplo  que  colocamos  a  seguir  nos  dá  a  dimensão  da 

importância que tem os momentos de leituras e estudos em grupos, 

discussões, planejamentos coletivos onde podem ser dadas a todos a 

possibilidade de participação.

Essa vivência faz parte de inúmeros materiais publicados sobre o 

Movimento  de  Reorientação  Curricular,  entre  eles,  na  tese  de 

doutoramente do próprio Gouvêa.
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A SELEÇÃO DOS CONTEÚDOS A PARTIR DAS

FALAS SIGNIFICATIVAS: TENSÕES E PROPOSTAS

O  início  da  reunião  se  deu  com  uma  professora  tomando  a 

palavra e relatando:

– Dentro da problemática local, falta de saneamento básico, eu me 

lembrei  da  fala  de  um  morador  que  dizia  existir  muito  lixo  na 

comunidade e daquelas pessoas que vivem mexendo no lixo, então 

resolvi dar essa aula organizada na metodologia do projeto.

Tomando a palavra, disse: 

–  Percebemos  que  houve  preocupação  quanto  à  participação  dos 

alunos  na  atividade  e  isso  é  importante,  para  que  percebam  a 

necessidade  de  apreender  determinado  conhecimento.  Como  seria 

possível  avançar  na  atividade  desenvolvida  pela  colega?  Que 

modificações  faríamos  na  perspectiva  de  efetivar  a  importância  da 

escola em compreender de forma mais crítica a realidade vivenciada? 

E aí, como vocês avaliam a atividade? Qual foi a reação dos alunos?

A professora que havia apresentado a atividade respondeu:

– Ah, eu atingi meus objetivos. Eu queria mostrar os danos à saúde de 

se viver no meio daquela sujeirada e como é gostoso estar num lugar 

bem limpinho. 

– Mas e os alunos, como reagiram? – Perguntei. 
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– Olha, muitos fizeram direitinho e entenderam bem a importância do 

acondicionamento adequado para o lixo, mas na minha turma tem um 

grupinho  que  não  tem  jeito  mesmo.  Como  sempre,  eles  ficaram 

bagunçando o tempo todo.

– E agora, como a colega pretende dar continuidade à programação? 

Indaguei:

–  Bom,  já  acabei  o  assunto  do  lixo.  Pretendo  agora  ensinar  a 

conjugação dos verbos que apareceram nas falas e nos cartazes que 

fizemos sobre o lixo para depois trabalhar com a leitura de alguns 

textos sobre o lixo e os danos causados ao meio ambiente: ao solo, à  

água e ao ar. Enfim, vou trabalhar a questão da poluição.

– Vou propor que vocês façam uma análise da atividade da colega de 

uma forma mais sistematizada, pedindo para que, ao se organizarem 

em grupos, discutam as seguintes questões: 

1) Que avanços e dificuldades o grupo observou na atividade? 

2) Dos grupos de objetos abaixo, quais você considera lixo e por quê: 

a)  peças  usadas  de  automóvel  amontoadas;  b)  jornais  antigos 

empilhados;  c)  roupas  usadas;  d)  televisão  preto  e  branco;  e) 

computador  ultrapassado;  f)  mimeógrafo  a  álcool;  g)  sofás  com o 

estofamento desgastado; h) programas “populares” da tevê. 

3)  O  que  é  lixo  para  uma  determinada  comunidade  também  é 

obrigatoriamente para outra? Por quê? Qual é o conceito de lixo para a 

comunidade que frequenta escola? 
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4) Para onde vão os dejetos de nossa casa? E os da comunidade? 

Quais  são  os  problemas  que  a  comunidade  enfrenta  a  partir  da 

convivência com o lixo? 

5) Como a nossa sociedade se desvencilha do lixo que produz? Qual é  

a origem desse lixo? O que deveria ser feito para minimizar tanto a  

sua produção quanto os danos ambientais por ele causados? 

6)  Como  a  escola  poderia  contribuir  para  modificar  as  práticas 

socioculturais relacionadas com a problemática do lixo na perspectiva 

de apontar formas de obter melhor qualidade de vida?

 7) Quem são os culpados pelo lixo em que tropeçamos?

–  Olha,  nós  não  seguimos  muito  esse  roteiro  não,  nós  ficamos 

discutindo essa questão do que era lixo e aí ..., bem, não chegamos 

assim a uma conclusão,  mas o  que discutimos foi  que muitas  das 

coisas aí que você chamou de lixo nós usamos em nossa casa e aqui  

na escola, e que esse negócio de lixo depende muito das pessoas: o 

que  é  lixo  para  você  pode  não  ser  para  mim! Eu  não  tenho 

computador em casa e aqui na escola só temos o velho mimeógrafo 

para reproduzir  material  para os alunos.  Não sei,  mas acho que a 

gente não pode chamar isso tudo de lixo.

– Aqui mesmo na escola, nós utilizamos uma TV em preto e branco  

para assistir alguma coisa, a colorida foi roubada no ano passado e até 

agora  não  conseguimos  dinheiro  para  comprar  outra  –  completou 

outra professora.

– A gente também fez um pouco dessa análise do outro grupo, só que 

nós achamos que a aula deveria perguntar primeiro como era a vida 

do aluno e o que ele jogava no lixo da casa dele para depois discutir a 
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questão do lixo. A gente tem essa mania de atropelar as coisas, achar  

que os alunos pensam como a gente, e não é assim. Aquela questão 

dos programas de TV, muitos de nós assistimos a esses programas, só 

que  a  gente  não  fala  para  os  alunos  que  assistimos,  mas  nós 

assistimos sim. Entre sorrisos gerais, continuou 

– Em muita coisa nós pensamos igual a eles, só que aqui na escola a  

gente fala diferente.

– É, mas também discutimos que a TV e o consumo levam as pessoas 

a  produzir  mais  lixo,  esse  monte  de  porcaria  que  eles  vivem 

anunciando – complementou uma colega do grupo.

– Então,  se a gente pensa em muita coisa de forma diferente dos 

nossos alunos, como a colega acabou de mencionar,  qual  deve ser 

uma das primeiras perguntas que precisamos fazer para dar início à  

programação?

– Acho que eu  deveria  ter  perguntado  o  que era  lixo  para  eles  – 

respondeu a autora da aula.

– Por quê? – continuei.

– Porque o que é lixo para ele não é obrigatoriamente lixo para outro.

– É o que também acho – afirmei.

– É, mas ninguém falou que a temática não era importante e que não 

deveria  ser  abordada  no  sentido  de  as  pessoas  modificarem  suas 
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práticas. Muito pelo contrário, o que se pretende é justamente que 

isso aconteça.  O problema é que o aluno muitas vezes passa pela  

programação, estuda, pode até deixar de jogar o papel no chão da 

sala  de  aula,  mas  lá  fora  ...  Colega,  você  percebeu  ou  soube  de 

alguma mudança no comportamento dos alunos lá fora, no bairro?

A colega que havia apresentado a aula me respondeu prontamente:

– Que nada. Ontem mesmo, estava chegando aqui e eles estavam 

todos brincando e empinando pipa lá no lixão.

– Então, por que isso continua a acontecer?

–  Porque  ele  não  se  conscientizou  –  conclui  a  coordenadora 

pedagógica.

– Como nós, então, podemos ajudar a mudar essa situação?

– Acho também que tem um certo preconceito da gente em relação a 

eles, muita coisa que não presta para uns pode ser muito útil  para 

outros.  Um  computador  aqui  ou  uma  copiadora  iria  quebrar  um 

galhão!

– Sabia que tem muita coisa boa no lixo que as famílias pegam aí?

– É, mas tem coisa perigosa também, tem gente que está comendo 

lixo, não tem o que comer, então, fazer o quê?
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– É, mas a maioria aqui pega o lixo para vender, vidro, lata, metais  

etc.  Dá  para  sustentar  a  família.  Fazer  o  quê?  Não  tem emprego 

mesmo!

– E por  que esse  lixão  está  localizado neste  bairro?  Esse  lixão só 

recebe o lixo desse bairro? – indaguei.

Entre várias colegas que demonstravam vontade de responder, 

uma falou mais alto: 

–  Porque  aqui  é  bairro  de  gente  pobre  que  não  se  organiza  para  

obrigar a Prefeitura a montar esse lixão ou um aterro, sei lá, longe 

daqui.

Uma outra, complementou:

– Aqui vem lixo da cidade toda, não é só lixo do bairro não. Agora, 

não vamos esquecer que para muita gente perder o lixão significaria 

perder o emprego, o ganha-pão.

Indo para a lousa, interrompi a discussão:

– Muito bem, pessoal.  Vamos fazer  uma síntese de tudo que vem 

sendo discutido e ver como isso poderia ser utilizado no planejamento 

da aula. Se eu estiver escrevendo algo que vocês não falaram ou que 

não concordam, por favor, interrompam.

Com  um  giz  na  mão,  fui  registrando  em  voz  alta  os  vários 

tópicos e relações que o grupo, durante a discussão, havia colocado.
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–  Vocês  estão  ponderando  que  para  desenvolvermos  uma  análise 

sobre o problema do lixo seria importante considerar: 

1º) o conceito que as pessoas têm de lixo; 

2º) o tipo de lixo que elas produzem em suas casas; 

3º) como elas acondicionam esse lixo; 

4º) que o lixo precisa ser relacionado com as questões de saneamento 

e de saúde e, portanto, da qualidade de vida da comunidade porque 

há comportamentos de risco que precisam ser modificados; 

5º) por outro lado, há muitas famílias que utilizam o lixão como posto  

de trabalho, como forma de ganhar a vida honestamente reciclando 

uma série de materiais, então temos posto de trabalho e desemprego 

e 6º) reciclagem; mas também, o problema está relacionado com a 

questão do consumo, com os interesses dos meios de comunicação e  

com o modelo socioeconômico, portanto 

7º) consumo e meios de comunicação; 8º) falta de organização da 

comunidade para superar o problema. Bem, vamos parar por aqui. 

Falta alguma coisa?

– Você não colocou a questão da localização, da origem do lixo e da 

questão do aterro.

Fui para o quadro e registrei: 

9º) localização do lixão; 

10º) origem do lixo; 

11º) aterro sanitário.
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–  Pessoal,  mais  um  fator  importante:  considerando  a  questão  do 

trabalho e dos problemas com o manuseio do lixo, que alternativas  

existem para a comunidade?

– Isso é o problema do desemprego, dessa sociedade em que tudo 

está desorganizado – responderam alguns.

–  Certo.  Temos  de  abordar  essa  questão  sim,  até  para  entender 

melhor  o  problema  e  desvelar  os  interesses  presentes  em  nossa 

sociedade, evitando a aceitação passiva dos moradores em relação às 

condições  em que  vivem.  Muitos  acham que  eles  mesmos  são  os  

culpados e merecem estar nessa situação. Mas isso seria em médio 

prazo, no mínimo, e dependeria de uma porção de fatores que estão 

distantes da nossa possibilidade de intervenção mais direta,  mas é 

uma importante análise conjuntural da macro estrutura da sociedade. 

Será  que  não  existiria  alguma  alternativa  mais  próxima  e  que  já  

apontasse  na prática  um caminho para  a  construção  dessas  novas 

relações sociais?

Muitos começaram a falar ao mesmo tempo.

– Eles precisam tomar alguns cuidados para evitar o contato direto 

com o lixo.

–  Poderiam  organizar  uma  cooperativa,  tipo  assim,  uma  usina  de 

reaproveitamento, uma coisa organizadinha.

- Muito bem, vou incluir então esses outros itens aqui: 

12º) modelo socioeconômico; 

13º) cooperativa e usinas de reciclagem; 
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14º) organização social; 

15º) medidas preventivas para evitar a contaminação pelo lixo.

Terminando o registro, propus: 

– Seria possível desdobrar esses tópicos em outros mais detalhados? 

Por  exemplo,  o  que  envolve  o  conceito  de  lixo?  Temos  a  questão 

cultural e o que mais?

Muitos falavam ao mesmo tempo, enquanto eu registrava o que 

conseguia ouvir:

– Tem o lixo cultural, o social, o da mídia, o do consumo ...

– O lixo doméstico, o lixo industrial, o lixo do comércio ...

– O lixo para os diferentes segmentos sociais, o lixo sólido, o líquido, a 

poluição  também é  um tipo  de  lixo,  o  lixo  tecnológico,  o  homem 

tratado como lixo, o lixo pedagógico, a saúde tratada como lixo etc.

–  É  a  sociedade  fazendo  da  comunidade  um  lixão!  A  gente  não 

conseguiu pensar isso quando escolhemos o tema gerador: lixo.

– Vamos pensar: por que determinada substância ou matéria se torna 

lixo? Do que depende essa qualificação?

– Se ela traz ou não algum dano a saúde – responderam.

–  Tá,  mas  quando  isso  acontece?  Por  exemplo,  um  medicamento 

qualquer,  quando é benéfico e quando passa a ser tóxico? Do que 

depende sua atuação?
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– Eu acho que é da quantidade, é aquilo que a bula traz, a dose do  

remédio.

– Então, existe uma posologia em função da massa das pessoas, da 

idade etc. Isso significa quantidade ou concentração?

– Concentração.

– Se a concentração for maior que a adequada pode causar problemas 

com a superdosagem. Com a nossa alimentação é a mesma coisa. Na 

natureza  tudo  é  assim:  a  concentração  de  gases  na  atmosfera,  a 

densidade de uma população de uma espécie biológica, um produto 

despejado em um rio ou lago etc.

– Olha, vocês falaram que os moradores não possuem o mínimo de 

educação porque jogam os dejetos no córrego. E nós o que fazemos?

Entre sorrisos, uma colega toma a palavra:

–  Nós  pagamos  para  levarem  nosso  lixo  bem  longe  da  gente  e 

despejarem nossas fezes em um rio bem distante para que a gente 

não veja!

– É isso mesmo. Os rios da cidade morrem por excesso de matéria 

orgânica  que  nós  pagamos  para  o  Estado  despejar  bem  longe. 

Portanto,  fazemos  a  mesma  coisa  que  esses  moradores,  a  única 

diferença é que eles,  pelas  condições  econômicas,  são obrigados a 

jogar próximo de suas casas. 
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–  Voltemos  à  história  do  lixo.  Os  dejetos  humanos  em  pequenas 

concentrações  não  podem  ser  considerados  lixo,  pois  são 

biodegradáveis, ou seja, servem de alimento para outros seres vivos e 

fazem  parte  da  devolução  da  matéria  à  natureza  para  serem 

reaproveitados. Claro que com o lixo industrial é um pouco diferente, 

em função do tempo que os micro-organismos levam para degradar 

uma  série  de  materiais.  Mas  o  fundamental  é  a  questão  da 

concentração.  Vocês  já  estão  percebendo  a  importância  da 

matemática?  De  se  discutir  relação,  proporção  para  entender 

concentração e densidade? Sem isso,  não dá para  entender  o que 

efetivamente seja lixo.

Anotei  a  palavra  concentração  em  destaque  no  quadro,  e, 

continuei:

– Pessoal, o que é reciclagem, então? Qual é a importância da 

reciclagem? Quem faz a reciclagem na natureza? E na sociedade?

– São os bolores, as bactérias, não é?

– Isso. E qual a importância disso?

– É deixar o solo recomposto para receber outros seres.

– Se não existissem os decompositores a vida iria se esgotar como 

aqueles solos que sofreram com vários plantios e não se recuperam 

mais. E na sociedade qual é a importância do reaproveitamento do 

lixo?
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– A mesma coisa: não esgotar as matérias-primas.

– Ou seja, em termos gerais, para a manutenção da vida humana, é 

preferível fechar várias indústrias do que o homem deixar de reciclar o 

seu lixo!

–  Também  é  importante  que  a  indústria  produza  objetos  com 

substâncias  de difícil  reciclagem ou que não sejam biodegradáveis.  

Vocês já notaram a quantidade de embalagem que hoje acompanha os 

produtos? É um absurdo! Isso tudo é só para cobrar mais e prejudica 

toda a sociedade.

–  Muito  bom  pessoal,  vamos  tentar  incluir  isso  tudo  em  nosso 

planejamento. Só mais uma coisa, depois disso tudo que discutimos, o  

problema do lixo é uma questão de comportamento individual ou é 

uma problemática social?

– Evidentemente que é social, não dá para mudar nada se for cada um 

por  si  –  respondeu  a  colega  do  fundo  da  sala,  enquanto  outra 

interrompia:

– Isso tudo tem que estar bem organizado. Tem muita coisa aí para a  

gente organizar, isso vai dar para trabalhar uns dois meses, se não 

mais.

– Para organizar uma programação, por onde deveríamos começar?

–  Pelos  aspectos  que  são  mais  próximos  dos  alunos;  os  mais  

distantes, abordaremos depois – responderam.
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- Então, vamos lá. A partir das sugestões dos professores, comecei a 

mudar toda a sequencia dos itens.

–  Quais  desses  itens  eu  deveria  abordar  no  Estudo  da  Realidade 

inicial?  O  que  deve  ficar  no  momento  de  Organização  do 

Conhecimento? E no de Aplicação do Conhecimento?

Comecei anotando o que eles iam falando na seqüência e, ao lado de 

cada item, o momento que eles sugeriam: a problematização do lixo 

da casa, os tipos de lixo na casa e no bairro, o conceito de lixo, os 

riscos no manuseio do lixo, as questões de saneamento, de saúde, do 

consumismo, dos meios de comunicação estimularem o consumo, o 

modelo de organização e o socioeconômico etc.

– Pessoal, alguém se lembra de já ter realizado análise semelhante em 

algum momento anterior?

–  Isso  que discutimos  já  está  na  rede  temática  –  respondeu  uma 

colega.

– Só que nós não estávamos conseguindo entender como ela servia  

para a organização das aulas – complementou a outra colega ao lado.

Fui até a parede oposta onde estava afixada a rede temática 

construída pela escola.

– Que percurso da rede a programação está fazendo? Que relações 

estão sendo abordadas? Qual é o sentido da construção curricular? A 
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questão geradora está sendo contemplada? A partir da programação 

proposta, que modificações faríamos na rede? E, por outro lado, que 

modificações a rede sugere para a programação?

Após discussões generalizadas, alguns educadores propuseram 

modificações incluindo duas relações que a rede temática inicialmente 

não  contemplava.  Em  seguida,  dois  colegas  argumentaram  que, 

partindo  das  relações  da  macro  organização  social  apresentada  na 

rede  temática,  seria  importante  incluir  na  programação  aspectos 

relacionados à ocupação do solo urbano e a influência das correntes 

migratórias  para  a  compreensão  crítica  da  problemática  do  lixo  na 

cidade.  Os  argumentos  foram  convincentes  e  o  grupo  incluiu  a 

sugestão no item sobre organização social relacionando-o ao modelo 

socioeconômico. Com isso perceberam a questão geradora atendida.

