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RESUMO 

  

Esta dissertação nasceu no contexto dos trabalhos e discussões dos quais 
participei no Núcleo de História e Memória da Educação de Jovens e Adultos do 
Rio Grande do Norte (NUHMEJA-RN). Nesta pesquisa, busco compreender como 
se dava o cotidiano da formação docente da Campanha De Pé no Chão Também 
Se Aprende a Ler (1961-1964). Com base nos estudos com o cotidiano e na 
epistemologia da complexidade, a investigação com o cotidiano da formação dos 
professores/as da Campanha foi realizada com o propósito de visibilizar sua 
complexidade e multidimensionalidade, em diálogo com as discussões atuais 
sobre formação docente. Para isso recorri, também, aos estudos sobre memória e 
narrativa. O percurso metodológico desta pesquisa foi realizado a partir de 
entrevistas com professores/as da Campanha. Suas narrativas foram 
entrelaçadas a discussões sobre memória, pois entendo que, no momento de 
reconstituições das memórias narradas dos docentes foi reconstituído o cotidiano 
da sua formação durante a Campanha De Pé no Chão.  A multiplicidade de 
espaçostempos formativos; as relações de poder que nortearam a oferta e 
participação dos docentes da Campanha nos cursos de formação continuada; um 
complexo de teorias que fundamentam a formação de professores/as na 
Campanha; a existência de dois grupos de docentes com experiências e 
contextos de formação distintos, o que repercutia nas práticas formativas 
cotidianas e contribuiu para visibilizar as relações de poder/saber que norteavam 
essas práticas; o acompanhamento realizado pela equipe do Centro de Formação 
de Professores (CFP), mediante o planejamento e as unidades de trabalho, 
revelando formação continuada e controle dos docentes em exercício; a não 
passividade dos docentes, fazendo outro uso do que lhes foi proposto; a 
proposição e efetivação de práticas formativas que buscavam integrar o político e 
o pedagógico foram percebidas nas narrativas e discutidas neste estudo. Entendo 
este estudo como contribuição para uma reflexão sobre formação docente nos 
dias hodiernos. 

 

Palavras-chave: Campanha. Formação docente. Memória. Narrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The following work was born in the context of academic works and discussions 
that I have joined in the “Núcleo de História e Memória da Educação de Jovens e 
Adultos do Rio Grande do Norte” (NUHMEJA-RN). In this research, I aim 
understand how was the everyday teacher training in the Campaign “De Pé no 
Chão Também Se Aprende a Ler” (1961-1964). Based on studies with daily life 
and in the epistemology of complexity the research with the daily training of 
teachers of the campaign was held proposing visualize its complexity and 
multidimensionality, in dialogue with the current discussions about teacher 
training. Therefore this could happen I also used studies about memory and 
narrative. The methodological approach of this research was conducted through 
interviews with teachers of the Campaign. Their narratives were intertwined to 
memory discussions, because I understand that at the time of reconstitution of 
narrated memories of teachers the everyday training of the teacher during the 
Campaign “De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler” it was reconstituted. The 
multiplicity of formative spacestime; the power relations that guided the offer and 
participation of the teachers in in continuing education courses  inside the 
Campaign; a complex of theories underlying the training of teachers in the 
Campaign; the existence of two groups of teachers with different experiences and 
training contexts, which echoed in the daily training practices and contributed to 
visualize the relationships of power / knowledge that guided these practices; 
monitoring carried out by the “CFP” team, through planning and work units, 
revealing continuing education and control of teachers at work; the not passivity of 
teachers, making other use of what was proposed to them; the proposition and 
execution of training practices that sought to integrate the political and 
pedagogical were perceived in the narratives and discussed in this study. I 
understand this study as a contribution to reflect about the teacher training 
education nowadays. 

Keywords: Campaign. Teacher training. Memory. Narrative. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Esta dissertação surgiu com base nas minhas experiências no Núcleo de 

História e Memória da Educação de Jovens e Adultos (NUHMEJA-RN). O trabalho 

com as memórias dos sujeitos/atores que fazem parte da história da educação de 

adultos e educação popular do Rio Grande do Norte (RN) me levaram à 

investigação acerca da formação docente na Campanha De Pé no chão Também 

Se Aprende a Ler1. A discussão gira em torno da formação de professores/as no 

cotidiano da referida experiência educativa.  