A  reunião  terminou  com  os  grupos  propondo  uma  série  de 

atividades que poderiam ser desenvolvidas com os alunos, construindo 

uma  nova  seqüência  programática.  Ficou  uma  programação  bem 

interessante  e,  nas  reuniões  posteriores  avaliamos  e  modificamos 

vários  aspectos  selecionados  em função daquilo  que os  alunos  iam 

trazendo em suas falas durante as aulas.
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PARTE III  

O CURSO PEDAGOGIA DA TERRA NA UFRN

 Algumas considerações sobre o curso

A disciplina Teoria e Métodos da Educação Popular 

É como profissionais idôneos – na competência que se organiza 
politicamente que está talvez a maior força dos educadores – 
que eles e elas devem ver-se a si mesmos e a si mesmas. É 
nesse  sentido  que  os  órgão  de  classe  deveriam  priorizar  o 
empenho de formação permanente dos quadros do magistério 
como tarefa altamente política [...]

                                                                                 Paulo Freire
                                                 Pedagogia das Autonomia, 2005
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Esse texto  é construído a  partir  da leitura  do Projeto  Político 

Pedagógico do curso Pedagogia da Terra, do relatório de final do curso, 

de  um  trabalho  de  monografia  de  especialização,  escrito  pela 

professora  Daliane  Fernandes  Torres  Luiz,  na  época  bolsista  de 

Iniciação  científica  do  GEPEM  no  período  de  setembro  de  2003  a 

setembro  de  2004,  também  de  minha  participação  em  diversos 

momentos  do  curso,  seja  como  observador  nas  reuniões  de 

planejamento,  de estudo e avaliação,  seja  como professor  de duas 

oficinas  pedagógicas,  participando  da  equipe  do  Estágio 

Supervisionado e na orientação de trabalhos de monografias. Nesse 

item, descrevo o Curso Pedagogia da Terra, implantado na UFRN no 

ano  de2002  identificando  alguns  elementos  que  considero  como 

relevantes na sua organização teórico-metodológica. A abordagem se 

dar  na perspectiva de destacar algumas concepções teóricas que o 

fundamentam bem como sua forma de organização que se apresenta 

não apenas na grade curricular, mas também nas ações de formação 

que vão sendo desenvolvidas nos diversos momentos. Como exemplo 

destaco  a  proposta  de  trabalho  desenvolvida  na  disciplina  Teoria  e 

Métodos da Educação Popular no 5º Período/etapa do curso. 

Algumas considerações sobre o curso

 A implantação do curso Pedagogia da Terra13 nas universidades 

tem se dado no campo das lutas e dos conflitos entre vários agentes, 

em meio a várias correntes de pensamento e formas de compreensão. 

13 Nas Instituições de Ensino Superior, o curso é instalado com o objetivo de habilitar 
professores  para  atuar  na  docência  em Educação  Infantil,  nas  Séries  Iniciais  do 
Ensino Fundamental Regular e Jovens e Adulto. O curso também tem como intenção 
preparar para atividades de coordenação e assessoramento pedagógico em escolas e 
projetos educativos existentes nas áreas de assentamentos em todo o Brasil.
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Ela acontece a partir de uma política de formação ampla que se dá em 

nível nacional cuja discussão tem sido a de incrementar e consolidar 

uma área hoje extremamente presente no debate escolar: a educação 

do campo.

No Rio Grande do Norte, a parceria acontece entre a UFRN, o 

MST  e  o  INCRA  que  viabilizam  um  projeto  no  qual  cada  um  dos 

parceiros tinha suas atribuições no processo. Através do PRONERA14 o 

curso  busca  atender  a  grande  demanda  de  escolarização  para  a 

população do campo apresentada pelo MST. 

A meta proposta seria atingir 70 (setenta) alunos provenientes 

de  09  (nove)  estados  brasileiros,  (Bahia,  Minas  Gerais,  Sergipe, 

Espírito Santo, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí). 

Olhando em termos quantitativos, isso significaria atingir diretamente 

70 assentamentos. Um número pequeno diante da grande demanda 

por qualificação na região Nordeste, mas significativo se olharmos para 

os possíveis  retornos que esses professores em formação poderiam 

oferecer às suas comunidades, às suas realidades. 

Os  critérios  para  os  alunos  serem selecionados  para  o  curso 

seria, a nível de universidade, que eles tivessem concluído o Ensino 

Médio  e,  portanto  pudessem  participar  do  processo  de  seleção 

realizado  pela  Comissão  Permanente  de  Vestibular  –  COMPERVE  – 

14O Programa Nacional de Colonização e Reforma Agrária foi criado oficialmente em 
1998 pelo Governo federal e tem como objetivo a implementação de políticas na 
área da educação destinado às populações residentes em áreas de Reforma Agrária. 
Suas ações se dão nos diversos níveis de ensino: alfabetização, Ensino Fundamental, 
jovens e adultos, nível superior, bem como na formação continuada de professores.
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órgão responsável por processos seletivos, entre eles o vestibular da 

UFRN. Os candidatos deveriam ser encaminhados pelo MST, através de 

suas equipes nos nove estados e entre os critérios,  colocados pelo 

movimento, que possibilitava essa participação no vestibular, na busca 

por uma vaga, seria que esses candidatos estivessem 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 de iniciar as 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  transferido  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  oferecido  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 em princípios  que pretendiam 

contemplar  uma  concepção  de  educação  fundamentada  numa 

perspectiva  ampla  de  formação  do  sujeito.  Entendida  como prática 

humana e social e historicamente construída a educação é percebida 

como específica  de  cada sociedade e  fruto  das  ações  dos  sujeitos. 

Nesse  sentido,  ela  está  intrinsecamente  relacionada às  relações  do 
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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.

Essa concepção de educação que busca construir, criar, inventar, 

ao  invés  de  reproduzir  e  repassar  pressupõe  que  o  conhecimento 

sistematicamente organizado pode tornar-se um forte instrumento de 

luta. O acesso a esse conhecimento é 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  coletiva  é  considerada  o 

elemento sobre o qual essa nova visão de mundo ou, nas palavras de 

Paulo  Freire  (2005),  essa  nova  consciência  agora  critica  deve  ser 

construída.  Nesse  sentido,  a  escola  precisa  estar  atenta  a  uma 

educação que tenha como fim a emancipação individual e coletiva do 

sujeito.

Com base  nesses  princípios,  o  Projeto  Político  Pedagógico  do 

curso  contempla  uma  série  de  elementos  que  avançam  na 

compreensão sobre como um curso de formação de professores pode 

ser  pensado  a  partir  de  um  processo  de  construção  coletiva  de 

conhecimento  no  qual  a  realidade  local  e  as  práticas  dos  sujeitos 

sejam  norteadoras  das  questões  colocadas  na  formação.  Nessa 

perspectiva, destaca-se de forma muito relevante a necessidade do 
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professor articular 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.

Essa articulação teoria-prática foi pensada considerando 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). Essas foram 

programadas para  acontecer  ao longo do curso desde os  primeiros 

períodos  e  não  apenas  no  final  quando  o  aluno  fosse  exercer  as 

atividades  de  estágio.  A  grade  curricular  do  curso  foi  pensada  e 

organizada  no  sentido  de  evitar  essa  fragmentação  entre  teoria  e 

prática  muitas  vezes  presente  nas  licenciaturas.  Isso  significa  dizer 

que durante todo o curso o aluno estaria num movimento constante 

entre reflexão e prática, sendo esta última extraída do seu cotidiano, 

do seu contexto social e cultural, enfim da sua prática de professor, 

das suas experiências como docente na escola de sua comunidade.

Essas  atividades  de  formação  envolviam  questões  ligadas  à 

realidade educacional  das escolas,  das práticas  pedagógicas,  enfim, 

dos aspectos educativos da realidade dos alunos, naquele momento 

professores em formação. O espaço acadêmico assumiria a condição 

de  um local  onde  essas  práticas  seriam discutidas  e  teoricamente 

refletidas com o objetivo de se produzir conhecimento já a partir de 

situações reais. 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 
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realidade pode ser criticamente refletida, questionada e possivelmente 

transformada.

Assim, o Projeto Político Pedagógico do curso contempla na sua 

grade curricular uma proposta de formação que tem como fundamento 

essa concepção de que o conhecimento deve ser construído a partir da 

concepção de que a realidade dos sujeitos é geradora de conteúdo. Um 

olhar interdisciplinar, não hermético, também é percebido na proposta 

visto que pensada para atender aos diversos aspectos da formação 

atual de professores para a educação do campo ela busca contemplar 

princípios e concepções ligados aos diversos contextos do campo sem 

desconsiderar  outros  temas atualmente  presentes  nas  escolas  e  na 

vida  dos  sujeitos  como  a  pluralidade  cultural,  a  diversidade,  a 

sexualidade. Ela ainda busca contemplar questões específicas como as 

relações entre educação e a realidade social do campo, o trabalho, os 

problemas  do  semi-árido  e  os  movimentos  sociais,  dentre  outros 

aspectos.

Uma das formas do professor em formação, perceber e construir 

a noção de que o conhecimento docente se constitui  na articulação 

entre a realidade e a reflexão sobre ela, deslocando-se do nível  do 

discurso da sala de aula [o espaço acadêmico] ao nível  acima, que 

seria o de perceber isso na prática docente, ou seja, o de entender 

como pode se dar  a  articulação entre  proposta e ação,  se deu  na 

forma  como  os  semestres  do  curso  foram  organizados.  Essa 

organização priorizou a Pedagogia da Alternância15. Nessa modalidade 
15 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 nos quais cada disciplina 
se  concentrava  numa semana de  atividades  com 45  horas/aulas  cada.  Em cada 

90



os alunos alternam períodos de estudos onde, num primeiro momento 

eles  estão  na  própria  universidade  e  num  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 em 

que buscam compreender os processos educativos ali existentes. No 

retorno, a sala de aula as reflexões sobre suas observações é essencial 

para  a  sistematização  e  aprofundamento  dos  conhecimentos  que 

possam ser 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  estavam  ligadas  ao  uso  de  tecnologias,  educação 

corporal,  etc.  Uma  dessas  foi  ministrada  por  este  que  escreve, 

juntamente com por Renata Vivi Cordeiro16 e tinha como objetivo a 

construção de brinquedos  pedagógicos  para as  séries  iniciais.  Além 

disso,  eles  participavam  de  outras  atividades  planejadas  para  o 

semestre como viagens e eventos de caráter cultural, bem como das  

atividades  desenvolvidas  pelo  Movimento,  como  mística,  reuniões,  

etc. Também fazia parte dessa etapa a leitura e discussão de textos,  

semestre ou etapa presencial o aluno teria fechado um conjunto de 05 disciplinas 
que variava do primeiro ao último semestre. Cada uma é ministrada em caráter 
intensivo  sendo  que  ao  final  do  período  há  uma avaliação  das  atividades  e  são 
retirados os encaminhamentos para o período em que permanecerão a distância.

16Professora da Universidade Federal do Pará – UFPA. Na época, cursava doutorado 
pelo PPGEd/UFRN como membro do Grupo de pesquisa GEPEM.
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apresentação  de  trabalhos  individuais  e  coletivos  e        outras  

atividades. 

A grande aposta na segunda etapa 17 (TC) é 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  em que  contribuía  para  o  levantamento  de  novas  

questões sobre a realidade – agora percebida a partir de um novo  

olhar. Essas observações, questionamentos e reflexões deveriam ser  

socializadas na etapa seguinte. Era exatamente esse feedback entre o 

contexto  local  e  as  discussões  propostas  pelos  professores  e  as  

reflexões feitas coletivamente na sala de aula que possibilitaria uma  

reflexão em que a teoria e a prática caminhassem concomitantes.  

Entende-se que a reflexão feita em sala de aula sobre uma realidade,  

sobre  um fazer,  produzirá  um novo  pensar  sobre  essa  realidade,  

sobre esse fazer. Esse pensar reelaborado orientaria uma nova prática  

formando assim um ciclo intermitente entre ação, reflexão e ação. 

Vistas  sob  a  perspectiva  da  indissociabilidade  entre  teoria  e  

prática as disciplinas e atividades propostas na grade curricular foram  

pensadas para além do aspecto textual ou do discurso. Não ficando  

apenas  na  proposta,  mas  de  fato  se  efetivando  à  medida  que  

17 A  segunda etapa,  denominada de vivencial,  seria  realizada na  comunidade  do 
aluno, sendo que, nesse momento, eles seriam acompanhados por monitores. Estes 
ficavam  responsáveis  pelo  acompanhamento  das  atividades  propostas  pelos 
professores das disciplinas, nas orientações dessas atividades, encaminhamento de 
materiais, entre outras funções. Cada monitor ficava responsável por 10 alunos e se 
encarregava de mandar matérias bem como auxiliar  nas atividades propostas na 
etapa presencial. A comunicação entre os alunos e os monitores poderia ser feita de 
diferentes formas inclusive por visitas presenciais.
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suscitava a interdisciplinaridade entre saberes e práticas a partir de  

momentos distintos de formação. 

A  orientação  para  os  professores  sejam  as  que  estavam  

explícitas  no  projeto  como  aquelas  sugeridas  nos  momentos  de  

reflexão, de estudos, de avaliação e de planejamento do curso é que  

as atividades das disciplinas, seja nas horas presenciais ou vivenciais,  

fossem planejadas sempre numa perspectiva teórico-prática em que  

as diferentes realidades, os diferentes saberes e diferentes fazeres,  

pudessem ser o ponto de partida. A ideia era que a questão de fundo  

sobre o qual deveria ser trabalhado o conteúdo fosse uma situação  

inicial problematizadora gerada a partir dessas diferentes realidades.  

Outro  aspecto  bastante  presente  que  deveria  contribuir  na 

construção de uma formação a partir da reflexão sobre a realidade é a 

concepção  que  orientava  o  procedimento  didático  metodológico  da 

prática dos professores formadores nas suas diferentes disciplinas. A 

proposta  era  que  o  princípio  norteador  da  construção  de 

conhecimentos fosse fundamentado numa perspectiva dialógica. 

Nessa  perspectiva  o  conhecimento  não  poderia  ser  entendido 

como algo que o professor pretenda repassar, depositar no aluno. Pelo 

contrário,  a  compreensão  nesse  processo  de  formação  é  que  o 

professor fosse o facilitador, o mediador que possibilitasse o acesso a 

uma forma mais elaborada de conhecimento sempre a partir de uma 

problematização, de uma situação real.  É interessante destacar que 

esse  fazer  devia  estar  associado  aos  interesses  e  demandas  dos 

sujeitos  do processo se constituindo,  portanto  através da troca,  na 
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reflexão sobre as práticas,  no ouvir  o outro,  na garantia  de que o 

processo de formação é construído pelo conjunto de experiências, pela 

garantia de que todos devem participar, e pela reflexão coletiva que 

possibilita a todos repensarem e reconstruírem suas formas de pensar 

a prática e a realidade. 

É interessante destacar que essa proposta de formação, pautada 

na dialogicidade, considera o diálogo entre sujeitos e entre saberes 

como possibilidade para o acesso a um conhecimento mais elaborado, 

mais  organizado.  Como  propõe  o  Projeto  Político  Pedagógico  esse 

acesso [...]  deverá ser feito por meio de um processo dialógico de 

forma  criativa  e  crítica,  onde  professores  e  alunos  se  constituem 

sujeitos  ao mesmo tempo em que produzem novos  conhecimentos 

visando a conquista/exercício da cidadania e a qualidade de vida para  

todos. (Projeto Político Pedagógico – Curso Pedagogia da Terra).

Outro ponto considerado relevante na proposta pedagógica diz 

respeito  à  orientação  metodológica  para  a  organização  do  trabalho 

docente  nas  atividades  presenciais.  A  proposta  orientava  que  tais 

atividades  deveriam  ser  planejadas  a  partir  dos  três  Momentos 

Pedagógicos18. Esses momentos conforme explicitados por Delizoicov e 

Angotti (1994) e Pernambuco (2001) são pensados a partir de uma 
18  De acordo com o Projeto Político Pedagógico: “As atividades presenciais serão 
norteadas  pelo  procedimento  dos  chamados  ‘Momentos  Pedagógicos’,  que  são 
organizadores utilizados para garantir a prática sistemática do diálogo: a) Estudo da 
Realidade (ER), que é o momento de compreender o universo significativo em que 
está imerso o aluno; b) Organização do Conhecimento (OC), em que predomina a 
fala do professor, que organiza as informações e habilidades necessárias a aquisição 
do conhecimento; c) Aplicação do Conhecimento (AC), que é o momento da síntese, 
quando  as  duas  visões  de  mundo  se  articulam  para  promover  a  ampliação  do 
conhecimento”. 
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concepção freiriana de ensino e têm como foco principal a valorização 

da realidade e do conhecimento do aluno como ponto de partida para 

apreensão e sistematização do conhecimento científico com vistas à 

mudança de atitudes e transformação dessa realidade. 

Assim,  as  disciplinas  eram  organizadas  a  partir  do 

direcionamento  de  que  as  práticas  dos  professores  formadores  no 

curso deviam ter como fundamento básico a compreensão de que a 

construção  do  conhecimento  na  escola  e  de  forma  específica  na 

docência deve ter como foco a realidade do sujeito. Ela deve ser o 

ponto de partida na direção de uma compreensão mais sistematizada 

que  se  dará  pela  problematização,  pela  discussão  coletiva,  pelo 

aprofundamento  mais  elaborado  da  questão,  pelo  novo  que 

possibilitará outro jeito de pensar e de agir.

A  proposta  do  curso  apresenta  um  diferencial  em  relação  a 

outras  licenciaturas  quando  enfatiza  uma  formação  docente  que 

permite ao professor atuar não apenas e exclusivamente na sala de 

aula, mas também nas  atividades de coordenação e assessoramento 

pedagógico em escolas, instituições do sistema educacional e projetos 

educativos  existentes  nas  áreas  de  assentamento.  (Projeto  Político 

Pedagógico – Curso pedagogia da Terra).   A ideia seria prepará-los 

para  atuar  adequadamente  nas  diversas  dimensões  do  processo 

educativo dentro da realidade do campo. 

Como  todo  processo  que  vai  se  construindo  ao  longo  do 

caminho, o curso Pedagogia da Terra pode ser visto positivamente sob 

diversos aspectos.  Aqui considero relevante destacar outro que é o 
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fato  de que,  dentro  da UFRN, ele  tornou-se um espaço distinto de 

produção de conhecimento. Distinto porque a entrada desses alunos, 

moradores de assentamentos rurais, propiciou a abertura de um canal 

de  comunicação  com  uma  população  social  e  economicamente 

marginalizada  nem  sempre  presente  no  convívio  acadêmico.  A 

diferença é  que isso  mostra  que é  possível  produzir  conhecimento, 

dentro  de  um  espaço  como  o  acadêmico  que  nem  sempre  está 

disposto  a  conviver  com  outros  saberes,  a  partir  do  diálogo  com 

diferentes sujeitos que possuem diferentes concepções de mundo, a 

partir de diferentes realidades sociais e culturais, como as populações 

do campo, por exemplo.

Nessa perspectiva, na condição de processo de formação que 

se  constitui  na  participação  dos  sujeitos  percebendo-se  ativos  na 

construção de novos conhecimentos a partir de práticas percebidas e 

refletidas no coletivo é que o Curso Pedagogia da Terra aparece nesse 

trabalho  como  uma  referência.  Sua  grandiosidade  em  termos  de 

fundamentação  teórica  é  extremamente  rica  do  ponto  de  vista  da 

produção  intelectual  que  fundamenta  suas  ações.  Ações  estas  que 

partem de importantes pensadores como Paulo Freire, entre outros, 

além da produção e da experiência acumulada por pesquisadores que 

estavam envolvidos  nesse  processo  e  que  contribuíram a  partir  da 

construção do Projeto Político Pedagógico. 
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A disciplina Teorias e Métodos da Educação Popular

Diante do que foi  explicitado sobre o  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), 

destaco a proposta de trabalho desenvolvida pelo professor Gouvea na 

disciplina  Fundamentos e Métodos da Educação Popular19.  Essa 

disciplina foi pensada e organizada a partir do que propõe o curso, ou 

seja, possibilitar ao professor em formação refletir sua prática a partir 

dos elementos da realidade procurando perceber que esta pode ser 

refletida  coletivamente  é  considerada  significativa  dentro  desse 

processo  que,  como  venho  destacando,  possibilita  os  sujeitos 

refletirem sobre suas realidades num processo de participação e de 

construção coletiva de conhecimentos.

A proposta da grade curricular foi pensada no sentido de fazer o 

aluno evoluir na construção de um referencial de formação que já a 

partir  do  primeiro  período/etapa  inicia  uma  sequência  lógica  que 

culmina  no  oitavo  período/etapa  com  a  prática  do  Estágio 

Supervisionado e a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso 

– TCC no qual ele disserta e reflete teoricamente sobre um problema 

escolar  da  comunidade.  Nesse  sentido,  o  trabalho  de  Gouvea  é 

planejado  a  partir  dessa  sequencia  de  disciplinas  e  atividades  que 

19 Essa disciplina foi ministrada no quinto período/etapa do curso. Com 60 créditos 
sua carga horária foi de 45 horas/aulas trabalhadas de forma intensiva no período de 
26 a 30 de janeiro de 2004 quando o curso ainda estava sendo realizado no campus 
das UFRN, na cidade de Nova Cruz.
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permitem  ao  aluno  ir  evoluindo  na  compreensão  do  processo 

educativo. Dessa forma, ela não se encerra em si, pelo contrário faz 

parte  de  um todo que considera  tanto  o  que já  foi  construído em 

termos de conhecimento como abre possibilidades para atividades a 

serem desenvolvidas  nos  períodos  que  a  prosseguem,  inclusive  no 

Estágio Supervisionado.

Algumas disciplinas, pelo trabalho realizado pelos professores e 

de acordo com suas ementas, possibilitam um contato maior entre o 

aluno e as questões da realidade. Como exemplo, cito Introdução ao 

Estudo da Realidade Local [ministrada no segundo período/etapa] que 

na  sua  proposta,  além de colocar  o  aluno  em contato  com alguns 

instrumentos de pesquisa, facilitou-lhes compreender e perceber como 

se dão as etapas da investigação temática, proposta por Paulo Freire 

para escolha de temas geradores extraídos da realidade local.

Diante dessa lógica de organização curricular que permite aos 

alunos,  no  conjunto  das  disciplinas,  chegarem  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 dos professores planejarem suas atividades observando o 

caráter interdisciplinar 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 
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coletivos  e  individuais  que  faziam  vir  a  tona  seus  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 pensamento fragmentado à medida que o 

professor  possibilitava 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 a  partir  do 

momento em que o professor  fazia  vir  à tona diferentes visões de 

mundo presentes na sala de aula. A existência do diálogo, enquanto 

postura  metodológica  possibilitou  a  abertura  de  um  espaço  de 

discussão e reflexão em que os alunos poderiam pensar suas práticas 

de  professores  e  a  de  outros  contribuindo  para  a  reflexão  e  a 

reorganização  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 nesse texto] como metodologia de 
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trabalho. Assim, a realidade e os conteúdos não se encerravam em si, 

mas  eram  trabalhados  de  modo  se  complementavam.  A  realidade 

problematizada era ampliada e os conteúdos eram relacionados com o 

cotidiano das práticas sendo assim ampliados para uma compreensão 

que os possibilitava percebê-los como componentes da vida social e 

cultural da comunidade. 

Essa disciplina constituiu-se num importante momento em que 

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 alunos. Essa prática que estava sendo 

construída  a  partir  de  uma  intencionalidade  estava  explicitamente 

colocada  pelo  professor  para  que  os  alunos  se  percebessem como 

participantes  no  processo.  Havia,  muito  claramente,  uma  postura 

assumida pelo professor que seria a de um mediador que estabelecia 

uma relação de reciprocidade e respeito 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 que tivessem como objetivo a construção 

de conhecimentos a partir de temas geradores.

Essa ação permitia-lhes compreender como se dá, na realidade 

dos sujeitos, o processo de construção dessas falas ao mesmo tempo 
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em  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 atividade seguida da socialização 

permitiu aos alunos refletirem coletivamente sobre seus trabalhos.  

No  tempo-comunidade,  bem  como  durante  o  estágio 

supervisionado  os  alunos  puderam exercitar  o  trabalho  com temas 

geradores  a  partir  do  que  foi  proposto  por  Gouvea.  O  professor 

Alexandre [professor militante do MST com quem dialogo na próxima 

parte  desse  trabalho]  foi  um  dos  que  procurou,  como  estagiário, 

elaborar um plano de trabalho para o estágio numa turma de jovens e 

adultos  tomando como referência  as  falas  de alguns  moradores  do 

assentamento que foram extraídas nos momentos de convívio com a 

comunidade.

Trazer a proposta de trabalho desenvolvida nessa disciplina, para 

esse trabalho significa  deixar  claro  como percebo a importância  de 

uma formação docente que tenha como princípios a participação do 

sujeito  na  construção  de  seu  próprio  referencial  de  formação.  À 

medida  que  é  possibilitada  ao  professor  instrumentos  que  lhe 

permitam pensar seu local,  seja o país, a comunidade ou a escola, 

como  algo  construído,  passível  de  questionamento,  de  reflexão  e, 

portanto, de transformação é possível que haja o despertar crítico que 

leva  a  uma conscientização  do  que  é  ser  professor,  do  que  é  ser 

humano na definição política do termo. O identificar-se político aqui é 

entendido  como  a  capacidade  que  o  homem  desenvolve  de 

compreender-se capaz de refletir e agir sobre sua realidade buscando 

transformá-la. A docência deve ser entendida na perspectiva de um 
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processo  que  se  constrói  ao  longo  do  caminho,  na  trajetória  da 

formação  que  é,  por  sua  vez,  inconclusa,  inacabada  e,  portanto 

redesenhada sempre.
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IV – Vivências de professores

“Descobrindo-se como ser transformador”  - relato 1

“A alegria e o prazer de alfabetizar” – relato 2

Conhecer é um evento social, ainda que com dimensões individuais. 
O  que  é  o  diálogo  neste  momento  de  comunicação,  de 
conhecimento  e  de  transformação  social?  O  diálogo  sela  o 
relacionamento entre os sujeitos cognitivos, podendo, a seguir, atuar 
criticamente para transformar a realidade.

                                                                                       Paulo Freire
                                                                     Medo e Ousadia, 2003.
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Algumas palavras para começar

Nessa parte do texto proponho-me a dialogar com a prática de 

dois alunos do curso Pedagogia da Terra através de seus relatórios de 

estágio. Antes procuro visualizar seus contextos de vida explicitando 

alguns  fatos  ocorridos  em  determinadas  épocas  demonstrados  em 

textos que foram produzidos por eles como trabalho final da disciplina 

História da Educação Brasileira ministrada durante a segunda etapa do 

curso  Pedagogia  da  Terra.  O  texto  narrativo  e  reflexivo  trazia 

explicitamente suas vivências em quatro espaços: a Família, a Escola, 

o Trabalho e o MST. O objetivo dessa atividade seria possibilitar aos 

alunos, a partir da narração de seus percursos de vida, estabelecerem 

uma relação entre a educação brasileira e os percursos escolares de 

pessoas da família, assim como o seu próprio percurso. Além disso, os 

alunos  deveriam  atentar  para  os  diferentes  contextos  políticos, 

históricos e sociais de cada época. 

O acesso que tive a esses textos me possibilitou trazer para esse 

trabalho  um breve resumo de suas  histórias  de vida  no intuito  de 

visualizar um pouco de seus contextos de vida e formação o que, em 

minha  opinião,  nos  ajuda  a  perceber  como  alguns  sujeitos  vão 

construindo diferentemente seus contextos.

  

Perceber como o professor vai se constituindo sujeito, como vai 

construindo sua existência é fundamental na compreensão de que a 

formação  docente  pode  ser  pensada  a  partir  de  aspectos  que 

extrapolam a licenciatura e a própria escola.
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Esses  mesmos  textos  já  haviam  sido  utilizados  na  minha 

pesquisa de mestrado. Nele, procurei evidenciar como os espaços de 

socialização  citados  acima  possibilitaram  a  essas  mesmas  pessoas 

situações de aprendizagens que contribuíram para sua formação. 

A  partir  dessa  contextualização  inicio  meu  diálogo  com  as 

práticas dos dois alunos. Os dois relatos de salas de aula escolhidos 

para esse trabalho apontam para um fazer docente que considera duas 

possibilidades: 

• A participação do aluno no processo de construção de um novo 

conhecimento;

• A existência do exercício da reflexão sobre a prática docente. 

Essas  possibilidades  podem  ser  melhor  caracterizadas  da 

seguinte forma: 

-  Os  dois  professores  estão  na  condição  de  sujeitos  mediando  o 

processo,  facilitando  as  discussões,  possibilitando  novas  reflexões, 

abrindo caminhos para a produção de algo novo.

-  A temática desenvolvida nas aulas não sai de uma escolha imposta 

pelo  professor,  extraída  do  livro  didático,  mas  do  cotidiano  dos 

sujeitos. 

-  Tanto  o  planejamento  das  atividades  como  o  objetivo  a  qual  os 

professores pretendem chegar é organizado e pensado a partir  dos 

interesses e necessidades do aluno.  
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- Mesmo como estagiários os dois professores têm como proposição 

romper  com  uma  prática  já  existente  na  escola  e  que  tem  sido 

definida,  pelos  professores  efetivos,  como difícil,  complicada e sem 

grandes  resultados.  A  partir  desse  contexto,  ambos  demonstram 

disponibilidade para uma nova construção de conhecimentos que se dá 

a partir de um novo fazer docente. 

- Os dois professores demonstram perceberem o processo de ensino 

como  instrumento  de  construção  de  conhecimento  não  só  para  o 

aluno, mas também para suas práticas.

-  Apesar  de  demonstrarem  que  percebem  as  dificuldades  e  as 

limitações  que  estão  presentes  em  suas  práticas,  as  ações 

desenvolvidas por ambos são exemplos de superação, pois motivam a 

participação, a reflexão de práticas já existentes e a construção de 

conhecimentos coletivos.

São, portanto, as possibilidades presentes na intenção e na ação 

dos dois professores que apontam um fazer docente que avança no 

sentido dos  sujeitos  construírem um saber  que seja  significativo.  E 

esse fazer é observado, nesse trabalho sob o enfoque dos elementos 

apontados acima.

O que apresento aqui é um breve resumo de algumas de suas 

vivências relatadas no texto, o que nos possibilita visualizar um pouco 

de seus contextos de vida e perceber como eles vão construindo seus 

percursos de formação a partir de suas realidades.
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Apesar de terem pontos em comum os dois relatos apresentam 

diferentes aspectos na forma como os dois professores conduzem a 

aula. Os contextos das salas de aula não são os mesmos. A primeira 

turma na qual atua o professor Alexandre é composta por jovens e 

adultos  fora  de  faixa  etária  escolar,  com  dificuldades  de  leitura  e 

escrita.  A  segunda,  onde  a  professora  Marcela  desenvolve  sua 

experiência, é formada por crianças em idade escolar que ainda não 

desenvolveram totalmente a habilidade de ler e escrever. Isso permite 

aos  dois  professores  organizarem  planejamentos  diferentes 

considerando a diferença de idade dos alunos e os objetivos a que 

cada professor se propõe alcançarem nos dias em que atuarão como 

estagiários. Contudo, apesar dessas diferenças existem os pontos em 

comuns que buscam atender os dois principais elementos que destaco 

em suas práticas: a participação coletiva e a reflexão das práticas.

Para  falar  separadamente  dos  percursos  de  vida  dos  dois 

professores e em seguida de como conduziram suas aulas utilizo o 

título dado por eles aos seus relatos de estágio que nos parece terem 

sido escolhidos a partir  das temáticas trabalhadas nas aulas. Assim 

seguem-se duas partes: começo a primeira parte descrevendo sobre a 

vida  de  Alexandre  para  depois  apresentar  seu  relato  de  aula.  A 

segunda será destinada a Marcela onde, da mesma forma, descreverei 

sobre alguns fatos da sua vida e logo em seguida seu relato de aula.   
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“Refletindo as práticas pedagógicas: em sala de aula e no Setor de 

Educação do MST/PE”20- relato 1

Inicio  pela  história  descrita  por  Alexandre  na  qual  fala  de 

algumas de suas experiências desde a infância até o ingresso no curso 

Pedagogia da Terra. O texto foi por ele intitulado de Quando a vida 

transforma a história. Descrito a partir de suas vivências Alexandre 

escreve  com certa  emoção  ao  relembrar  alguns  momentos  difíceis 

pelos quais passou antes de tornar-se militante no MST.

Alexandre nasceu em 19 de agosto de 1984. Era o 9º dos 13 

filhos que sua mãe teve. Moravam, ele e sua família, num distrito de 

nome Curralinho,  pertencente  ao município  de  Abaré  no  estado da 

Bahia, distante 810 da capital Salvador. Conta que, na noite de seu 

nascimento, sua mãe precisou ser levada de barco pelas águas do rio 

São Francisco até uma cidade próxima onde pudesse nascer.

A família não possuía terra e trabalhava para proprietários de 

terra  do  lugar.  Em  1986,  a  construção  de  uma  barragem  pela 

Companhia  Hidro  Elétrica  de  São  Francisco  -  CHESF  na  região  da 

propriedade onde trabalhavam obrigou-os a deixar o lugar e fixar na 

cidade de Santa Maria da Boa Vista – PE. A mudança do campo para a 

cidade  alterou  a  forma  de  trabalho  que,  mesmo,  sendo  na  roça, 

passou a ser de diárias nas terras de proprietários da região.

 

A vida escolar de Alexandre começou em 1991, quando inicia 

Alfabetização  na  Escola  Afonso  Alves  da  Silva.  Suas  memórias 
20Aparecendo aqui como sub-título essa expressão foi escolhida por Alexandre para 
ser o título do seu relatório de Estágio. Esse subtítulo é o título 
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retratam uma infância ocorrida em meio a uma série de dificuldades, 

desde a condição financeira da família até situações que envolvem a 

discriminação pelos irmãos e dos colegas de sala de aula. 

Por não ter com quem o deixá-lo em casa quando ia trabalhar. 

sua mãe o levou em 1992, para o Centro de Apoio ao Menor – CEAME, 

entidade não-governamental que tinha como público principal, crianças 

carentes  da  cidade.  Segundo  ele,  pode  sentir  na  própria  pele  a 

exclusão social por parte de outras crianças, por estudar no CEAME, 

instituição que recebia crianças carentes. Mas foi nessa escola onde ele 

foi  adquirindo  a  confiança  das  pessoas  e  aprendendo  a  lidar  com 

certas responsabilidades. Nela, várias pessoas que lhe deram muito 

incentivo para que continuasse estudando.

Em 1995 sai da casa dos pais e vai morar numa casa de família 

como empregado doméstico. Segundo conta, o motivo que o levou a 

procurar trabalho era o fato de diminuir uma pessoa em casa o que, de 

certa forma, reduziria as despesas com alimentação.

Ainda  nesse  mesmo  ano,  soube  que  sua  família  começou  a 

manter alguns contatos com o MST no momento em que acontecia a 

ocupação no Sertão do São Francisco, local onde hoje está construído 

o Assentamento Safra. Em 1997, sua mãe decide levar todos os filhos 

para o assentamento e,  de início,  bastante resistente por medo de 

discriminação  e  preconceito,  Alexandre,  que  já  havia  deixado  de 

trabalhar como empregado doméstico, fez opção por ficar na cidade 

para continuar a estudar. Nesse ano ele cursava a 6ª série e com o 

final do ano letivo sua mãe, ameaçando não lhe dar mais comida e 
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alimentação,  força-o  a  ir  morar  com o  restante  da  família,  que  já 

residia no assentamento. 

Em 1998 Alexandre tornou-se morador do assentamento. Relata 

que,  ao  chegar  naquele  lugar,  ficou  encantado  com  a  união  e  a 

solidariedade  das  pessoas  o  que  contrastava  fortemente  com  a 

impressão que até então ele tinha. Quando Se refere ao Movimento 

dando ênfase às mudanças que ocorreram na sua vida a partir das 

conquistas que lhe foram possibilitadas. Em uma de suas falas ele diz: 

A vivência no MST fez de mim um novo ser, nasceu no meu interior 

um sentimento de luta (...) pois as palavras de ordem me tocavam e 

convidavam-me  para  a  luta.  Em  todos  os  lugares  que  vou  estou 

difundindo  as  ideias  de  que  um  mundo  mais  justo  e  fraterno  é 

possível.

 

Em todo  seu  relato  Alexandre  escreveu assumindo,  de  forma 

orgulhosa, a identidade Sem-terra. Fala da importância do MST na sua 

formação e diz da mudança que ocorreu em sua vida desde que se 

tornou militante do Movimento. Sua atuação como educador tem início 

ainda como voluntário nesse mesmo ano, aos 13 anos de idade. Sua 

experiência profissional foi sempre com Educação de Jovens e Adultos 

e segundo relatou, sempre gostou de se envolver nas atividades do 

MST.  Para ele,  foi  sua participação constante e o compromisso que 

sempre assumiu nas atividades do Setor de Educação do MST que o 

fizeram  abraçar  o  papel  de  educador,  além  de  ser  um  militante 

conhecido pelos que faziam o Movimento no lugar onde morava.

Na  condição  de  membro  do  Setor  de  Educação  participa  do 

Coletivo Regional de Educação e diversas outras atividades como as 

que são realizados  em parceria  com o PRONERA. Nesse texto  está 
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registrado como percebe sua participação no Movimento. Segundo ele: 

Participar  das  atividades  do  Setor  de  Educação  na  qualidade  de 

coordenador  é  experimentar  a  sensação  de  aprender  e  ao  mesmo 

tempo ensinar. 

Esteve  em  vários  momentos  promovidos  pelo  MST  como 

marchas,  eventos,  ocupações.  Destacando-se  como  educador  e 

militante  no  Movimento,  e  recebendo  o  apoio  deste,  ele  é 

encaminhado a cursar o Magistério da Terra para, em seguida, prestar 

vestibular para o Pedagogia da Terra na UFRN em 2002.