Em 2010, enquanto graduanda do curso de Pedagogia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) passei a integrar o Núcleo NUHMEJA-

RN. Esse Núcleo tem como objetivo reunir e disponibilizar fontes documentais 

referentes à história e à memória da Educação de Jovens e Adultos e da 

Educação Popular do RN. Ele se tornou ambiente propulsor para diversas 

pesquisas na área da história e memória da educação de pessoas jovens e 

adultas e educação popular do estado, dentre as quais se insere esta dissertação 

sobre a formação docente no cotidiano da referida Campanha. 

No contexto de trabalho no NUHMEJA-RN, desenvolvi a monografia 

intitulada “Campanha De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler (Natal/RN, 

1961-1964): reflexões sobre práticas educativas e currículo” (AQUINO, 2012). 

Essa pesquisa revelou, na prática educativa de professores de adultos da 

Campanha, a presença de elementos como o diálogo, valorização da cultura dos 

alunos, prática reflexiva, flexibilidade do processo educativo a diferentes situações 

de ensino-aprendizagem e integração entre as disciplinas. Enfatizo esses 

elementos organizadores da prática pedagógica por dois motivos. O primeiro se 

refere ao fato de que, ainda hoje, inúmeros autores discutem a importância de 

práticas educativas pautadas no diálogo, na valorização da cultura dos 

educandos, na reflexão sobre a prática e no trabalho com disciplinas integradas. 

Segundo Freire (2006), ao defender uma educação voltada para 

libertação do oprimido, essa educação não pode ocorrer sem o diálogo entre os 

                                                           
1 No decorrer desta dissertação, passarei a usar a nomenclatura Campanha De Pé no Chão para 
fazer referência à Campanha De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler de forma abreviada. 
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sujeitos cognoscentes. Esse autor também ressalta a importância da valorização 

da cultura dos educandos. Nesse processo de valorização da cultura dos alunos e 

alunas chamo atenção para o que discutimos, atualmente, em termos de 

valorização das práticas culturais dos educandos. Pinheiro (2011) nos ajuda a 

compreender as práticas culturais dos educandos como experiências que possam 

se tornar conteúdos curriculares, bem como produtoras e condicionantes da 

autonomia dos sujeitos. Essa autora discute ainda acerca do princípio da 

flexibilidade no tocante ao currículo. Segundo ela, as ações educativas devem ser 

adequadas à situação da aprendizagem. Nesse sentido, na Campanha, com base 

nos resultados da pesquisa mencionada anteriormente, esse princípio pode ser 

percebido devido à presença de os diversos elementos organizadores da prática 

pedagógica serem usados de acordo com as diferentes situações de ensino-

aprendizagem da Campanha, que inclui diferentes espaçostempos de ensino e 

formação. A integração de disciplinas ou interdisciplinaridade, como é atualmente 

chamada, também é bastante discutida, ainda hoje, por autores que se dedicam a 

pensar o desenvolvimento de práticas pedagógicas e formativas mais 

significativas. Esse é outro motivo pelo qual esses elementos se destacam, uma 

vez que o trabalho formativo e pedagógico, alicerçado nesses princípios, torna o 

ensino-aprendizagem mais significativo para os alunos e alunas. 

Com base nesses resultados, senti a necessidade de investigar a 

formação docente que alicerçou essas práticas educativas da Campanha. Com a 

pesquisa anterior, foi possível identificar a existência dessas práticas, mas, 

posteriormente a esse momento, pretendia discutir que tipo de formação os 

professores/as recebiam no cotidiano da Campanha para compreender como foi 

possível aos docentes desenvolverem práticas educativas alicerçadas no diálogo, 

na valorização da cultura, na integração das disciplinas etc, nos anos de 1960. É 

nesse contexto que surgiu a motivação para a presente investigação. O diálogo 

com essa memória não se trata de uma discussão do passado pelo passado, mas 

uma memória que serve ao presente no sentido de nos oferecer elementos para a 

reflexão sobre a formação docente nos dias atuais. 

Entendo que o diálogo com a memória narrada da Campanha De Pé no 

Chão com toda a sua multiplicidade de espaços formativos e de ensino-

aprendizagem nos fornece elementos para uma reflexão mais profunda sobre 
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formação docente no que se refere a uma prática formativa significativa repleta de 

coerências e contradições. É a possibilidade de discutirmos a temática da 

formação de professores/as a partir da narrativa dos docentes que vivenciaram 

essa experiência educativa, conhecida nacional e internacionalmente pelos 

resultados alcançados. Segundo Benjamin (2012), a experiência de narrar é algo 

que tem desaparecido e uma das causas desse fenômeno é que as ações da 

experiência estão em baixa. É fato que na sociedade onde vivemos há uma 

demanda expressiva pelo novo; é uma supervalorização do presente em 

detrimento do passado. A esse respeito, Hobsbawm (1995), assim, se manifestou: 

 

A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais 
que vinculam nossa experiência pessoal à de gerações passadas 
– é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do 
século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie 
de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o 
passado público da época em que vivem. (HOBSBAWM, 1995, p. 
13). 