Escreveu com muita ênfase sobre sua participação no I EREJA 

(Encontro Regional Nordeste de Educadores de Jovens e Adultos) em 

2003 em Caruaru – PE. Conta que após o encontro deu uma entrevista 

à Radiobrás, em Brasília,  sobre sua experiência na alfabetização de 

jovens  e  adultos.  Logo  em seguida  foi  convidado,  pelo  MEC,  para 

representar  o  MST  e  os  educadores  do  Brasil  no  lançamento  do 

programa do Governo Federal Brasil Alfabetizado.

Dissertando sobre prática educativa no seu relatório de estágio 

encontrei a seguinte afirmação:  

...A  prática  educativa  se  faz  na  medida  em  que 
educando-educador  se  reconhecem  como  sujeito  de 
saberes, e principalmente, diferentes e diversos, frutos 
das experiências que vamos produzindo no decorrer da 
nossa  existência  humana.  Quanto  mais  diferentes  e 
diversos os saberes mais ricas são as práticas. [...] são 
as  vivencias  coletivas  que  vai-nos  fazendo  pessoas, 
seres humanos.

(Relatório de estágio de Alexandre, p. 03 – Anexo I)
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No  Centro  de  Formação  eu  o  percebia  como  um  aluno 

participativo tanto nas aulas como nas demais atividades de formação 

que aconteciam como reuniões, mística, além de outros momentos. 

Assim, é nesse espaço de formação que o conheço. Envolvido 

com as atividades do Movimento e preocupado em desenvolver um 

bom  trabalho  no  Setor  de  Educação,  ele  procura  destacar-se 

procurando demonstrar capacidade de liderança e envolvimento nas 

atividades do Movimento e, em particular, do curso.

Durante  o  Estágio  Supervisionado  tive  a  oportunidade  de 

acompanhar alguns alunos em suas aulas e de conversar com eles 

sobre as expectativas do Estágio. Em seu relatório ele explicita o que 

acredita ser o Estágio ao dizer: o Estágio Supervisionado é para mim 

um momento impar em que terei a oportunidade de por em prática  

muito do que aprendi durante o curso. Principalmente o que discuti e 

aprendi nas aulas do professor Gouvea. (Relatório de Estágio)

Seu Relatório de Estágio (Anexo I) apresenta alguns elementos 

que  considero  relevantes  num processo  de  formação.  Ele  reflete  a 

prática de um professor e não pode ser compreendido como se fosse 

uma fotografia, ele é apenas um recorte e, portanto sua localização 

deve estar  referendada num contexto  mais  amplo  que envolve  um 

curso de formação, a escola, a comunidade, e todo um processo de 

formação dos sujeitos nela envolvidos. 

O foco central sobre o qual me detenho me permite visualizar 

alguns elementos que venho considerando durante esse texto: a ideia 

de  produzir  conhecimento  a  partir  da  realidade  conforme  proposto 
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pelas disciplinas e reflexões do curso. Seu relato demonstra como o 

professor pode possibilitar a participação dos sujeitos num processo de 

construção de conhecimentos onde ele próprio, enquanto sujeito da 

prática, torna esta objeto de reflexão. 

Essa  condição  que  oportunizou  a  participação  coletiva 

possibilitando  a  construção  de  um  conhecimento  que  se  da  pela 

reflexão da realidade a partir de falas significativas retiradas da própria 

comunidade. É relevante destacar que, apesar desse relatório ter sido 

utilizado aqui como referência, não há a intenção de idealizar a prática 

que ele expressa, pelo contrário, enquanto momento de construção de 

conhecimento e enquanto processo ela traz em si suas limitações e 

inconclusões. No entanto, se constitui  como um exemplo em que a 

ação docente não se restringe a práticas convencionais nas quais o 

professor  é  aquele  que  conduz  o  processo  sem  atenção  ao 

diversificado espaço no qual está agindo, a sala de aula. 

O  Estágio  de  Alexandre  ocorreu  numa  turma  de  Jovens  e 

Adultos.  É,  portanto  nesse  espaço  que  buscamos  encontrar  alguns 

elementos  que  caracterizam  um  processo  de  construção  de 

conhecimento que seja participativo e reflexivo do ponto de vista das 

práticas  ali  discutidas.  Assim,  sua  discussão  em aula  inicia  com o 

questionamento  sobre  um problema que preocupa a  comunidade e 

diante dele o professor busca, junto aos alunos, compreender e ao 

mesmo tempo possibilitar aos alunos a busca de uma solução para o 

mesmo. 

A  partir  de  diferentes  falas  percebidas  por  Alexandre  na  sua 

visita a comunidade foi possível perceber, em diferentes momentos do 
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estágio uma constante troca de ideias, de saberes e de experiências 

expressas  nas  falas  e  nas  opiniões  dos  alunos.  É  a  forma como o 

professor conduz o processo no sentido de propiciar que as questões 

do cotidiano sejam percebidas e refletidas pelos alunos que nos chama 

a atenção. São elementos da realidade vivida pelos sujeitos que estão 

em discussão na sala de aula e a forma como o processo é conduzido 

possibilita a todos participarem emitindo suas opiniões, concordando 

ou discordando uns dos outros, tomando decisões. No seu papel de 

mediador  o  professor  faz  emergir  os  diversos  olhares  sobre  os 

problemas, tanto no que se refere à compreensão dos mesmos como 

na busca de soluções. 

No relatório percebeu-se que Alexandre procurou descrever suas 

ações a partir dos conhecimentos construídos nas leituras e discussões 

propiciados não só pelo curso, mas apreendidos em outros espaços de 

formação,  como  o  MST.  E,  ao  escrever,  defende  determinadas 

concepções  como  a  importância  do  que  ele  chama  de  professor 

popular, cuja adjetivação ele assume para si. Da mesma forma que faz 

referência a um tipo de educação que também considera como ideal e 

a defende: a educação libertadora.  Nesse sentido é preciso atentar 

para a história de vida do sujeito, para o contexto no qual cada um vai 

se construindo professor.  

A leitura do seu relato nos permite perceber a presença do MST 

na sua formação, e, na exposição de sua fala como militante deixa 

transparecer  a  defesa  não  só  de  valores  e  ideias  projetados  pelo 

Movimento,  mas  demonstra  estar  envolvido  com  a  luta,  com  sua 

organização política. É assim que fala do que, para ele, é ser professor 
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popular  e  de  como  é  estar  comprometido  com  uma  educação 

libertadora: 

Se a Pedagogia refere-se ao jeito de conduzir, trata-se, 
sobretudo  de  como  saber  conduzir.  Sem  sombra  de 
dúvida,  a  nossa  trajetória  enquanto  educador  popular 
que se enraíza nos sonhos de ir construindo a educação 
libertadora  que  está  comprometida  com  um  projeto 
maior, comprometida com a dinâmica da luta social que 
vai  educando  as  massas  e  nesse  processo  educa 
também quem ensinou aprendendo a conduzir.

(Relatório de estágio de Alexandre, p. 07 – Anexo I)

Ao escrever deixa claro que acredita numa educação que está 

associada a um projeto de transformação social que busca possibilitar 

aos sujeitos a garantia na construção de uma sociedade menos injusta 

e menos excludente. Nesse sentido, a educação é compreendida como 

um forte instrumento de luta e de transformação, possibilitando aos 

sujeitos  que  dela  participam,  a  reflexão  sobre  suas  realidades  e  a 

percepção de si  mesmo como sujeitos  ativos  na construção de um 

projeto  que  atenda  aos  interesses  das  comunidades.  A  percepção 

crítica da realidade e a participação dos sujeitos nos processos de luta 

e  de  conquistas  são  elementos  fundamentais  para  perceberem-se 

autônomos na construção de sua própria história. 

Pensar a educação de Jovens e Adultos do MST é olhar 
para  o  passado,  onde  muitos  trabalhadores  quando 
crianças não tiveram o direito de sequer sentar em um 
banco escolar para poder desfrutar dos conhecimentos 
sistematizados. O MST ao possibilitar aos trabalhadores 
o acesso a terra, possibilita concomitantemente o acesso 
ao saber e a liberdade. A educação de Jovens e Adultos 
em  especial  a  alfabetização  tem  dado  uma  enorme 
contribuição na luta pela reforma Agrária e em especial 
o MST.

(Relatório de estágio de Alexandre, p. 07 – Anexo I)
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Enquanto instrumento de luta, a escolarização dos trabalhadores 

parece  ser,  em  sua  opinião,  uma  grande  oportunidade  de 

instrumentalização na luta pela terra. As chances de escolarização, até 

então  negadas  a  essas  populações,  são  agora,  possibilitadas  pelo 

Movimento. Nessa condição ela está ligada às conquistas como a da 

liberdade e do acesso ao conhecimento sistematizado.

Seu  relato  traz  logo  no  início  alguns  questionamentos.  São 

questões o próprio autor se faz e que considero como relevantes, uma 

vez que demonstram uma preocupação primeira que é necessária aos 

professores:  definir  objetivos,  visualizar  um norte para sua prática. 

Tentar estabelecer objetivos a partir de uma reflexão primeira sobre si 

mesmo enquanto professor e sobre quem são os sujeitos com quem 

dialogará e, mais ainda, como pensar no como fazer para atingir as 

metas desejadas. A preocupação com o caminho a ser seguido e como 

se dará o percurso é relevante no sentido de que ela pode despertar 

para um olhar sobre o aluno que é o sujeito com quem ele irá construir 

esse caminho. Assim, ele questiona: 

- O que seria viver a pedagogia na Educação de Jovens e 
Adultos em apenas 15 dias?
- Por onde começar?
-Percebendo as minhas convicções e me colocando em 
determinadas  situações  delicada  do  ponto  de  vista 
pedagógico  eu  perguntava-me:  o  que  é  assumir  uma 
turma de EJA já no final do ano letivo?

(Relatório de estágio de Alexandre, p. 07 – Anexo I)

Suas  indagações  são  pertinentes  e  devem  ser  vistas 

considerando  também  o  momento  de  formação  em  que  está  o 

professor: além de ser um momento relevante numa licenciatura, o 

Estágio  permite  que  algumas  reflexões  aconteçam.  É  comum  aos 

116



estagiários intencionalizarem um trabalho diferente daquele que vem 

sendo  proposto  pelo  professor  efetivo  da  sala.  É  um momento  de 

avaliação e ele deseja colocar em prática algumas das discussões às 

quais teve acesso durante o curso. Contudo, o estágio pode tornar-se 

um  significativo  espaço  de  discussão  e  reflexão  sobre  práticas 

docentes, e, extrapolando o campo das discussões, pode ser marcado 

por importantes momentos no qual é possível, ao estagiário, perceber 

alguns aspectos de sua prática como por exemplo a articulação e a 

indissociabilidade entre a formação e a prática. Escrevendo sobre o 

Estágio ele diz:

O estágio  é,  sobretudo  uma  prática  de  reflexão,  é  o 
pensar fazendo-se e sistematizando-se. Nesse sentido, o 
mesmo jamais se deve fazer diferente do ato educativo 
em sala de aula.

(Relatório de estágio de Alexandre, p. 07 – Anexo I)

A Educação de Jovens e Adultos, segmento no qual Alexandre 

realizou seu estagio é, segundo uma vasta bibliografia produzida nessa 

área, marcada por um cenário com muitas dificuldades, entre elas as 

que  estão  diretamente  ligadas  às  questões  econômicas  como  a 

necessidade  e  o  direito  dessa  população,  em  idade  não  escolar, 

trabalhar para manterem a si e a família. Em muitos casos esse fator 

possibilita-os  ter  que  se  ausentarem  da  escola  para  cuidar  da 

sobrevivência. Além desses, outros fatores existem e podem interferir 

diretamente  na  ação  docente,  daí  a  necessidade  do  professor 

conhecendo os alunos com quem irá trabalhar ter muito bem definido 

o que e como desenvolverá seu trabalho de modo que ele possa ser 

significativo tanto para os alunos como para si mesmo. 
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As  questões  o  professor  em destaque  levanta  possibilita-lhes 

essa reflexão sobre o que fazer e por onde começar. Considero que 

suas dúvidas e inquietações podem sinalizar uma preocupação com um 

fazer  docente  que  queira  ser  inovador  diante  de  uma  prática  já 

identificada  por  ele  e  ao  propor  esse  fazer  diferente  diferenciado 

sugere  uma  busca  em  tentar  superar  as  limitações  encontradas  e 

previstas. 

 

A  tentativa  de  superar  práticas  já  existentes  que  não 

possibilitam uma aprendizagem significativa é um bom começo. É um 

olhar que de antemão se coloca crítico diante de uma realidade. Trata-

se  de  investir  num  fazer  docente  que  busque  respostas  para  as 

dificuldades  de  aprendizagem  dos  alunos,  de  superar  formas  de 

compreensão relacionadas às questões do cotidiano, e, principalmente, 

de procurar atender as necessidades e os anseios dos alunos jovens e 

adultos que ali estão. Nesse sentido, é relevante que o professor tenha 

muito bem definido um ponto de partida. Esse não poderá ser jamais 

escolhido pela sua opinião isolada, mas a partir de um conjunto de 

fatores  em  que  a  participação  coletiva  pode  ser  um  elemento 

norteador.  Essa  tomada de decisão  que,  implica  em ouvir  o  outro, 

resultará  num  processo  de  construção  coletiva  no  qual,  não  só  a 

participação,  mas  também  a  reflexão  sobre  a  construção  desse 

processo, é fundamental.

Uma das opções escolhidas pelo professor foi tentar desenvolver 

um  trabalho  a  partir  de  temas  geradores  extraídos  das  falas  da 

comunidade  colocando  como  referência  as  orientações  obtidas 

especialmente na disciplina Teoria e Métodos da Educação Popular e, 

conforme aponta no seu relato é uma tentativa de estabelecer relações 
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entre  a  realidade  e  os  conteúdos  que  dela  extraídos  podem  ser 

trabalhados na escola.

Durante a disciplina ministrada pelo educador Gouvea, 
no curso, aos poucos pudemos estabelecer uma relação 
sobre aquilo que há muito tempo incomodava há alguns. 
Como  extrair  conteúdos  da  realidade?  Quais  os 
conteúdos  básicos  que  dão  conta  da  dimensão  do 
cotidiano  dos  educandos?  Essas  questões  foram 
amadurecidas no decorrer da disciplina, refletindo sobre 
o  que  é  a  realidade  e  como  ela  se  apresenta.   A 
disciplina foi muito importante, pois conseguiu relacionar 
os  conhecimentos  adquiridos  durante  a  realização  do 
curso com a nossa realidade de Movimento Social.

(Relatório de estágio de Alexandre, p. 08 – Anexo I)

Considero relevante destacar a intencionalidade do professor em 

buscar colocar em prática esse fazer que lhe foi proposto considerando 

a construção do conhecimento na escola a partir  dos problemas da 

realidade. Conforme fora comentado em capítulo anterior as aulas da 

citada disciplina tinham a construção de uma rede temática como uma 

das propostas de trabalho. Esta era vista como uma possibilidade para 

o trabalho docente na escola e o estágio, como um momento em que 

essa prática pudesse ser desenvolvida. 

Dessa forma, os alunos estagiários tinham como possibilidade 

pensar em ações que tivessem como foco a articulação entre questões 

da comunidade e a oportunidade que a escola e o professor teriam no 

sentido  de  construir  coletivamente  um  conhecimento  significativo 

tendo a realidade como ponto de partida. 

Ao realizar a pesquisa na comunidade fui refletindo no 
sentido de ouvir a comunidade e saber o que ela pensa 
sua realidade e em especial sobre os problemas que a 
rodeiam (problematização) Ou seja, colocar em cheque 
o que a comunidade pensa.  Essa foi  uma experiência 
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riquíssima,  após  ouvir  a  comunidade  dediquei-me  a 
selecionar as falas que seguiam os critérios básicos para 
que esta fosse uma fala significativa, ou seja, apresente 
limite de explicação e contradição. Em seguida detive-
me aos poucos a construir a rede temática. Para isso, 
fizemos vários ensaios durante as disciplinas Teorias e 
Métodos de Educação Popular sobre como perceber os 
conteúdos nessa rede de relações.

(Relatório de estágio de Alexandre, p. 08 – Anexo I)

Uma das primeiras ações do professor que se propõe contribuir 

na construção de um conhecimento que tenha sintonia com a realidade 

do aluno é exatamente essa: ir ao encontro da comunidade, conversar 

com  os  sujeitos,  ouvi-los,  indagá-los.  Se  o  professor  planejar  um 

trabalho a partir  da construção de uma rede temática é necessário 

essa  atitude  de  buscar  os  elementos  que  estão  no  cotidiano  da 

comunidade. É necessário ao professor percebê-la como um conjunto, 

um coletivo, sem de forma alguma lhe silenciar, sem impedir de vir a 

tona  os  conflitos,  os  interesses  individuais,  as  diferenças  das  mais 

diversas. Contudo, ao adentrar no cotidiano da comunidade, é preciso 

perceber, através de suas múltiplas formas de expressão, aquilo que 

realmente ela está dizendo. 

Assim,  nos  vários  momentos  que  antecedem  o  Estágio, 

especificamente no Tempo-Comunidade, Alexandre percebeu algumas 

situações na comunidade onde iria estagiar, e planejou suas aulas a 

partir  dessa compreensão de que a  realidade deve ser  o ponto de 

partida para a ação docente. 

Desafio maior encontrei no Estágio especificamente em 
sala de aula, mas o enfrentei, e como solicitado enviei 
os conteúdos que a partir das falas que haviam na rede 
temática do P. A. Aquários. Os conteúdos nada mais é 
que  a  síntese  do  conhecimento  que,  infelizmente,  a 
escola  trata  de  forma  fragmentada.  Não  podemos 
esquecer que esses conteúdos chamados de conteúdos 
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de ensino são socialmente produzidos. Os mesmo não 
nasceram do nada, ao contrário, existe uma sociedade 
que possui saberes e saberes.

(Relatório de estágio de Alexandre, p. 08 – Anexo I)

Para a seleção de uma fala considerada significativa deve existir 

um cuidado especial por parte do professor: o de não tomar para si a 

voz da comunidade como se ele fosse um intérprete ou um intelectual 

iluminado capaz de entender por si aquilo que os sujeitos consideram 

como  significativo  em  seus  cotidianos.  Assim,  é  com  base  nessa 

seleção que o professor planeja sua aula a  partir de uma fala coletada 

na comunidade. 

Escolhida  como  sendo  representativa  de  um  problema  da 

comunidade foi a que segue:

Existe  um bucado  de  maconheiro  que  fuma maconha 
que é um problema. Isso não acaba mais não! Começa 
pelas mulheres que pega o dinheiro  da aposentadoria 
pra dá para os maridos comprar maconha.

(Relatório de estágio de Alexandre, p. 09 – Anexo I)

A tentativa de trabalhar os conteúdos com a turma a partir da 

realidade  permite  ao  professor  pensar  na  metodologia  dos  três 

momentos  pedagógicos.  Contudo,  levando  em  conta  seu  relato,  a 

atividade desenvolvida apresenta algumas limitações no que se refere 

à necessidade de o professor avançar de um conhecimento prévio, de 

uma  experiência  vivenciada  para  uma  compreensão  mais 

sistematizada do fenômeno,  de  modo que o  sujeito  possa  articular 

novas  ideias  ampliando  sua  visão  e  apreendendo  novas  formas  de 

percepção.  Assim  é  que,  a  partir  da  fala  acima  citada,  Alexandre 
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relatou  como  aconteceu  uma  de  suas  aulas  destacando,  como 

desenvolveu a temática.

 

Avalio que nas duas primeiras aulas me prendi a forma 
tradicional  de  organizar  a  aula,  mas  depois  consegui 
estabelecer um elo com os três Momentos Pedagógicos: 
Estudo  da  Realidade,  Organização do Conhecimento  e 
Aplicação  do  Conhecimento.  É  importante  trazer 
presente  um  Plano  de  Aula  para  analisarmos  as 
questões partindo do princípio da Rede Temática.

Estudo da Realidade:
.  Como  você  explica  o  uso  da  maconha  em  sua 
comunidade?
. Quem é atingido direto e indiretamente com o uso da 
maconha? Por que?
. Você acha que a maconha faz mal? Por que?
. Além da maconha que outros tipos de drogas existem 
na comunidade?
.  Se  as  mulheres  não  passassem dinheiro  para  seus 
maridos resolveria o problema?
. Nas comunidades vizinhas existem pessoas que usam 
maconha?
. Somente os pobres usam maconha?
. Como os meios de comunicação tratam as drogas?
. Qual a região do país que é considerado o polígono da 
maconha? Em cima dessa posição existe preconceito?
.  De  que  forma  resolveremos  essa  situação  na 
comunidade?

(Relatório de estágio de Alexandre, p. 08-09 – Anexo I)

O trecho acima mostra como ele percebeu o seu trabalho a 

partir dos três momentos pedagógicos. A ideia foi organizar a aula de 

modo  que  todos  pudessem  falar,  emitir  opiniões,  fazer  análises, 

levantar hipóteses, ouvir o outro, ou seja, abrir para a participação e a 

reflexão do tema parece ser a forma mais indicada quando o professor 

trabalha a partir da concepção de que ele e o aluno são sujeitos que se 

complementam num processo marcado por um  movimento dinâmico 

onde diferentes saberes e vivências se encontram para a construção 

de novos saberes.
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A sala  de aula  pode ser  um lugar  propício  para  os  sujeitos 

discutirem, refletirem sua realidade.  Nesse sentido, o conhecimento 

que  ali  será  construído  poderá  ser  resultado  desse  diálogo  entre 

diferentes  realidades  permeadas  que  são  de  diferentes  saberes  e 

fazeres.  Contudo,  é  necessário  acrescentar  que  essa  construção 

acontecerá a partir de uma ação que é primordial do professor: fazer o 

aluno avançar a partir das questões que são colocadas, dos conflitos 

que emergem, dos consensos que vão surgindo.

  

Considero que e de extrema relevância quando esse momento se 

dá  a  partir  da  abertura  a  participação  efetiva  dos  sujeitos, 

expressando-se,  opinando,  conflitando  pontos  de  vistas,  divergindo 

interesses, pois é na discussão coletiva que entenderão melhor suas 

realidades e poderão encontrarão as respostas que buscam.

Quando  o  problema  é  explicitado  pela  comunidade  busca-se 

levá-la a discussão, a reflexão, e junto com a mesma encontrar formas 

de superação. Na sala de aula esse pode ser um significativo momento 

quando o professor no seu papel de mediador e facilitador possibilita 

não só momentos de discussão e reflexão coletiva, mas também o de 

perceber os diferentes rumos que a temática está tomando e encontrar 

o momento certo de sistematizar o que foi dito, de elaborar com todos 

os sujeitos envolvidos uma síntese das diferentes falas.

No segundo momento pedagógico denominado de Organização 

do Conhecimento – o professor utiliza um texto intitulado Mulheres, 

homens e maconha  e busca a partir da leitura e reflexão discutir 

com os alunos como eles percebem o problema do uso da droga na 
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comunidade. No seu relato não está claro a forma como desenvolveu o 

estudo do texto com os alunos

A  síntese  é  um  significativo  momento  e  torna-se  bastante 

necessária para que os alunos possam perceber-se numa discussão 

que  abre  inúmeras  possibilidades  de  compreensão  e 

encaminhamentos. A síntese deve considerar aquilo que está sendo 

colocado pelos sujeitos, o que é comum e o que é divergente e tentar 

conciliar  interesses diversos em busca de uma solução.  Contudo,  a 

importância dessa etapa está na possibilidade que o sujeito tem de 

superar o conhecimento primeiro, imediato e superficial para perceber 

sob outra perspectiva. 

No  terceiro  momento  – Aplicação  do  Conhecimento  –  ele 

explicita sua intenção no plano de aula:

 

Realizar  leitura  de  imagens  como:  BUSH,  MISÉRIA, 
MORTE DE SEM TERRA; TV  e discutir o que é que tem a 
ver com drogas. Qual a leitura que os educandos fazem?

(Relatório de estágio de Alexandre, p. 09 – Anexo I)
 

Pelo relato de Alexandre há algo a ser preenchido no que se 

refere ao terceiro momento pedagógico. Faltou um momento em que 

houvesse  uma  compreensão  mais  aprofundada  e  direcionada  da 

questão que ele vinha discutindo. A ausência de um aprofundamento 

na temática deixa uma lacuna que precisa ser preenchida. Percebamos 

como ele vai conduzindo os comentários no final da aula:

Tive  bastante  dificuldade  em se  tratando  de  levar  os 
textos  como  subsídio  das  discussões,  pois  o  nível  de 
leitura  e  escrita  era  complicado  e  tive  que  repensar 
algumas coisas. […]
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De todas as aulas essa foi uma das que gerou bastante 
debate,  pois  na  comunidade  existe  uma  quantidade 
significativa de pessoas que fumam maconha e a análise 
que faço é que para os que estavam em sala de aula não 
encararam o uso da maconha como um problema. O que 
os mesmos percebiam era a questão da mulher fazer o 
repasse  da  aposentadoria  e  avaliavam que  não  havia 
uma  simples  questão  de  passar  recurso,  havia  algo 
implícito que era a violência que as mulheres sofriam 
caso não obedecessem às ordens do marido. Isso me fez 
perceber outras questões que surgem em meio a uma 
fala que nem sempre o que se apresenta como problema 
o é.

Algo assim que também foi aprendizado para mim, foi 
quando realizamos produções coletivas de texto como o 
texto abaixo:

A vida na roça
A  vida  é  uma  coisa  muito  interessante, 
principalmente a vida na roça, pois a gente planta 
e  colhe feijão,  milho,  banana,  arroz,  mandioca e 
batata. Para isso, é preciso brocar o mato. Ainda 
na  roça,  nós  temos  carroça  e  um  jeque  para 
carregar  os  legumes.  E  toda  madrugada  tiramos 
leite da cabra.

Esse texto foi produzido a partir das discussões sobre as 
falas selecionadas, [...]. aparentemente parece um texto 
muito simples, mas não é, pois levamos um bom tempo 
para  fazê-lo.  Primeiro  que  os  educandos(as)  não 
estavam acostumados a construir texto, em especial um 
texto coletivo. Comecei provocando e quando eles iam 
falando eu escrevia no quadro. Ao término de tudo eles 
ficaram bastante contente com a produção, só que em 
virtude do tempo eles  não puderam escrever.  Na aula 
seguinte trouxe o texto digitado e entreguei a cada um. 
Eles  se  surpreenderam quando viram digitado  o  texto 
que eles mesmos produziram e para exercitar a leitura 
aproveitei a empolgação e fomos ler juntos.

(Relatório de estágio de Alexandre, p. 10 – Anexo I)

Considero que, no que se refere a participação, a produção do 

texto coletivo sugere o envolvimento dos alunos. Produzido a partir da 

ideia de todos os alunos ele busca retratar a realidade a partir das 

opiniões  coletivas.  Além  desse  aspecto  é  relevante  que  os  alunos 
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reconheçam aquela produção como fruto do conhecimento coletivo e 

da  participação  de  todos.  Contudo,  essa  atividade  não  pode  se 

constituir como o terceiro momento pedagógico se ele não possibilitar 

um  aprofundamento  da  temática,  senão  permitir  que  o  sujeito 

transcenda de uma compreensão primeira e até certo ponto ingênua 

para uma visão mais sistematizada e mais crítica da realidade. Para 

Pernambuco (2001) trabalhar a partir do tema gerador: ...é trazer à 

tona as contradições e tentar ir além delas, superá-las, possibilitando 

a  conquista  de  novos  conhecimentos  para  todos  os  participantes 

(PERNAMBUCO: 2001, 78). Sem essa ruptura, sem esse novo olhar 

sobre a temática em questão, a intencionalidade primeira que é a de 

fazer o sujeito avançar na construção do novo fica comprometida. 

Caminhando  já  em  direção  a  conclusão  do  seu  relatório, 

Alexandre escreve:

Outro aspecto que quero abordar é a relação estagiário-
educando(as). Uma definição dessa relação uma palavra 
traduz: respeito. Quando falo de respeito a hipocrisia não 
cabe, pois desde o primeiro momento em que conheci a 
turma conseguimos estabelecer essa relação recíproca. 

(Relatório de estágio de Alexandre, p. 11 – Anexo I)

Essa relação professor-aluno pautada no respeito mútuo é uma 

característica que faz  da aula um espaço aberto  para as trocas  de 

opiniões,  de  saberes,  de  reflexões  diversas  sobre  as  diferentes 

realidades. Quando a convivência em sala de aula se dá numa relação 

de igualdade, de parceria, de confiança mútua, é possível existir uma 

maior interação entre os sujeitos e isso possibilita um cenário onde a 

participação  torna-se  mais  fácil  de  existir  e,  portanto  é  possível 

considerar a existência de uma aprendizagem mais significativa.
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Enfim, refletir sobre a realidade do aluno a partir dos problemas 

da  comunidade  é  algo  não  tão  fácil  de  fazer,  pois  é  necessário, 

fundamentalmente,  por  parte  do  professor  que  ele  busque  esse 

conhecimento das práticas e das vivências que constituem o cotidiano 

dos  alunos.  Fazer  um levantamento  prévio  de suas  realidades,  dos 

seus desejos, anseios, das necessidades que têm de superar no dia a 

dia,  de sua perspectiva de vida e  de como eles  materializam suas 

existências é um grande passo no sentido de pensar uma prática que 

venha ao encontro dos interesses do aluno. 

A necessidade de entender como se dão as relações sociais no 

cotidiano da comunidade é fundamental nesse processo, no entanto 

apenas  essa  compreensão  da  realidade  não  pode  ser  o  ponto  de 

partida e ao mesmo tempo o ponto de chegada se, no percurso, o 

professor não possibilitar ao aluno os instrumentos necessários para 

uma compreensão crítica, e, portanto mais alargada da sua realidade. 

Se conheço, conheço para entender e portanto para modificar.

A escolha do tema gerador e a forma como o abordou demonstra 

a busca por extrapolar o espaço físico da sala de aula e trazer até ela o 

cotidiano dos alunos. As questões que aponta como norteadoras da 

discussão  sugerem  uma  aula  permeada  de  diferentes  opiniões,  de 

discursos não previstos, e com possibilidade de resultados que podem 

ser vistos como mudança de formas de pensar e agir. 

A abertura a participação consiste na escuta ao outro, ou seja, 

na abertura dada aos sujeitos para falarem, emitirem opiniões, mas 

principalmente na compreensão de que cada aluno constrói diferentes 

formas  de  olhar  e  perceber  o  mesmo  fenômeno.  Contudo,  a 
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participação não pode estar garantida apenas na fala, na possibilidade 

de opinar, de expressar-se. É um começo e professor busca atender 

esse  primeiro  momento.  Mas  é  preciso  que  essa  perspectiva  de 

participação seja incentivada pelo professor para além da sala de aula, 

é preciso que ela extrapole a escola e se faça presente no cotidiano 

dos sujeitos à medida que além de refletir a sua realidade no coletivo 

da aula ele busque, fora dela, tentar transformar. 

 

Pensando que o conteúdo a ser apreendido na escola deve estar 

em sintonia com os desejos, interesses e necessidades da comunidade 

é que destaco a forma como o professor organizou essa aula. Adentrar 

na  comunidade,  ouvir  as  pessoas,  sentir  seus  problemas  é  um 

importante passo para a construção de um conhecimento novo, de um 

conhecimento que tenha adquirido vida a partir desse diálogo com os 

sujeitos. A busca por esse conteúdo da realidade associado à forma 

como o professor o introduziu na aula tem uma relação muito direta 

com os resultados que ele espera alcançar, com os fins da sua ação. 

Contudo,  é  necessário  destacar  essa  limitação  percebida  em 

algum  momento  do  relato  de  estágio  de  Alexandre.   O  trabalho 

docente que leva em conta a construção do conhecimento na escola a 

partir  de  temas  geradores  não  pode  se  encerrar  no  próprio  tema 

deixando  apenas  a  opinião  dos  sujeitos  como  único  instrumento 

norteador, ou seja, ponto de partida e de chegada, mas ele pode ser 

um instrumento que, pela interligação com outras questões o sujeito 

amplie sua compreensão sobre o mesmo e sobre o mundo que o cerca. 

É necessário ao professor estabelecer a direta relação entre as 

questões  do  cotidiano  e  os  aspectos  do  conhecimento  elaborado  e 

sistematizado. Essa necessária relação propicia ao sujeito evoluir de 
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um primeiro  nível  de  elaboração  que  é  um nível  mais  imediatista, 

menos elaborado e menos crítico para outro no qual ha o alargamento 

da sua compreensão de mundo. Esse aspecto poderá contribuir para 

que o sujeito adquira a instrumentalização necessária para lidar com a 

situação e buscar superá-la. 
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“O prazer e a alegria de alfabetizar” 21- relato 2

Começamos  aqui  a  segunda  parte  desse  item  relatando  um 

pouco do percurso de vida de Marcela. Professora de um assentamento 

rural e aluna do curso Pedagogia da Terra na UFRN. 

Marcela  nasceu  em  1977  na  comunidade  rural  denominada 

Choró Limão no município de Quixadá, no Estado do Ceará. É filha de 

pais agricultores e que, como muitos, nunca tiveram acesso à escola. 

Sua vida de trabalho, segundo ela, teve início aos sete anos de idade 

quando começa a ajudar aos pais nas tarefas domésticas. 

Em  1984,  aos  sete  anos  de  idade,  começou  a  frequentar  a 

escola, localizada no município de Quixadá. Logo nos primeiros anos 

não demonstrava nenhum interesse em aprender, pois, segundo ela, 

tinha problemas de audição e, portanto, sempre teve muita dificuldade 

de aprender. Em sua opinião não havia, por parte da professora e da 

escola,  nenhum  atendimento  diferencial  que  pudesse  lhe  ajudar  a 

aprender. Assim, não obteve de início, muito sucesso na escola, pois 

logo no primeiro ano, saiu antes mesmo de concluir.

No ano seguinte, 1985, aos oito anos de idade, repete a primeira 

série. Reconhece que fazia um esforço muito grande para continuar 

estudando. Olhando agora, consegue perceber o esforço dos pais para 

que ela  permanecesse na escola e,  mesmo com a idade que tinha 

sabia  que  precisava  dar  algum  retorno,  uma  vez  que  tinha  a 

compreensão  de  que  para  os  pais  era  importante  ter  uma  filha 

21Aparecendo aqui como sub-título essa expressão foi escolhida por Marcela para ser 
o título do seu relatório de Estágio.
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escolarizada,  pois  isso  oportunizaria  um  emprego  no  futuro.  Com 

bastante dificuldades conclui a primeira série.

Manter-se na escola alimentaria o sonho de um futuro melhor 

para ela e sua família e sabia que para isso se tornar realidade teria 

que estudar bastante. Novamente, em 1987, foi reprovada, agora na 

terceira  série.  Justifica  que  por  ser  sozinha  não  tinha  alguém 

disponível para lhe acompanhar nas tarefas da escola. Para ela, os pais 

até que poderiam fazer, mas não podia exigir isso deles, por serem 

analfabetos. Com muita força de vontade, em 1988 volta a escola para 

repetir o ano. 

Em 1989 quando cursava novamente a terceira série teve que se 

afastar novamente da escola, aos onze anos, mas, dessa vez o motivo 

foram as  dificuldades  financeiras  da família.  Parar  de estudar  foi  a 

saída encontrada para poder ajudar a família. Na época, com 12 anos 

de idade, encontrou emprego de doméstica. Diz que no seu primeiro 

dia de trabalho estava muito triste, pois não queria parar de estudar e 

muito menos ficar longe da família. 

Foi trabalhar em Fortaleza e era a primeira vez que conhecia a 

capital do seu Estado. Não se adaptou ao lugar. A saudade dos pais e 

irmãos  e  a  exigência  do  trabalho  de  domestica  fizeram-na  voltar. 

Perdeu dois anos de estudo e mesmo voltando para a Quixadá, no final 

de 1990, teve que ficar trabalhando como diarista e morando com os 

avôs, pois os pais já estavam morando em um assentamento. 

Em Quixadá resolveu retomar os estudos e somente em 1992, 

aos 15 anos, consegue concluir a quinta série. No ano seguinte, 1993, 
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decide estudar numa escola privada e pagar os próprios estudos, para 

isso  teve  que  continuar  trabalhando  algumas  vezes  como  diarista 

outras como doméstica. 

O tempo passava e ela se dedicava apenas ao trabalho e ao 

estudo. Era uma adolescente e já estava cansada de enfrentar a vida 

sozinha. Em sua opinião, todo o sacrifício que fez,  como morar em 

casa  de  familiares,  de  amigos,  foi  o  incentivo  suficiente,  para  ela 

pensar em estudar sem parar ate finalizar o Ensino Médio. 

Em 1998, aos 21 anos, quase não acreditou quando no final do 

curso recebeu o diploma, pois nesse momento lembrou que teve que 

varrer  rua  para  chegar  ate  ali.  Concluído  o  2º  Grau  (hoje  Ensino 

Médio), ela ficou três anos sem estudar, pois sem conseguir ingressar 

numa  universidade  pública  e  sem um salário  fixo  não  tinha  como 

pagar uma faculdade. 

Segundo ela, sempre que ouvia as notícias do MST ficava atenta 

pois,  percebia  que  uma  das  causas  da  luta  do  Movimento  era  a 

oposição às injustiças sociais. 

Em 2002, com 25 anos de idade, resolveu ir morar com os país 

que já estavam residindo num assentamento desde 1990 e ao conviver 

com as pessoas assentadas decide que irá participar ativamente das 

atividades do MST.