 

Porém, esta pesquisa foi desenvolvida com a preocupação de romper 

com essa lógica, colocando a memória da Campanha De Pé no Chão como 

espaçotempo propulsor para as discussões sobre formação de professores/as. A 

formação docente vivenciada pelos docentes no cotidiano da Campanha nos 

permite dialogar sobre o que foi realizado na Campanha e que, ainda hoje, é 

complexo, tais como as questões referentes ao desenvolvimento de uma prática 

educativa que integre as dimensões do político e do pedagógico, bem como 

refletir sobre as soluções encontradas por esses docentes no cotidiano de sua 

formação e de sua prática pedagógica ante as incertezas e os imprevistos da 

prática educativa. Com fulcro nos Estudos com o Cotidiano, mergulho na referida 

Campanha, introduzindo a seguinte questão: Como se dava a formação no 

cotidiano dos professores/as da Campanha De Pé no Chão Também Se Aprende 

a Ler? 

Santos (1996) destaca que a transformação e a emancipação da 

sociedade precisam ocorrer a partir da reinvenção do passado. Segundo esse 

autor, o passado insurge não apenas como um relato, mas também como um 

recurso ou até mesmo como uma fonte de inconformismo diante do que está 
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posto. Desta feita, a compreensão das práticas formativas da Campanha De Pé 

no Chão pode, de fato, contribuir para que possamos pensar em transformações 

e mudanças de nossas práticas educativas na contemporaneidade. 

Assim, me proponho investigar sobre o cotidiano da formação docente na 

Campanha De Pé no Chão, que inclui considerar os diversos espaçostempos 

formativos, definindo os seguintes objetivos: 

 

 Distinguir os processos formativos relacionados às práticas educativas da 

Campanha De Pé no Chão.  

 Discutir e compreender as práticas de formação de professores/as na 

Campanha De Pé no Chão.  

 Visibilizar a complexidade do processo de formação de professores/as na 

Campanha De Pé no Chão.  

 Relacionar a formação de professores/as da Campanha com o que se 

discute hoje no âmbito da formação docente. 

 

A Campanha De Pé no Chão foi desenvolvida na cidade do Natal no 

período de 1961-1964, durante a gestão do prefeito Djalma Maranhão e do 

Secretário de Educação Moacyr de Góes. O pensamento humanista marxista de 

Djalma Maranhão, sua passagem no Partido Comunista, a militância no 

cafeísmo2, seu pensamento nacionalista e sua identificação com a causa popular 

(GÓES, 2010), tudo isso o leva a desenvolver uma série de ações em prol dos 

direitos das classes menos favorecidas. Entre essas ações, destaco a oferta de 

educação para todos e o incentivo à cultura popular se desdobrando na 

Campanha De Pé no Chão, já que, em sua administração, a diminuição da taxa 

de analfabetismo foi tida como meta principal. Nesse período, o número de 

analfabetos na cidade do Natal chegava a mais de trinta mil numa população de 

154.276 habitantes (GÓES, 2010). Por meio dessa Campanha, buscou-se 

oferecer educação para todos os analfabetos da cidade, criança e adulto. 

                                                           
2 Esse grupo reunia as forças progressistas do Rio Grande do Norte, sob a bandeira de luta contra 

o Estado Novo e o fascismo. 
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Assim, diversas ações foram desenvolvidas, entre elas, a criação de 

Escolinhas, que consistiam em classes de alfabetização que utilizavam espaços 

cedidos, gratuitamente, pela população (casas, cinemas, igreja etc); os 

Acampamentos Escolares, cobertos de palha e chão de barro batido, localizados 

nas periferias da cidade do Natal, onde aconteciam aulas de alfabetização para 

crianças durante o turno diurno e para adultos no período noturno; o Centro de 

Formação de Professores (CFP) criado em 1962, sob a direção da professora 

Margarida de Jesus Cortez, que teve a função de preparar e ministrar cursos de 

formação para professores/as que iriam trabalhar na Campanha e realizar o 

trabalho de coordenação técnico-pedagógica; a Escola de Demonstração, que se 

tornou importante por servir de local onde os professores/as em formação no CFP 

poderiam observar como acontecia a prática docente; os círculos de cultura, 

voltados para alfabetização de adultos na perspectiva freireana; a Interiorização 

da Campanha, que consistiu na expansão da Campanha De Pé no Chão para 

municípios do estado e, consequentemente, modificação dos cursos de 

emergência do CFP; e a vertente De Pé no Chão Também se Aprende uma 

Profissão, em que foram oferecidos cursos de barbearia, artesanato, enfermagem 

de urgência, sapataria, corte e costura, encadernação e datilografia (GÓES, 2010; 

AQUINO, 2013). 

Essa estrutura possibilitou o acesso de crianças e adultos da cidade do 

Natal à educação e à cultura. A efetivação da educação oferecida pela Campanha 

De Pé no Chão, nos referidos espaçostempos, acontecia concomitantemente, por 

exemplo, a criação dos acampamentos escolares não determinou o fim das 

escolinhas. Ou seja, a criação de outros espaçostempos formativos e de ensino-

aprendizagem, na Campanha, não significou o fechamento daqueles que já 

estavam em funcionamento (AQUINO, 2013). Somente o Golpe de Estado de 

1964 determinou o encerramento das atividades da Campanha De Pé no Chão. 

Em razão do Golpe, a Campanha foi considerada uma experiência subversiva. 

Com isso, as atividades foram interrompidas, materiais foram queimados e muitos 

professores/as foram presos e/ou detidos para interrogatórios. Os docentes do 

CFP e coordenadores dos círculos de cultura, em decorrência de sua formação 

política anterior à Campanha e da proposição de práticas pedagógicas 

comprometidas com a conscientização política das classes populares, foram os 
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mais perseguidos, tendo suas casas vasculhadas pelo exército, responderam a 

períodos longos de interrogatórios e, consequentemente, tiveram suas funções na 

Campanha De Pé no Chão interrompidas. Nesse processo de interrupção das 

atividades da Campanha, as aulas nos acampamentos foram canceladas. Em 

outros espaços de ensino aprendizagem da Campanha, a exemplo da Escola de 

Demonstração, as aulas continuaram, porém não nos moldes como vinham sendo 

desenvolvidas na Campanha. Houve um esforço, em razão do regime militar, para 

efetivação de práticas educativas esvaziadas das discussões políticas. 

Na organização dos capítulos procurei contemplar os objetivos propostos. 

Os dois últimos objetivos permeiam todos os capítulos de discussão desta 

dissertação, uma vez que a complexidade do processo formativo de docentes na 

Campanha De Pé no Chão e a relação entre essa formação e o que discutimos 

hoje em termos de formação de professores/as são inerentes a todos os temas de 

discussão, tais como: ofertas e práticas da formação, conteúdos da formação e a 

participação dos professores/as na promoção de sua formação continuada. Esses 

temas desdobraram-se em três capítulos de discussão dos dados produzidos com 

base nas entrevistas com os professores/as. A estrutura deste trabalho ficou, 

portanto, assim organizada: 

No primeiro capítulo, apresento as minhas escolhas teórico-

metodológicas e os procedimentos realizados que fundamentaram a pesquisa 

com o cotidiano da formação de professores/as da Campanha De Pé no Chão. 

Por se tratar de um trabalho com a memória narrada dos docentes, desenvolvo 

uma discussão da relação entre memória, narrativa e cotidiano, situando o diálogo 

com os professores/as da Campanha De Pé no Chão como desencadeador da 

discussão, uma vez que percebi que o diálogo com os docentes foi requerendo a 

compreensão dessas relações entre memória, narrativa e pesquisa com o 

cotidiano. Assim, pretendo discorrer, ao longo do capítulo como optei e fui 

compreendendo a pesquisa com o cotidiano da formação dos professores/as, 

reconstituída em suas memórias narradas. Por conseguinte, recorri aos estudos 

de Alves (2008), Oliveira (2008) e Oliveira; Geraldi (2010) sobre pesquisa com o 

cotidiano; Bosi (1994), Vygotsky (1993), Le Goff (2013), Halbwachs (2003), Pollak 

(1989), Benjamin (2012), Jovchelovitch; Bauer (2000) sobre memória e narrativa. 
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No segundo capítulo, discuto as práticas e ofertas de formação inicial e 

continuada na Campanha De Pé no Chão. Apresento os diversos espaços de 

formação docente e seus contextos de elaboração. Por se tratar de uma pesquisa 

com o cotidiano e estar fundamentada na noção de complexidade de Morin (2000, 

2012) teço a discussão buscando visibilizar as contradições e 

multidimensionalidades inerentes ao cotidiano dessa formação. Nesse sentido, 

procurei ressaltar as relações de poder que definem determinados espaços 

formativos como mais valorizados que outros. Segundo Foucault (2007), poder 

não é um objeto natural, uma coisa intrínseca às instituições superiores da 

censura, mas um feixe de relações que permeia todas as relações humanas, ou 

seja, nada está isento do poder, o que há são diferentes formas de exercício do 

poder. 