Hoje, mora no assentamento 02 de maio e se considera uma 

militante  do  Movimento  e  diz  que  sua  missão  é  de  extrema 

importância. Complementa assumindo que procura sempre participar 
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ativamente  dos  vários  momentos  de  formação  proporcionados  pelo 

MST como assembleias,  conselhos, etc. Registra que logo ao entrar 

para o Movimento já demonstrou interesse pelo Setor de Educação e 

conta  que  sua  primeira  experiência  como educadora  se  deu  numa 

turma de jovens e adultos e afirma ter sido uma ótima experiência.

Em conversa informal,  Marcela  externa sua satisfação em ter 

recebido do MST a oportunidade de ingressar num curso superior, pois 

segundo  ela  sua  maior  realização  tem  sido  participar  do  curso 

Pedagogia da Terra, diz, e sente-se melhor ainda quando percebe que, 

com ele,  tem a  possibilidade  de  ajudar  muito  mais  a  comunidade 

assentada na qual vive. Assume que ama o trabalho de professora e 

que não consegue ver-se realizando outra coisa que não seja trabalhar 

como educadora. 

Seu  relato  sobre  sua  prática  no  Estágio  Supervisionado 

demonstrou ser uma professora preocupada com a aprendizagem dos 

alunos.  Comprometida com o tempo que dispõe para  cumprir  seus 

objetivos e demonstrar as conquistas que tem acontecido em sala de 

aula.  O  estágio  de  Marcela  acontece  numa turma  de  alfabetização 

onde as crianças, em idade escolar, estavam na fase de aprender a ler 

e a escrever. 

Dessa forma, suas atividades eram pensadas para um grupo de 

alunos que estavam iniciando seu processo de educação escolar,  e, 

portanto, exigiam um acompanhamento mais específico pelo professor, 

ao mesmo tempo em que as atividades são também voltadas para 

esse nível de compreensão e aprendizagem. Dessa forma, a aula, no 

seu conteúdo, difere da anterior à medida que não que está ligada a 
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questões sociais, a problemas comunitários, enfim, não se percebe a 

construção de uma rede temática a partir dos problemas da realidade, 

mas sim a superação de um problema real de sala de aula que é a 

aprendizagem do ler e do escrever.

Com o objetivo claro e definido da sua meta para os dias de 

estágio,  a professora desenvolveu um trabalho no qual  se explicita 

elementos fundamentais para uma ação que considere a participação 

dos alunos. Nisso, destaco sua atenção as habilidades, as diferenças e 

especificidades de cada aluno, bem como a criação de momentos que 

estimulem e desenvolvam a aprendizagem de todos.

Por várias vezes a professora procurou as mudanças que iam 

ocorrendo com a aprendizagem de cada aluno ou grupos de alunos a 

partir de um olhar que recaia sobre os avanços e as limitações de cada 

um. Nesse sentido, seu olhar é sempre critico e reflexivo não apenas 

sobre os alunos, mas de forma muito constante sobre suas ações na 

condução do processo.

Avaliando-se e refletindo sobre seu fazer, ela própria se percebe 

parte no processo.  A avaliação qualitativa que faz do aprender dos 

alunos está em função de sua prática, a qual passa a ser objeto de sua 

reflexão.  A  sua  permanente  autoavaliação  consiste,  entre  outras 

coisas,  em  tentar  perceber  onde  não  avançou  diante  da  intenção 

primeira, porque não avançou e como deveria fazer a partir de então.

Outro aspecto que deve ser considerado no relato de Marcela é 

que ela demonstra disponibilidade em modificar a forma como conduz 

o processo quando percebe a necessidade em atender as diferentes 
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demandas  que  vão  surgindo  no  processo  e  essa  flexibilidade  está, 

naquilo  que  consegue  expressar,  em  função  das  necessidades  de 

aprendizagem dos alunos.

O aspecto da participação está presente quando ela possibilita 

aos alunos uma aprendizagem que tem como ponto de partida o nível 

de cada um. O avanço percebido em cada aluno é resultado dessa 

atenção às habilidades e diferenças individuais.

De acordo com o que relata os primeiros contatos com os alunos 

lhes permitem a professora destacar uma situação real: a dificuldade 

dos alunos em ler e escrever.  A partir  dessa necessidade ela deixa 

claro seu objetivo maior naqueles quinze dias de Estágio: conseguir 

avançar na alfabetização dos alunos. O diálogo que estabeleceu com a 

professora efetiva que dava aulas na turma e o contato com os alunos 

parecem ter sido que contribuíram para a definição do que pretendia 

fazer. Seu ponto de partida  se dá a partir de um diagnóstico, o que 

considero ser relevante no sentido de lhe possibilitar um quadro da 

real  situação  dos  alunos.  É  em  função  desse  diagnóstico  que  seu 

planejamento de atividades é pensado.  

O que se percebe no percurso da aula é que professor procura, a 

partir  das  dificuldades  encontradas  nos  alunos,  empregar 

determinadas  formas  de  fazê-los  evoluir  na  aprendizagem.  A 

metodologia que emprega leva em conta as dificuldades e limitações 

percebidas e em função disso a participação dos alunos no processo 

torna-se um importante instrumento do qual o professor vai fazendo 

uso no sentido de possibilitar a aprendizagem. Perceber as dificuldades 

dos alunos e fazê-los avançar requer um olhar atento que os considere 
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como sujeitos sendo capazes de avançar quando são estimulados s 

participar do processo.

Durante a primeira semana do estagio na Escola Antonio 
Conselheiro  trabalhei  atividades  relativas  ao  nome 
próprio  para  identificar  os  alunos  que  ainda  não 
assinavam  o  nome  e  para  oportunizá-los  a  aprender 
corretamente  seus  nomes  e  suas  escritas.  Foi  uma 
semana difícil, pois consegui trabalhar apenas 15 horas 
de estagio dentro de uma carga horária de 215 horas. 
Nessa  semana  trabalhei  a  decodificação  dos  nomes, 
formação  e  leitura  de  palavras  com  alfabeto  móvel, 
reconhecimento dos números naturais e outros fatos que 
me levaram a identificar as dificuldades da turma.

(Relatório de estágio de Marcela, p. 50-51 – Anexo II)

A primeira semana de estágio permitiu que ela percebesse como 

estava  a  condição  de  leitura  e  escrita  demonstrada  a  partir  das 

assinaturas feitas pelos alunos. Diferente da temática sobre a qual foi 

desenvolvida a aula do professor Alexandre, no caso da professora em 

destaque não se trata de uma situação problematizadora, de alguma 

questão social, de um problema a ser resolvido na comunidade, mas 

se constitui num ponto de partida que tem no aluno, ou seja, em sua 

condição  de  leitura  e  escrita,  o  elemento  de  referência  para  a 

construção de um caminho. 

No  seu  relato,  percebe-se,  em  vários  momentos,  uma 

preocupação constante com o aspecto metodológico do seu trabalho. 

De início ela explica que: 

Não  houve  aulas  planejadas  na  perspectiva  dos  três 
momentos  pedagógicos:  Estudo  da  Realidade  –  ER, 
Organização  do  Conhecimento  -  OC  e  Aplicação  do 
Conhecimento - AC. 

Com  essa  turma  procurei  envolver  praticamente  a 
mesma metodologia que utilizava nas aulas que dei para 
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jovens  e  adultos  quando  ainda  não  conhecia  a 
metodologia freiriana. 

(Relatório de estágio de Marcela, p. 51 – Anexo II)

A questão metodológica está sempre presente nas reflexões de 

Marcela  sobre  sua  prática  e  parece  ser  central  nas  suas  escolhas. 

Apesar  de,  no  início  do  relato,  destacar  a  ausência  de  um 

planejamento  baseado  na  perspectiva  dos  três  momentos 

pedagógicos,  ela  assume,  talvez  por  se  sentir  mais  segura, 

desenvolver seu trabalho de acordo com uma experiência anterior. O 

fazer  docente  exige  do  professor  essa  autonomia;  a  tomada  de 

decisões,  que  perpassa  todo  o  processo  de  construção  do 

conhecimento,  lhe possibilita  fazer suas escolhas e são elas que se 

tornam  um  diferencial  nessa  construção.  Suas  experiências  fazem 

agregar, refazer e construir novos saberes permite esse conhecimento 

acumulado que contribui nas escolhas, na busca de um fazer melhor, 

mais  seguro.  A  experiência  como  professora  foi,  nesse  momento, 

fundamental  para  que  ela  decidisse  qual  o  caminho  a  seguir.  A 

docência  é  geradora  de  aprendizagens  e  buscar  conhecimentos  já 

construídos  em  experiências  anteriores  para  reconstruindo-os 

trabalhar  um  novo  fazer  pensado  para  esse  novo  contexto.  É 

importante ao professor perceber como é possível vencer desafios, a 

partir  do  conhecimento  acumulado  na  experiência,  tendo  sempre o 

cuidado de perceber que os sujeitos são diferentes. Nesse aspecto é 

fundamental estar atento as especificidades de cada turma, de cada 

aluno. 

Parece-me  que  a  metodologia  freiriana  de  trabalho  a  qual  a 

professora se refere está relacionada a um trabalho que tem por base 

o  desenvolvimento  dos  três  momentos  pedagógicos  apresentados  e 

discutidos durante o curso. Há uma limitação, na fala da professora, 
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em perceber de forma mais ampla a possibilidade de um trabalho que 

metodologicamente considere reflexões do pensamento pedagógico de 

Paulo Freire, o que difere do seu relato de estágio que apresenta no 

seu percurso fortes características de uma ação docente construída 

com base no pensamento do autor.

No seu relato,  essa atenção às  especificidades  aparece  muito 

notavelmente.  Ela  vai  construindo  o  caminho  considerando  a 

heterogeneidade presente na turma, principalmente no que se refere a 

condição de escrita de cada aluno. A princípio começa demonstrando 

como estavam as assinaturas dos nomes feitas pelos alunos quando 

inicia  o  período do Estágio e  propõe como objetivo  estabelecer,  no 

final, uma comparação para perceber se houve evolução no processo. 

Assim escreve:

 

Estavam assim as assinaturas dos meus educandos na 
primeira  semana...  E  só  voltarei  a  apresentar  nos 
últimos meses. […] Devo salientar que essas só foram 
possíveis  depois  de  uma  semana  de  aula  envolvendo 
diariamente suas assinaturas. 

(Relatório de estágio, p. 51 – Anexo II)

Apesar do esforço nem todos conseguiram escrever seus 
nomes corretamente. Muitos estão tirando copias como: 
Renato  (esse  ainda  escreve  de  trás  para  frente; 
Erivelton, Artur, Liliane, Fabrício. Denílson, Carlos, Alex, 
João  Pedro  e  João  Vitor.  Os  demais  conseguiram.  As 
vezes  fico  me  perguntando  o  que  foi  ensinado 
anteriormente,  porque  os  educandos  não  aprenderam 
nem seus nomes.

(Relatório de estágio de Marcela, p. 52 – Anexo II)

Esse,  olhar  coletivo  sobre  a  turma  que  ao  mesmo  tempo  é 

individual, pode contribuir para que ela um diagnóstico mais geral da 

turma o que facilita traçar metas, definir objetivos. No aspecto micro 

isso contribui para que ela possa identificar, sem padronizar ou rotular, 
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como cada um se encontra no processo e, a partir daí, perceber como 

eles podem ir avançando. 

A  importância  de  perceber  como  cada  aluno  se  encontra  no 

processo  pode  permitir  a  professora  criar  diferentes  formas  de 

interação,  pensar  diferentes  atividades  que  estimulem  não  só  o 

aprendizado individual, mas principalmente a participação coletiva. É 

fundamental que esse fazer possibilite a todos perceberem-se sujeitos 

no processo e a percepção de que assim ocorre o desenvolvimento da 

aprendizagem não só para si, sujeito individual, mas também para o 

crescimento  do  outro.  A  participação  pode  contribuir  para  uma 

aprendizagem coletiva caracterizada pelo crescimento de todos. 

O perceber individualmente cada aluno se encontra no processo, 

buscando essa construção de conhecimento que perpassa o individual 

e o coletivo, pode possibilitar à professora uma constante reflexão de 

sua prática  percebendo como os  alunos  avançam na aprendizagem 

mas,  também  como  ela,  na  condição  de  mediadora,  necessita 

melhorar. Nesse sentido, o fazer e o refazer de sua prática que vai se 

dando a partir da reflexão sobre a aprendizagem dos alunos contribui 

diretamente no processo de reflexão e avaliação de sua prática.   

A ação docente quando pautada na perspectiva de envolver os 

diferentes  sujeitos,  pressupõe  um  olhar  atencioso  às  diversidades. 

Esse  olhar  que  permite  identificar  diferentes  pontos  de  partida 

contribui  para  o  desenvolvimento  de  um  trabalho  coletivo  onde  a 

participação  de  cada  um é  fundamental  para  o  sucesso  do  grupo. 

Numa sala de aula, onde há diversos alunos com diferentes níveis de 

aprendizagens, as atividades coletivas tornam-se excelentes propostas 
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capazes de possibilitar o crescimento de todos. Marcela, em diversos 

momentos, priorizou o trabalho com atividades coletivas possibilitando 

a interação entre os alunos. 

Realizei  atividades  diárias  envolvendo  um  subtema, 
dentre  os  programados,  na  intenção  de  continuar  a 
formação  e  leitura  de  palavras,  uma  vez  que 
trabalhamos o substantivo próprio na semana anterior 
com  todos  os  nomes  dos  educandos  e  educadora. 
Embora eles ainda não tivessem escrevendo todos os 
nomes já identificam alguns e por isso decidi iniciar com 
a  escrita  de um texto  coletivo  procurando  rimar  com 
seus nomes conforme havia prometido na ultima aula.

(Relatório de estágio de Marcela, p. 53 – Anexo II)

Ainda dentro do aspecto metodológico, a professora busca uma 

tentativa de desenvolver atividades de sala de aula pensadas a partir 

dos três momentos pedagógicos. A atividade que propõe a seguir foi 

pensada nessa perspectiva, contudo, ela procura adapta-a ao nível das 

crianças e desenvolve a atividade de acordo com a compreensão que 

tem do processo:

No Estudo da Realidade procurei envolvê-los em tudo 
que  já  conheciam  e  sempre  de  forma  como  se 
estivessem pesquisando: os animais que encontramos 
no trajeto de casa á escola, nos objetos da igreja, de 
casa.  Ainda  com  relação  aos  animais  pedi  que 
observassem e identificassem quais eram domésticos 
ou selvagens, os que são mais criados pelos pais, que 
alimentos são mais consumidos por eles. 

No  momento  Organização  do  Conhecimento  - 
pesquisamos em livros tudo que fosse possível  para 
melhorar a compreensão dos educandos a partir das 
informações  trazidas  por  eles.  Assim  é  que 
organizamos desenhos, gravuras, bem como a leitura 
das  mesmas,  procurando  sempre  utilizar  materiais 
concretos  principalmente  o  alfabeto  móvel  na 
formação  das  palavras  dos  animais  observados  por 
eles. As atividades eram trabalhadas em coletivo. 
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No momento Aplicação do Conhecimento o quadro de 
giz foi bastante utilizado para nossos escritos. Procurei 
usar sempre um desenho para cada palavra formada e 
fiz  isso  principalmente  porque  entre  os  educandos 
havia uma aluna especial e eu não sou preparada para 
lidar  com  a  situação  e  diante  disso  procurava 
improvisar. Descobri que pensando em Janaína ajudei 
muitos  outros  que  mesmo  ouvindo  e  falando  não 
escreviam. 
(Relatório de estágio de Marcela, p. 53-54 – Anexo II)

Percebe-se que há realmente uma tentativa de desenvolver uma 

atividade a partir da realidade do aluno. É um esforço seu em propor 

no estágio uma proposta metodológica apresentada no curso. Apesar 

das  limitações  que  a  mesma  assume  em  trabalhar  com  os  três 

momentos pedagógicos vale ressaltar o objetivo da atividade que seria 

o de utilizar elementos da realidade das crianças para dar continuidade 

ao processo sem perder de vista sua intencionalidade primeira que é a 

de alfabetizá-las. 

A  possibilidade  dada  aos  alunos  de  observar  elementos  do 

cotidiano, da sua realidade, como os objetos percebidos no trajeto da 

escola até a casa, dos animais e algumas de suas características e 

falar sobre eles na aula seguinte, não pode deixar de ser vista sob 

outra perspectiva: a participação do aluno pode ser motivada a partir 

do momento em que o professor cria condições nas quais ele possa 

falar de si, do seu cotidiano, de como pensa e percebe os elementos 

de sua realidade. 

No  que  se  refere  à  ideia  de  buscar  nos  saberes  e  nas 

experiências  que  o  aluno  traz  do  seu  dia  a  dia  a  construção  de 

conhecimentos,  também  aparece  em  outro  momento  como,  por 

exemplo,  ao  se  referir  ao  se  referir  a  seu  trabalho  na  área  de 
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matemática, conforme demonstra, nessa área buscou dar ênfase aos 

conhecimentos do cotidiano, da realidade dos alunos.

Quando  iniciamos  a  semana  da  Matemática  não 
pretendia  trabalhar  só  a  matemática  em  si,  porem 
resgatar  um pouco do conhecimento que já  havia  nos 
educandos com relação ao tema e também diversificar. 
Planejei trabalhar adição em momentos simples do dia a 
dia  de  cada  um,  através  de  leitura,  música,  pintura, 
desenho, jogos, cores, tamanhos etc.

(Relatório de estágio de Marcela, p. 55 – Anexo II)

A  não  explicitação  de  como  trabalhou  essas  atividades  torna 

limitada  nossa  compreensão  sobre  como  possibilitou  essa 

aprendizagem  considerando  os  elementos  da  realidade  e 

especialmente como possibilitou a participação dos alunos. 

Essa parte do relato de Marcela possibilita-nos perceber o pano 

de fundo sobre o qual vem desenvolvendo suas atividades, qual seja, o 

de buscar nos elementos da realidade, instrumentos que facilitem a 

aprendizagem, seja nos objetos e animais, e agora nos membros da 

família bem como naquilo que a comunidade oferece: sua história, seu 

nome, suas instituições, meios de transportes e localização. Vejamos 

como ela reflete sobre a semana de trabalho:

Essa foi, a melhor das semanas. Pudemos trabalhar e 
apreender  muitos  conhecimentos  que  ajudaram  a 
compreender  coisas  que  nunca  mais  esqueceremos: 
construímos  uma  arvore  do  tempo  relembrando  os 
antepassados  e  os  sucessores.  Utilizamos  também 
desenhos,  fichas  de  identificação  individual  com  o 
registro. Novamente trabalhamos a codificação usando 
outros nomes, outras palavras. Aprendemos o nome da 
comunidade e o que existe nela, ou seja, como vivem as 
famílias, quantas são e quais os órgãos públicos como 
as associações etc, e como esses órgãos funcionam. Os 
meios  de  transportes,  de  comunicação,  o  mapa  da 
localidade etc.

(Relatório de estágio de Marcela, p. 57 – Anexo II)
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A ação docente pode ocorrer  dentro  de um processo coletivo 

onde  todos  os  membros  da  escola  possam  participar  em  vários 

momentos  e  atividades,  inclusive  naquelas  ligadas  a  preservação e 

manutenção  do  ambiente  escolar,  na  construção  de  instrumentos 

pedagógicos utilizados como recurso didático, enfim no envolvimento 

de todos. Um aspecto positivo a ser destacado é que a escola pode ser 

pensada nessa perspectiva: um ambiente construído a partir de ações 

conjuntas no qual todos se sintam responsáveis e parte no processo. 