No terceiro capítulo, pondero sobre as formas de fazer de docentes que 

revelam como, no cotidiano da prática formativa da Campanha, professores/as 

assumem diferentes teorias pedagógicas, algumas vezes até antagônicas, 

visando ao desenvolvimento do seu projeto educativo. Para tanto, me reporto aos 

estudos de Sampaio (2008) no sentido de estar atenta ao emaranhado de 

concepções, teoriaspráticas em que docentes estão mergulhados em sua prática 

educativa cotidiana e ao pensamento complexo (MORIN, 2000), visibilizando a 

diferença e a oposição, e também o caráter complementar de que fazem uso 

(CERTEAU, 2012) os docentes da Campanha de elementos da pedagogia 

tradicional, da pedagogia nova, da pedagogia tecnicista, e da pedagogia 

progressista visando formar professores/as capazes de alfabetizar crianças e 

adultos nas classes da Campanha De Pé no Chão. Essa discussão me leva, na 

última parte do capítulo, a escrever sobre a Campanha De Pé no Chão enquanto 

movimento de educação popular. 

No último capítulo, lanço meu olhar sobre o acompanhamento da equipe 

do CFP junto aos professores/as dos acampamentos escolares e da Escola de 

Demonstração. Procurando visibilizar a complexidade desse acompanhamento, 

ressalto os momentos em que ele se mostra, de fato, como essencial, uma vez 

que a equipe do Centro orientava e formava continuamente docentes sem 

formação, mas também momentos em que esse acompanhamento é marcado 

pelo controle e limitação das possibilidades criativas dos professores/as dos 
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acampamentos. Nesse sentido, estabeleço um diálogo entre o que falam os 

professores/as da Campanha com Foucault (2005, 2007) e Sampaio (2008), no 

tocante aos mecanismos de disciplina e controle, e com Certeau (2012) que nos 

ensina a atentar para as práticas não previstas e não prescritas dos praticantes 

do cotidiano. Nesse caso, de docentes da Campanha De Pé no Chão. Assim 

sendo, discuto, ainda, sobre autonomia e valorização docente na Campanha e a 

ressignificação do ser professor/a num contexto de educação popular, 

entendendo que a formação/acompanhamento docente realizado na Campanha 

De Pé no Chão, que está atravessada por relações de poder hierárquicas e por 

controle, é, ao mesmo tempo, possibilidade de valorização, aprendizagem e 

qualificação dos professores/as. 

Por fim, apresento as considerações finais do trabalho, priorizando a 

relação entre os objetivos da pesquisa e o que foi narrado pelos professores/as 

da Campanha De Pé no Chão. Posteriormente, teço algumas reflexões referentes 

à contribuição desta pesquisa para minha própria formação. Ou seja, o quanto 

pesquisar e produzir conhecimento sobre a formação docente no cotidiano da 

Campanha significou para mim em termos de experiência formativa. 
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As escolhas teórico-metodológicas da pesquisa: adentrando no cotidiano da 

formação docente da Campanha De Pé no Chão 

 

Neste capítulo apresento ao leitor as minhas escolhas teórico-

metodológicas e procedimentos realizados que fundamentaram a pesquisa com o 

cotidiano da formação de professores/as da Campanha De Pé no Chão. O 

trabalho com essa experiência educativa iniciou-se, em 2010, com a minha 

inserção no NUHMEJA-RN, sendo a experiência nesse Núcleo propulsora para a 

presente investigação, conforme já explicitado na introdução. O que retomo do 

trabalho que desenvolvi no NUHMEJA-RN, e que foi fundamental para 

compreensão sobre a maneira como levei a efeito esta pesquisa são os 

procedimentos metodológicos, visto que, para a investigação com o cotidiano da 

formação docente da Campanha De Pé no Chão, dei continuidade e recriei o que 

já vinha desenvolvendo no Núcleo. Para tanto, fundamento-me 

epistemologicamente, nos Estudos do Cotidiano e utilizo narrativas de 

professores/as da Campanha De Pé no Chão como opção metodológica, 

recorrendo aos estudos da memória e da complexidade para ter acesso ao 

cotidiano pesquisado e compreendê-lo. 