Ações  coletivas  em  que  a  todos  sejam  dadas  possibilidades  de 

participação  contribuem  no  crescimento  da  instituição  e  ajuda  na 

construção de um ideal  coletivo.  Essa realidade foi  vivenciada pela 

professora Marcela, conforme relata:  

Na semana que se sucedeu posso afirmar que do ponto 
de  vista  pedagógico  foi  gratificante,  pois  produzimos 
materiais  didáticos  para  a  escola  como  boliche  de 
garrafa,  caixa  de  leitura,  petecas,  limpamos  as 
dependências da escola, vendemos os vidros e alumínio 
e  ainda  demos  uma  lição  de  como  conviver  com  a 
natureza  sem  destruir  seus  ambientes  e  também 
reutilizar tudo que já usamos e jogamos fora.

(Relatório de estágio de Marcela, p. 60 – Anexo II)

Como todo processo de construção de conhecimento que envolve 

ações  coletivas,  esse  também  pode  ser  visto  sob  diferentes 

perspectivas, e, avaliando-o, a partir do seu ponto de vista ela diz:

Já  no  ponto  de  vista  pessoal  e  coletivo,  enquanto 
educadores  e  educandos  foi  cansativo,  demorado  na 
construção dos materiais, bagunçado e desorganizado. 
Tudo que  planejamos com seriedade  parecia  diversão 
para  as  crianças.  Só  se  concentravam  na  hora  do 
desenho ou da escrita.

(Relatório de estágio de Marcela, p. 60-61 – Anexo II)
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A citação  acima  demonstra  um elemento  muito  presente  nos 

ambientes coletivos: Os conflitos, a divergência de interesses. Saber 

lidar  com  as  diferenças  é  difícil  e  exige  do  professor  paciência  e 

principalmente perceber como algo inerente ao processo. 

A  reflexão  da  professora  também faz  parte  de  um  cotidiano 

docente  no  qual  as  idas  e  vindas  são  comuns  aos  processos  de 

construção,  ou  seja,  há avanços,  embora  eles  ocorram em meio  a 

dificuldades  encontradas  no  percurso.  O  importante  é  o  professor 

permitir-se avaliar, refletir individual mas coletivamente sobre o seu 

fazer. Ao mesmo tempo em que a professora relata um caminhar que 

se apresenta com dificuldades e alguns desvios, pois os sujeitos não 

pensam e  não  agem igual,  ela  também percebe  o  outro  extremo: 

mesmo em meio as dificuldades ela percebe que avança ao avaliar a 

aprendizagem dos alunos: 

Voltando para o tema da semana. Uma coisa que está 
me deixando muito feliz é perceber que os educandos 
que  estão  com  chances  de  serem  aprovados  estão 
despertando  para  a  aprendizagem.  Estão  lendo, 
sozinhos, as palavras que temos trabalhado dentro dos 
temas até então desenvolvidos. 

(Relatório de estágio de Marcela, p. 64 – Anexo II)

Para que um processo de construção de conhecimento possa ser 

considerado participativo são necessários elementos como a adesão e 

o envolvimento dos sujeitos. Em se tratando do papel do professor, é 

relevante  que  este  esteja  presente  em  todos  os  momentos  como 

mediador,  como  facilitador,  criando  situações  para  que  o  processo 

aconteça  e  avance.  O  professor  precisa  ter  um olhar  atento  para, 

percebendo o  processo  como um todo,  identificar  lacunas  que  vão 

sendo detectadas ao longo do caminho. A reflexão sobre a forma como 
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o  caminho  vai  sendo  construído  é  um  importante  passo  rumo  ao 

objetivo  pretendido.  Ela  possibilita  a  avaliação  dos  pontos  fracos  e 

reflexão sobre como melhorar. Marcela, em alguns momentos, deixa 

isso registrado em seu relato:

Na semana percebi que todo o meu esforço parecia em 
vão. Tudo desandava diante das minhas mãos. Chorei e 
pensei em desistir, mas encontrei uma luz no fundo do 
poço. Recebi a visita da coordenadora da Secretaria de 
Educação  do  Município  que  passou  uma  aula  inteira 
comigo.  Pediu  aos  educandos  um  a  um  para  lerem. 
Primeiro palavras no dicionário. Depois frases em textos 
e por fim nomes de desenhos, fazendo um comentário 
no final. 

O  estágio  estava  dando  certo.  Apesar  dos  números 
demonstrarem que  dos  25 educandos  que  iniciaram a 
turma  6  foram  transferidos,  só  neste  mês,  e  dos  19 
restante 12 demonstra um bom resultado nas atividades 
que temos propostos.

 

[...] porque se eu considerar o nível de aprendizagem 
em que a turma estava quando iniciei o Estágio e olhar 
agora perceberei  o grande avanço dos meus alunos e 
com isso, posso afirmar que meu esforço não foi em vão. 
Cada vez mais tenho a convicção de que com crianças 
nada é previsível e nem tampouco despercebido.

(Relatório de estágio de Marcela, p. 65-66 – Anexo II)

A participação do mediador consiste também nesse momento de 

busca de si mesmo, de reflexão sobre seus avanços, mas também de 

suas limitações. 

Um elemento importante que possibilitou a participação do aluno 

foi a diversidade de atividades sugeridas pelo professor. Isso permite 

que várias ações e recursos possam ser utilizados e contribuem a não 

restringir  a  aprendizagem  a  apenas  uma  forma  de  aprender.  Essa 
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diversidade de atividades foi pensada por Marcela para possibilitar aos 

alunos avançarem na leitura e escrita. 

Relato que os três primeiros dias dessa semana tem sido 
especiais.  Primeiro  porque  não  forcei  os  alunos  com 
atividades  escritas,  deixei-os  a  vontade  procurando 
conduzir  a  aprendizagem  da  melhor  forma  possível. 
Como forma de tornar a aprendizagem da escrita mais 
fácil  comecei  a  utilizar  o  caderno  de  caligrafia  para 
concentrar  as  letrinhas  e  as  assinaturas.  Durante  boa 
parte das aulas, os educandos ficaram livres para lerem 
e escreverem o que quisessem. Foi assim que procurei 
despertar  neles o gosto pela  leitura.  Não ficou aquela 
obrigatoriedade, mas sim, a disponibilidade dos mesmos 
em participar livremente das atividades.

(Relatório de estágio de Marcela, p. 66 – Anexo II)

Os sujeitos aprendem de formas diferentes não existindo apenas 

uma que os possibilite crescer intelectualmente. Os alunos não têm o 

mesmo desempenho, nem participam da mesma forma quando estão 

juntos  em um mesmo processo.  Na  sala  de  aula  é  extremamente 

relevante que eles sejam vistos como sujeitos diferentes do ponto de 

vista das habilidades e de como podem se apropriar dos diferentes 

saberes. O olhar atento sobre as diferenças e a percepção sobre como 

cada aluno responde aos estímulos do professor, podem ser elementos 

facilitadores da aprendizagem do aluno. Marcela consegue explicitar 

em seu relatório como essas diferenças individuais eram percebidas no 

que se refere à aprendizagem da leitura e da escrita pelos  alunos. 

Vejamos o que ela relata abaixo: 

Aprendemos  muito  durante  toda  a  semana.  E  a 
metodologia  utilizada  contribuiu  bastante  na 
aprendizagem  deles.  Por  exemplo,  educandos  como: 
Andreia,  Andressa,  Artur,  Caio,  Eriton,  Gecivania, 
Gerson,  Grasiele,  Junior  e  Liliane  já  lêem  palavras 
simples  e  identificam-nas.  Fazem a  relação  da  adição 
com  a  multiplicação,  principalmente  quando  estão 
acompanhadas com quantidade.
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Já  o  grupo  de  Denílson,  Fabrício  e  Alex  só  copiam, 
contudo considero isso um avanço, pois estes no inicio 
do Estagio só cobriam e com pouco entusiasmo.

Leandro, Erivelton e Renato faltam muito  e mesmo já 
estando reprovados por faltas aprenderam a identificar 
seus  nomes  e  escrevê-los.  Tainara  confunde  muito  as 
letras e as mistura muito na hora da leitura. 

(Relatório de estágio de Marcela, p. 67-68 – Anexo II)

Ao  trabalhar  com a  noção  de  respeito  às  especificidades  dos 

alunos, percebendo eles têm diferentes formas de assimilação e de 

construção  de  conhecimentos,  o  professor  pode  possibilitar  a 

participação  dos  mesmos  em  diversos  momentos  e  de  diferentes 

formas. No caso da professora, é relevante destacar que não há uma 

padronização  dos  alunos  e  nem dos  resultados,  pelo  contrário,  ela 

trabalha com a noção de que cada um tem um desenvolvimento que 

lhe é próprio e que, portanto, pode ser respeitado.

Na reflexão realizada sobre seu trabalho, Marcela, percebeu a 

importância  que assume no seu fazer  a metodologia utilizada,  aqui 

compreendida  como  a  forma,  o  caminho  pelo  qual  ela  conduz  o 

processo.  O  critério  utilizado  para  qualificar  seu  trabalho  são  os 

avanços, ou seja, aquilo que cada aluno, mesmo que seja aos poucos, 

gradativamente, vai melhorando no ato de ler e escrever, Segundo ela, 

não só  os  alunos demonstram que evoluíram como ela  própria,  no 

caminhar  metodológico,  tem  mudanças  significativas.  Na  reflexão 

sobre seu fazer docente, percebe que algumas limitações estão sendo 

vencidas ao mesmo tempo em que lhe permite perceber onde precisa 

melhorar e onde avança. 

A opção metodológica do professor pode influenciar para que a 

aula se torne um momento de troca de saberes,  de construção de 
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novas  habilidades,  de  participação  em  diferentes  momentos, 

possibilitando  o  crescimento  individual  e  coletivo  dos  sujeitos.  A 

professora avança quando busca tornar o processo de aprendizagem 

participativo criando situações de envolvimento para concretizar seu 

objetivo que seria alfabetizá-los. 

Nestas  aulas  minha  intenção  foi  trabalhar  o 
conhecimento dentro do que se pensa sobre o padrão 
alfabético.  Não  procurei  desenvolver  um  trabalho  a 
partir  do  conhecimento  por  área,  mas  pensando  nas 
inúmeras possibilidades que envolvem a representação 
da leitura e da escrita.

(Relatório de estágio de Marcela, p. 71 – Anexo II)

É relevante a reflexão que ela faz ao caracterizar o Estágio a 

partir das relações que, na sala de aula, se estabeleceram. A ideia de 

inovar aquilo  que está estabelecido, de contribuir  na construção de 

novas oportunidades, na concepção de que a relação professor-aluno 

se constrói no respeito, na aceitação do diferente, na valorização da 

expressividade.  São  reflexões  que  podem  estar  presentes  numa 

prática  que  considere  o  trabalho  do  professor  como  parte  de  um 

coletivo e não como uma ação isolada.  

Quando ouvi falar em estagio não imaginei que pudesse 
haver aprendizagens tão diversas e plurais como as que 
aconteceram, como por exemplo: ter a oportunidade de 
estar  ao lado das pessoas que tanto esperam de nós, 
como os  alunos,  superar  o  medo,  estar  envolvido  em 
situações  que  mexam com as  mudanças  das  praticas, 
conhecendo  o  novo  e  modificando  as  estruturas  e  as 
bases que nos norteiam. Ter e dar oportunidades foram 
meus  maiores  avanços  e  muito  contribuiu  no  meu 
crescimento  profissional.  Poder  construir  junto  com  a 
criança um ambiente de respeito pautado na aceitação 
dos  seus  interesses,  no  apoio  à  sua  expressão, 
valorizando as contribuições que estas venham a trazer.

(Relatório de estágio de Marcela, p. 72 – Anexo II)
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Perceber o caminho percorrido e refletir sobre ele identificando 

os limites e avanços da prática são fundamentais para que o professor 

visualize onde poderia ter avançado e porque não o fez. É Importante 

destacar que, os limites por ela percebidos, não estão associados à 

indisciplina dos alunos, a falta de material didático-pedagógico, ou à 

ausência do poder público, mas a limitações da própria prática, de um 

fazer  que  não  contemplasse  aspectos  que,  para  ela,  seriam 

necessários.  Nisso,  reconhece  a  dificuldade  em  desenvolver  um 

trabalho pautado na metodologia dos três momentos pedagógicos, na 

construção  de  rede  temática,  além  da  dificuldade  em  relacionar  a 

realidade  do  aluno  com  as  áreas  do  conhecimento.  Possibilidades 

discutidas e propostas em vários momentos do curso Pedagogia da 

Terra. Assim ela relata:

Uma dificuldade percebida foi em tentar desenvolver nos 
três momentos pedagógicos a elaboração e execução das 
aulas  programadas.  Transformar  áreas  disciplinares 
abrangentes em conteúdos da realidade dos educandos, 
como por exemplo Historia e Geografia nos seus aspectos 
locais, sejam físicos ou culturais ou ainda sociais é muito 
difícil,  envolver  áreas  bem distintas  como Matemática, 
Artes e outras em algo capaz de despertar o interesse, o 
entusiasmo e a participação do aluno no processo é, para 
mim, algo muito complicado. 

Percebi que as crianças compreenderam os conteúdos de 
uma forma bem melhor quando passei a utilizar a lógica 
de situações-problemas, principalmente em Matemática 
quando  utilizei  fatos  envolvendo  suas  realidades  e 
acontecimentos  do  cotidiano.  Também  ficou 
compreendida  a  relação  que  existe  entre  adição  e 
multiplicação.  Ao tentar  trabalhar essa mesma relação 
na subtração e divisão, senti que a turma achou muito 
complicada, e aí resolvi parar, pois não consegui avançar. 
Acabei  dando-me  por  satisfeita.  Preferi  parar  do  que 
continuar e misturar na cabecinha deles outras normas 
que  contribuíram  na  construção  dos  conhecimentos 
adquiridos  por  eles/elas  neste  curto  espaço  de 
socialização.

(Relatório de estágio de Marcela, p. 71 – Anexo II)

149



Ela avançou aspecto de romper alguns limites de sua formação 

como a de trabalhar com alunos com necessidades especiais, no caso 

a aluna Janaina. A atenção que desprende à aluna nas aulas, fazendo 

com  que  ela  participe,  junto  com  os  demais  alunos,  no  mesmo 

universo da sala de aula, faz com que a aluna apresente mudanças 

bastante  positivas  na  aprendizagem  na  medida  em  que  consegue 

identificar determinados elementos na compreensão da escrita e da 

leitura. 

Um  outro  desafio  que  enfrentei  foi  o  de  lidar  com 
situações  que  fogem  de  controle  como  atender  as 
necessidades de uma educanda com cuidados especiais 
sem prejudicá-la, uma vez que não tenho qualificação e 
nenhum preparo para lidar com esse caso. Embora tenha 
comigo  uma  carga  muito  forte  de  sensibilidade  e 
afetividade.

E  Janaina  por  ser  surda  e  muda  me  surpreendeu; 
quando chegou perto para dizer que também já sabe ler. 
Com o dedo na palavra bola mandou-me olhar para o 
chão e chutou. Depois  com o dedo na palavra casa e 
igreja desenhou-as no quadro negro. Foi a maior emoção 
de todos e seus coleguinhas ficaram admirados e diziam 
que ela já sabia ler como eles.

(Relatório de estágio de Marcela, p. 68 – Anexo II)

É  importante  destacar  que  esse  avanço  percebido  na 

aprendizagem da aluna com necessidades especiais se dá a partir do 

momento  em  que  a  mesma  é  inserida  no  mesmo  processo  de 

construção de aprendizagem dos demais e principalmente quando a 

professora considera sua especificidade não excluindo-a do processo, 

pelo contrário possibilitando seu envolvimento e participação. 
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Ao  final  do  relato  a  professora  destacou  alguns  pontos  que, 

nesse trabalho, estamos abordando qual seja a concepção de que a 

reflexão  do  professor  sobre  sua  ação  lhe  permite  uma  constante 

reconstrução do seu fazer. É pelo dinamismo da ação e da reflexão que 

ele exercita o permanente processo de reconstrução do ser professor. 

Destaca fundamentalmente a importância que teve, na sua vivência, 

os aspectos ligados a sua relação com o aluno, ao mesmo tempo que 

registra a importância de um pensar e de um agir coletivo no grupo de 

professores.

Assim,  ao  me  referir  aos  pontos  positivos  do  estágio 
defino-os  em  quatro  fatores  que  contribuíram  no 
crescimento profissional e ético dessa educadora:

-  A  possibilidade  de  Mudança,  não  apenas  na  minha 
prática, mas nos alunos que evoluíram, que aprenderam.

-  A  sensação  de  ter  participado  de  um  processo  de 
Construção de conhecimentos pautado nas dificuldades e 
avanços dos alunos.

E, por último, a Transformação que foi possível a mim e 
aos alunos. O Estágio foi um momento de aprendizagem 
para todos.

Já com relação aos pontos negativos cito:
- O comodismo da maioria dos professores e também de 
alguns alunos;

- a Carência em estudos, reuniões, discussões e também 
leitura no grupo de professores e a falta de Integração 
entre os professores.

Encerro  agradecendo,  mais  uma  vez,  a  oportunidade 
recebida para modificar minha pratica pedagógica.

(Relatório de estágio de Marcela, p. 74-76 – Anexo II)

A  concepção  de  uma  prática  que  se  reconstrói  possibilita  a 

necessidade de um pensar coletivo proposto nos espaços e momentos 

de socialização de experiências promovidos pela Escola. Esse pensar 
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coletivo pode contribuir para um fazer também coletivo no qual possa 

ganhar destaque o envolvimento com os pares, um fazer percebido 

como objeto de reflexão e a realidade do aluno como ponto de partida 

na construção do conhecimento. 

Daí reafirmarmos que a ação do professor não pode se dar de 

forma aleatória, desinteressada, sem planejamento, mas a partir de 

uma intencionalidade  que  se  explicita  nos  objetivos  propostos,  nas 

atividades sugeridas, na escolha do aspecto metodológico, enfim, na 

construção  de  um  processo  que  tem  como  princípio  as  diferentes 

realidades  e  a  reflexão  sobre  elas.  O  aspecto  coletivo  poderá  ser 

norteador à medida que há a possibilidade da participação dos sujeitos 

nas escolhas e nas tomadas de decisões.  

Aspectos como esses podem muito bem estarem relacionados a 

um projeto de uma educação que seja transformadora dos sujeitos e 

da realidade. Contudo, apesar de relevantes não podem ser suficientes 

para que o processo aconteça de forma plena. Os limites estão sempre 

postos das mais diferentes formas, seja nas relações estabelecidas na 

própria escola, assim como aqueles colocados pelos contextos sociais 

dos sujeitos.