A Campanha De Pé no Chão é considerada uma experiência de 

educação popular que se propõe à transgressão de uma ordem econômica e 

cultural dominante, haja vista se propor à alfabetização, escolarização e 

valorização da cultura das classes populares na cidade do Natal. A maneira como 

essa Campanha foi desenvolvida compreende uma multiplicidade de espaços de 

ensino-aprendizagem, os quais são o Centro de Formação de Professores, 

acampamentos escolares, círculos de cultura, escolinhas, entre outros. Essa 

diversidade de espaços e, consequentemente, de sujeitos envolvidos 

(professores/as, alunos, gestores) leva-me a atentar e considerar a subjetividade, 

complexidade e imprevisibilidade da diversidade de acontecimentos do cotidiano 

nesses espaços, passando a apreciar, como verdades, as versões acerca do 

cotidiano da formação docente da referida Campanha. Assim sendo, compreendo 

a formação docente na Campanha De Pé no Chão com base na diversidade de 

narrativas dos professores/as e gestores/as que viveram essa experiência, 



21 

 

 

considerando na pesquisa a subjetividade e a interpretação pessoal de cada um 

dos professores/as que cooperou com a pesquisa, entendendo que os resultados 

da investigação correspondem a uma versão, dentre outras possíveis, sobre o 

cotidiano da formação docente na referida Campanha. 

É importante explicitar que entendo o cotidiano para além de uma 

realidade social estática com suas regras e rotinas. O cotidiano, conforme Alves 

(2008), é espaçotempo de prazer, inteligência, criação, memória e solidariedade. 

Nesta pesquisa, em que estou trabalhando com memória, o cotidiano da 

formação de professores/as da Campanha torna-se “acessível” no momento em 

que converso com os docentes que participaram dessa experiência educativa, 

sabendo que esse cotidiano, por todas as suas características e complexidades 

mencionadas acima, é tecido no momento da produção das narrativas pelos 

docentes da Campanha e ressignificado por mim enquanto dialogo, penso e 

escrevo sobre ele. Portanto, 

 

[...] é preciso deixar claro que, do ponto de vista metodológico, 
quando falamos em cotidiano, não estamos nos referindo a uma 
instância específica da realidade social (Pais, 2003), mas de uma 
arma da qual nos servimos para compreender essa mesma 
realidade, mesmo consciente de que as realidades não se dão a 
conhecer e que a multiplicidade de redes de conhecimentos e 
valores dos sujeitos sociais torna cada realidade um conjunto de 
possibilidades tão amplo quanto as leituras que delas possam ser 
feitas. (OLIVEIRA; SGARBI, 2008, p. 84). 

 

Com base na compreensão de cotidiano, entendo a produção de 

conhecimento como um processo que ocorre em rede, na qual diferentes 

dimensões da vida do ser humano estão entrelaçadas e propulsionam essa 

produção. Logo, os diferentes saberes, práticas, experiências, percepções e 

posicionamentos que os indivíduos mantêm contato e/ou assumem ao longo de 

suas vidas é o que viabiliza a produção ou criação de novos conhecimentos. No 

caso do cotidiano da formação de professores/as na Campanha De Pé no Chão, 

diferentes dimensões de suas vidas estão entrelaçadas e propulsionam a 

produção de conhecimentos no momento da rememoração de suas vivências na 

Campanha. Essa relação entre memória e cotidiano será tratada mais à frente, 

quando eu estiver discorrendo sobre o meu mergulho no cotidiano da formação 
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docente da Campanha. Por ora, detenho-me na compreensão de cotidiano como 

espaçotempo de produção de conhecimentos sobre formação docente na 

Campanha, conforme iniciado na página anterior. 

A pesquisa com o cotidiano da formação docente da Campanha De Pé no 

Chão não é um trabalho de distanciamento, mas de aproximação na medida em 

que busca ultrapassar uma visão afastada, do “alto” acerca da Campanha. “Os 

cotidianos das escolas, no qual os sujeitos tecem suas redes de fazeres, onde 

vivem, agem, sentem, sofrem, amam, os seus ‘praticantes ordinários’ só existem 

quando cessa a busca da visibilidade ‘panóptica’ de uma escola abstrata, vista do 

‘alto’”. (OLIVEIRA, 2008, p. 59). Assim, proponho uma analogia com a visão que 

temos de uma cidade no momento em que a sobrevoamos e, depois, quando 

adentramos nela e em sua vida e a percepção das relações cotidianas 

desenvolvidas na Campanha. Com isso, conseguimos melhor visualizar a relação 

de distanciamento e aproximação e sua influência no processo de conhecimento 

e compreensão dos saberesfazeres cotidianos na Campanha De Pé no Chão. 

Quando um avião está sobrevoando uma cidade, do alto conseguimos perceber a 

urbe como uma paisagem mais homogênea, estática, sem minudências, sem 

vida. No momento em que o avião vai perdendo altitude, se aproximando da pista 

de pouso e, mais, quando descemos dele e começamos a andar pela cidade, 

começamos a perceber uma maior riqueza e diversidade da urbe em questão, 

com seus diferentes prédios e casas, o movimento dos carros, pessoas, barulhos, 

vida. Esse movimento de distanciamento e aproximação nos permite uma visão 

mais complexa acerca da cidade, uma vez que é possível do alto perceber, por 

exemplo, a divisão espacial, as divisões sociais etc; e aos nos aproximarmos, já 

que apreendemos uma riqueza maior de detalhes também podemos perder um 

pouco a totalidade das relações. Assim, quando estabelecemos uma relação de 

proximidade – mediante as narrativas dos professores/as – conseguimos 

mergulhar no cotidiano da Campanha com toda a sua diversidade e 

perceber/compreender as táticas desenvolvidas pelos docentes, ou seja, seus 

saberesfazeres cotidianos, mas sem perder de vista as relações que esses 

mantêm com fenômenos sociais, políticos, educacionais. 
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Pesquisar o cotidiano escolar é, assim, um trabalho de busca de 
compreensão das táticas e usos que os professores desenvolvem 
no seu fazer pedagógico, penetrando astuciosamente e de modo 
peculiar, a cada momento, no espaço do poder. Abdicando da 
busca de “ver” a totalidade [...] esta metodologia de pesquisa 
pretende assumir a complexidade das práticas com suas 
trajetórias, ações, corpo e alma, redes de fazeres em permanente 
movimento. (OLIVEIRA, 2008, p. 59). 

 

Esse processo de aproximação e imersão no cotidiano da formação 

docente da Campanha De Pé no Chão demanda o exercício de outras lógicas 

para apreendermos e compreendermos os conhecimentos e as formas como são 

tecidos no cotidiano. Nilda Alves, no texto Decifrando o pergaminho – os 

cotidianos das escolas nas lógicas das redes cotidianas (2008) discute quatro 

aspectos para começarmos a compreender como acontece a pesquisa com o 

cotidiano. Essa autora propõe que é preciso executar um mergulho com todos os 

sentidos no que se deseja estudar; que as teorias, categorias, conceitos e noções 

que herdamos das ciências modernas precisam ser entendidas como limite e não 

como apoio e verdade absoluta; se faz necessário ampliar a compreensão de 

fonte, sendo indispensável beber em diversas fontes de pesquisa; que se 

desenvolva uma nova maneira de escrever, no sentido de literaturizar a ciência. 

Embora essas quatro premissas nos ajudem a pensar a pesquisa com o 

cotidiano, irei me deter nas noções de mergulho no cotidiano e abrangência de 

diferentes fontes de pesquisa para discutir a necessidade de imersão no cotidiano 

da formação de professores/as da Campanha e, posteriormente, a minha imersão 

nesse cotidiano por meio da memória. 

A pesquisa com o cotidiano da formação docente da Campanha De Pé no 

Chão, conforme a própria preposição “com” já indica, requereu a minha inserção, 

enquanto pesquisadora, nesse cotidiano. Foi preciso adentrar e sentir, com todas 

as suas peculiaridades, procurando perceber e questionar o óbvio. Nesse sentido, 

busquei compreender os silêncios e as euforias de seus praticantes. Isso é o que 

Alves (2008) discute como sentimento do mundo, referindo-se à capacidade de o 

pesquisador sentir o mundo e não somente olhá-lo do alto ou de longe. Para essa 

autora, “[...] é preciso ter claro de que não há outra maneira de se compreender 

as tantas lógicas dos cotidianos senão sabendo que estou inteiramente 

mergulhada nelas, correndo todos os perigos que isto significa. É preciso, assim, 
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buscar saber sempre os meus tantos limites.” (ALVES, 2008, p. 18). De tal modo, 

refletindo sobre os meus limites, reporto-me aos meus preconceitos e valores, a 

minha tendência às generalizações, classificações, um a priori que precisa ser 

refeito, moldado em contato com o cotidiano pesquisado, como um vaso de barro 

(“pronto”) que é quebrado e remodelado nas mãos do oleiro. 