As reflexões que a professora vem fazendo ao longo do relato 

mostram a  relevância  da  reflexão  sobre  a  prática.  As  inquietações 

colocadas  no  início  do  relato,  não  teriam a  mesma  resposta  se  o 

caminho percorrido não tivesse sido permeado por um olhar atento ao 

fazer. A intenção de chegar a um objetivo, anteriormente definido, foi 

se  materializando  à  medida  que  esse  olhar  permitia  um constante 

refazer.
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V – Considerações Finais 

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  constantes 
reorientações, em pleno movimento. Por mais esta razão, hoje mais do 
que nunca, é um equívoco a educação como reprodutora, repetitiva de 
si mesma, do mundo. Devendo ser a educação movimento, tem esta 
conotação a mais, além de ser processo. 

                                                                                                                    
                                                                                                                                          Marta Pernambuco
                                                                                                   Educação e Escola como Movimento, 1994. 
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Na  parte  I  deste  trabalho  apresentei  um  resgate  de  minhas 

experiências  profissionais,  procurando  refletir,  a  partir  de  um olhar 

crítico,  sobre  a  relação  da  escola  com os  pais,  o  trabalho  com os 

conteúdos escolares, e a participação do professor na escola. A partir 

dessas  reflexões  foi  possível  perceber  que  as  escolas  de  educação 

básica  onde  desenvolvi  minhas  atividades  foram  significativos 

contextos de aprendizagem. 

O  conjunto  de  práticas  desenvolvidas  nos  referidos  contextos 

possibilitaram o desenho do meu perfil de professor. Minha formação 

docente  ia  se  constituindo  na  medida  em  que  eu,  convivendo  em 

diferentes contextos escolares, assumia diferentes posições, pondo em 

prática  diferentes  estratégias  de  construção  de  conhecimento.  A 

escola, naquele momento, representava não o único, mas um lugar 

estratégico e relevante para minha formação. Os avanços e os recuos 

de  minha prática,  percebidos  agora  com esse  olhar  crítico,  não  se 

davam aleatoriamente, de forma desinteressada, pelo contrário, eram 

resultados de um conjunto de fatores, entre eles meu convívio com 

diferentes sujeitos e suas diferentes concepções sobre como é possível 

construir conhecimentos a partir da proposta de escola, de homem e 

de sociedade que se tem e que se quer construir.

Esse resgate, que evidencia meus avanços e recuos, percebidos 

a partir de minha inserção num grupo de pesquisa como o GEPEM, 

proporciona  a  descoberta  de  uma  possibilidade  de  construção  de 

conhecimentos, tanto no convívio de sala de aula com o aluno como 

nas demais ações que envolvem a docência, diferente das concepções 

que eu vinha construindo como professor. Perceber-se num coletivo no 

qual a prática docente tem sido, ao longo de anos de experiência, o 
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instrumento mais importante para se pensar a própria prática, fazendo 

disso  um  caminho  para  a  sua  reconstrução,  foi  significativo  nesse 

momento  de  minha  formação.  A  dinamicidade  na  construção  de 

conhecimentos a partir de uma prática que se refaz pela reflexão é 

extremamente  relevante  quando  pensamos  numa  escola  dinâmica, 

formadora, e, principalmente, quando intencionamos que ela considere 

a  realidade  dos  sujeitos  como  ponto  de  partida.  Contudo,  pude 

perceber que essa reflexão sobre a prática considera a participação 

dos  sujeitos  como  fundamental  para  uma  construção  de 

conhecimentos  menos  fragmentada,  mais  interdisciplinar, 

principalmente  quando  pensamos  a  escola  como  um  espaço  de 

formação no qual um conjunto interligado de práticas se complementa. 

Nisso, é fundamental a participação de todos os sujeitos. 

 

Na perspectiva de que a escola se constitui como um espaço de 

formação do professor, e que, nela, suas práticas podem ser refletidas 

coletivamente,  trago, na II parte desse trabalho, a análise de duas 

experiências de formação – uma realizada em São Paulo do Potengi e 

em  Natal  no  RN  e  a  da  SME/SP  -  que  foram objeto  de  reflexão, 

tornando-se referências que possibilitaram a sistematização de ideias e 

o acúmulo de conhecimentos sobre formação e prática docente não só 

para  o  grupo  de  pesquisadores  que  delas  participaram,  mas  como 

contribuição para a área. Trazê-las para o trabalho significa percebê-

las  como relevantes  por  considerarem a  realidade  dos  sujeitos,  ou 

seja, as suas práticas, como ponto inicial para se produzir um novo 

conhecimento. Além disso, essa realidade é posta como possibilidade 

de reflexão, de questionamento. 
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Na parte III propus uma análise do Curso Pedagogia da Terra na 

UFRN. Nela evidencio suas características como curso de formação de 

professores, pensado e organizado a partir de um referencial teórico e 

metodológico que possibilitou aos alunos, a maioria deles professores 

em  serviço,  perceberem-se  em  um  processo  de  formação  que 

considera não só a realidade de suas comunidades como ponto de 

partida para as suas aulas, mas também a reflexão e o repensar sobre 

suas práticas, num coletivo de discussão.

O  relato  de  dois  professores,  observados  a  partir  de  como 

possibilitaram a participação do aluno no processo, e a reflexão que 

permitia  a  eles  próprios  e  aos  alunos  pensarem  suas  realidades, 

tornou-se  um  instrumento  que  nos  permitiu  melhor  compreender 

como esse processo acontece na escola. 

Defendendo a participação coletiva e a reflexão sobre as práticas 

como  elementos  norteadores  de  uma  formação  docente  que  se 

constrói  no  processo,  ou  seja,  na  prática  e  pela  prática,  também 

apresentei  neste estudo algumas reflexões e compreensões sobre a 

importância do contexto social, político, econômico no qual professor e 

aluno estão inseridos.

Argumentei  que  o  professor  não  pode  ser  visto  isoladamente 

como se  suas  ações  não  tivessem relações  com o  contexto  social, 

político  e  econômico  no  qual  ele  vive  e  atua.  Nesse  sentido,  na 

discussão  sobre  a  formação  e  prática  do  professor  devemos  estar 

atentos à complexa realidade na qual vivem os sujeitos, pensando a 

formação docente numa perspectiva ampla que não se limita a uma 

licenciatura,  mas  numa  formação  que  tem  início  no  convívio  do 
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professor  nos  diferentes  espaços  e  instituições,  bem  como  na 

formação permanente e continuada. 

Torna-se desafiador para o professor conviver com uma enorme 

quantidade de informações e refletir sobre elas. Tão desafiador quanto 

é também construir um posicionamento crítico e cuidadoso a respeito 

das situações que o cercam. Daí a importância que assume, na ação 

docente, a concepção de mundo do professor. 

Outro aspecto  destacado no estudo foi  a importância  de uma 

construção do conhecimento docente associada à discussão sobre a 

inter-relação entre diferentes áreas e saberes, pois, se por um lado a 

especialização  do  trabalhador  é  algo  evidente  e  necessário  na  sua 

formação, por outro, estamos sendo protagonistas de um rico debate 

na área de formação de professores que explicita a necessidade de se 

integrar,  pela  via  da  interdisciplinaridade,  as  diferentes  áreas  do 

conhecimento. 

Outro  fator,  presente  no  cotidiano  das  escolas,  e  também 

aparece  como  possibilidade  neste  trabalho  é  a  importância  do 

professor perceber-se em meio a um universo cultural marcado pela 

diversidade,  pela  heterogeneidade  dos  sujeitos.  Algo  que  tem 

emergido muito fortemente na última década. O surgimento de novos 

e diferentes atores sociais como os Movimentos Sociais, por exemplo, 

provoca uma demanda de novas necessidades que possibilitam uma 

ampliação e diversificação dos espaços de atuação desse profissional, 

como também a necessidade do mesmo refletir sobre quem é e o que 

busca  esse  diferente  que  surge.  Esse  questionamento  lhe  permite 

inclusive pensar sua prática.
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Nesse  universo  onde  a  formação  humana  adquire  dimensões 

cada vez mais abrangentes e o novo surge numa velocidade sempre 

mais  acelerada,  o  professor  continua  sendo  o  profissional  que,  por 

excelência,  pode,  pelas  especificidades  da  sua  profissão,  não  só 

repensar e refazer sua prática como também possibilitar aos alunos 

momentos  de  reflexão  sobre  suas  realidades,  permitindo-os 

estabelecer  relações  mais  sistematizadas  entre  seus  conhecimentos 

prévios, retirados das suas experiências, adquiridos no seu contexto 

diário,  e  aqueles  considerados,  pela  escola,  como sistematicamente 

mais  produzidos.  Isso  os  permitirá  compreenderem  melhor  e  mais 

criticamente seus contextos.

A função do professor não pode se restringir ao mero repasse de 

informações,  nem  muito  menos  se  constitui  numa  ação 

desinteressada, desprovida de intenções. Na condição de facilitador da 

aprendizagem,  e,  portanto,  como  alguém  que,  em  diferentes 

realidades, pode contribuir para a construção de novos conhecimentos, 

é necessário que ele entenda e perceba que o conhecimento se produz 

e se reproduz das mais diferentes formas, e, mais do que isso, está 

sempre em função de uma sociedade que é temporal e histórica, e, 

portanto, atende a interesses de determinados grupos que vivem e 

viveram épocas e lugares diferentes. 

É relevante para o professor que ele se perceba na condição de 

mediador.  Nessa  condição  ele  não  pode  ser  o  fornecedor  de  um 

conhecimento  pronto  e  acabado,  fechado  em si  mesmo,  como um 

manual  que  o  aluno  lê,  compreende  e  com  ele  não  dialoga.  Pelo 

contrário,  é através do professor que a aula torna-se um momento 
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privilegiado onde o encontro de diferentes saberes possibilita  novas 

descobertas. Na qualidade de mediador e facilitador, ele deve assumir 

a condução do processo em conjunto com o aluno, percebendo-se um 

profissional  do  conhecimento  ainda  não  construído,  ainda  não 

encerrado,  mas com um ponto  de partida  definido  e  um ponto  de 

chegada que se construirá no durante. 

Essa compreensão que lhe possibilitará perceber-se sujeito no 

processo  e  agente  de  mediação  e  de  transformação  não  se  dá  de 

forma desinteressada, mas pode estar relacionada ao seu pensar e ao 

seu agir, às suas experiências, à sua compreensão de mundo como 

sujeito  inserido numa realidade.  Nesse processo de construção que 

envolve escolhas e, portanto, tomada de decisões, o professor pode, 

na sala de aula, através de elementos como a participação dos sujeitos 

e a reflexão coletiva, possibilitar a construção de saberes e fazeres 

pautados numa forma crítica de pensar a realidade.

É relevante pensar uma concepção de formação docente na qual 

a Licenciatura que não consegue sozinha dar conta das habilidades e 

competências  necessárias  à  docência,  ela  caminha  paralelo  às 

experiências de vida, às vivenciais desse sujeito em outras instâncias 

formadoras, além da escola. Estas experiências e vivências, além de 

serem  propiciadoras  de  aprendizagens,  podem  tornar-se  também 

referências que norteiam a ação docente.

Entendendo  que  a  docência  está  relacionada  à  existência 

humana do professor e reconhecendo nas palavras de Nóvoa (2000) 

que não se separam o sujeito real e concreto do sujeito professor, é 

possível entendermos que a ação docente vai estar pautada na sua 
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existência social e material. Assim, é necessário conhecer o professor. 

Sua participação no coletivo da escola também vai estar associada a 

esse sujeito de dimensões diversas. A reflexão que fará de sua prática 

docente não estará isolada de outras realidades. Dessa forma, não é 

possível pensar numa participação coletiva harmônica, sem conflitos. 

Não é possível pensar numa reflexão que minimize os gostos pessoais, 

os interesses individuais. 

Ainda nesse pensamento encontramos nas palavras de Raquel 

Barbosa (2003) a afirmação de que a dimensão subjetiva, valorativa, 

afirma que a ação do professor e da professora é inseparável de sua 

subjetividade,  de  seus  sentimentos,  ideais  e  representações,  [...} 

especificamente,  dependerão  da  consciência  que  tiver  de  sua  ação 

educativa,  do  próprio  campo  da  ação  educativa  e  da  escola. 

(BARBOSA: 2003. p. 81)

Na opinião de (TARDIF, 2002 p. 232). Os saberes advindos do 

cotidiano,  das  sensações  proporcionadas  pelas  alegrias,  pelas 

frustrações, das suas subjetividades também estão também presentes 

na docência. 

 

Se a formação docente é resultado de uma série de fatores que 

se interrelacionam, extrapolando, portanto, um curso de licenciatura, é 

relevante perceber que a prática docente, como parte dessa formação, 

traz consigo sua capacidade formadora a partir do momento em que o 

professor  reflete  coletivamente,  pondo-a  em  questionamento, 

discutindo  e  dialogando  com  seus  pares  e  alunos  o  seu  fazer, 

possibilitando assim, emergir diferentes olhares, conflitando posições e 

crenças. A prática docente que é compreendida como um momento de 
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construção e reconstrução do conhecimento, traz em si a dinamicidade 

e a renovação a partir do olhar do outro, do diálogo que se estabelece 

em meio ao diferente.

Não  sendo  estática,  mas  se  renovando  pela  reflexão,  ela  se 

distancia do condicionamento, de ser fechada em si mesma, ritualística 

e técnica. Pelo contrário, ela se constitui numa ação política (FREIRE, 

2000) permeada de valores, de comportamentos e verdades, que são 

social  e  culturalmente  construídos.  Seu  aspecto  político  pode  ser 

percebido nessa perspectiva do humano, na sua capacidade de refletir, 

de dialogar com o outro e de agir. 

Percebendo a prática docente como humana, portanto, política e 

intencional, associada a interesses, pois é exercida por sujeitos que 

vivem emoções, sentimentos e experiências de vida, entendemos ser a 

escola,  e em especial  a sala de aula,  um lugar privilegiado para a 

construção de um novo conhecimento que pode ocorrer no encontro 

entre professor e aluno.  Ambos,  sujeitos  de diferentes realidades e 

marcados  por  distintas  formas  de  compreensão  dessa  realidade, 

poderão, pela participação que se estabelece no diálogo e pela reflexão 

sobre essas realidades, construírem algo novo, que seja válido e tenha 

significativo para ambos. 

Nessa perspectiva, para que essa prática assim se materialize, a 

escola  precisa  ser  entendida  como  um  espaço  que,  além  de  ser 

propiciador  de  mudanças  de  atitudes,  de  comportamento  e  de 

realidades, independente do contexto onde se localize, ela pode ser 

um  lócus onde  o  diálogo  entre  os  sujeitos  torna-se  instrumento 

necessário para a transformação de uma escola distante, fragmentária, 

161



para  um  espaço  de  construção  onde  se  perceba  vida,  sentido, 

qualidade, e principalmente um ensino significativo para o aluno e para 

o professor. 

Em todos os sentidos a escola não só assume diferentes feições, 

pois varia muito de um lugar para outro, como também reúne em si 

diferentes  sujeitos  com  múltiplas  formas  de  compreensão  sobre  o 

mundo.  Da  mesma forma que  não  é  possível  pensar  numa escola 

homogênea com características semelhantes,  não se pode pensar a 

formação e a prática como um conjunto de ações que se desenvolvem 

da  mesma  forma  e  padrão  por  todas  as  escolas,  por  todos  os 

professores. 

Diante dessa escola e de uma prática docente que privilegia, de 

diferentes  formas,  uma  formação  humana  promotora  do  sujeito 

possibilitadora de uma concepção crítica da realidade, portanto, de um 

aluno  que  pense  e  sinta-se  ativo  no  processo  de  compreensão  do 

mundo, emerge um importante desafio para o professor: refletir sua 

ação em sala de aula, repensar incessantemente seu fazer dentro de 

um  processo  que  considere  as  individualidades,  as  especificidades. 

Para isso é relevante um projeto coletivo de escola onde a participação 

dos  sujeitos  e  a  reflexão  das  realidades  sejam  importantes 

instrumentos facilitadores da concretização dessa intencionalidade. 

Um  trabalho  docente  que  seja  pensado  em  parceria  com  a 

comunidade  escolar  supõe  a  existência  de  ações  que  considere  a 

interdisciplinaridade.  Necessário  se  faz  ouvir  o  aluno,  mas  é  de 

fundamental importância ouvir o outro, atentar para as experiências 

dos  pares,  para  as  conversas  de  orientação  e  discussão  com  os 
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supervisores  pedagógicos,  enfim,  é  necessário  um  Projeto  Político 

Pedagógico de escola que seja construído na participação e na reflexão 

da realidade escolar. Esse trabalho pode estar diretamente relacionado 

ao aluno que está na escola, à concepção de sujeito que se deseja 

formar, e à comunidade na qual a escola está inserida. 

Nesse processo de 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 pode 

ter  sua prática  reduzida  à  mera  transmissão de informações.  Se a 

construção do conhecimento na escola deve passar necessariamente 

por  uma  discussão  coletiva  sobre  saberes  e  práticas  é  necessário 

destacar que as diferentes compreensões de mundo serão pontos de 

passagens ou elementos mediadores para o novo conhecimento a ser 

produzido.

A discussão coletiva sobre as ações docentes (planejamento de 

atividades, escolhas dos conteúdos, de material didático, a avaliação 

do  processo,  entre  outras)  são  momentos  do  processo  que  podem 

envolver toda a escola, contribuindo para que a ação docente tenha 

esse  percurso  dinâmico,  impreciso,  contudo  planejado,  que  ao  se 

movimentar  e  renovar-se,  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.

É necessário o fortalecimento, no grupo de professores, de uma 

concepção 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  possibilidade  de 
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diálogo. É 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  permite  um conhecimento  maior  sobre 

suas ações e um planejamento mais próximo da realidade dos seus 

alunos  e  professores;  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;  a  criação  de  espaços  de  diálogos  que  priorizem  a 

socialização de experiências e a reflexão sobre as mesmas permitem 

que  os  professores  possam  ouvir  outras  experiências,  tecer 

comentários,  refletir  sobre  o  que  estão  fazendo  e  principalmente 

possibilita a todos um olhar mais amplo sobre os diferentes fazeres e 

os rumos que o coletivo está tomando; uma constante avaliação de 

suas ações permitirá ao professor perceber em que aspectos houve 

avanços na sua prática e o que suas ações representaram dentro das 

propostas pensadas pelo coletivo da escola. 

É necessário acrescentar que todo esse contexto pode ter como 

fim  implicações  na  qualidade  do  ensino.  Uma  escola  que  caminhe 

pautada na possibilidade da participação de toda a comunidade escolar 

pensando a construção de sua autonomia, de um currículo que atenda 

aos interesses de todos que a fazem, poderá ter significativos avanços 

na aprendizagem dos alunos.    

É necessário perceber que o crescimento coletivo se dá em meio 

as diferenças, ao conflito. A reflexão coletiva possibilita vir a tona as 

especificidades do pensar e do fazer docente. Contudo, esse elemento 

quando  visto  sob  a  ótica  do  respeito,  da  solidariedade,  da 
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reciprocidade  e  especialmente  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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