Nesse processo de imersão no cotidiano da formação de professores/as 

da Campanha De Pé no Chão, foi preciso atentar/considerar a diversidade de 

fontes presentes no cotidiano e que nos ajudaram na tessitura de novos 

conhecimentos. Por conseguinte, “[...] vai interessar aquilo que é ‘contado’ (pela 

voz que diz) pela memória: o caso acontecido que parece único (e que por isto o 

é) a quem o ‘conta’; o documento (caderno de planejamento, caderno de alunos 

etc), a fotografia que emociona etc.” (ALVES, 2008, p. 28). Embora as narrativas 

dos professores/as se reportem, muitas vezes, a um mesmo espaço físico, a uma 

determinada gama de material didático ou determinadas pessoas estejam 

presentes em suas falas, são os usos feitos dos espaços e materiais, bem como o 

relacionamento que estabelecem com essas pessoas que nos ajudam a 

compreender o cotidiano da formação docente da referida Campanha. 

Considerando o que foi apontado, até agora, acerca das características 

da Campanha De Pé no Chão (complexa, diversa) e a maneira como fui 

desenvolvendo e compreendendo a pesquisa entendo que os princípios que 

fundam o pensamento moderno não são suficientes para a compreensão desse 

acontecimento que é a Campanha. Santos (2008) elenca uma série de princípios 

que fundamentam o pensamento moderno, quais sejam: a racionalidade 

científica, que nega o caráter racional às demais formas de conhecimento que 

não se encaixam nos princípios epistemológicos e metodológicos do paradigma 

moderno, estabelecendo a crença num único conhecimento verdadeiro; a 

dicotomização do conhecimento, que nos leva a pensar e produzir conhecimento 

em torno das dicotomias homem X natureza, conhecimento científico X senso 

comum; a quantificação matemática, em que o rigor científico se avalia pelas 

medições; e a neutralidade do pesquisador em relação ao objeto de estudo. 

Segundo Ciurana (2007), o pensamento moderno nos legou uma 

universalidade homogeneizada, desde um ponto de vista cognitivo, ético, político 



25 

 

 

e econômico. Contudo, os princípios que fundamentam a ciência moderna não 

conseguem abranger a multidimensionalidade da nossa sociedade, onde os 

acontecimentos não estão dispostos de maneira compartimentalizada, 

hierarquizada e isolada, onde nem tudo se dá a conhecer por meios 

quantificáveis, haja vista a realidade se constituir um todo entrelaçado e 

emaranhado, visto que, segundo Morin (2013), o homem não é 50% natureza e 

50% cultura, mas 100% natureza e 100% cultura. Dada a crise e os limites do 

paradigma moderno, vem se delineando o que alguns autores chamam de pós-

modernidade. A maneira de pensar o mundo e produzir ciência, nessa 

perspectiva, busca romper com a visão dicotômica e compreender o homem e os 

fenômenos em sua multidimensionalidade. A subjetividade e a imprevisibilidade 

são princípios que fundamentam a produção de conhecimento na pós-

modernidade, passando-se a considerar, como verdade, as versões acerca de 

determinado fenômeno ou acontecimento.  

Fundamento-me epistemologicamente, nos Estudos com Cotidiano por 

entender que não se trata de escolher entre modernidade e pós-modernidade 

(dicotomização) ou acreditar em uma ou outra corrente (dogmatizacão), conforme 

me alertam Oliveira e Sgarbi (2008), mas misturar modernidade e pós-

modernidade compreendendo que uma não significa a negação da outra, mas a 

transformação de uma em outra quando ocorrem rupturas que emergem de um 

processo com inúmeras mudanças. Além disso, o cotidiano é o espaçotempo de 

tessitura de conhecimentos presente tanto na modernidade quanto na pós-

modernidade. “Se o cotidiano faz tanto parte da modernidade – e de tudo antes 

dela – quanto da pós-modernidade – e de tudo após ela –, ele é a própria rede em 

que os conhecimentos todos se misturam na invenção da vida social.” (OLIVEIRA; 

SGARBI, 2008, p. 65). É nesse sentido que busco compreender o cotidiano da 

formação de professores/as da Campanha De Pé no Chão, entendendo que ele é 

a rede dos conhecimentos que se entrelaçam na reconstituição dessa memória do 

cotidiano da formação docente da Campanha. 

Discuti, até aqui, o cotidiano enquanto espaço de produção de 

conhecimento, reportando-me ao cotidiano da formação docente da Campanha 

De Pé no Chão, apontando/sinalizando a memória narrada de professoras/es 

como caminho trilhado para acesso a esse cotidiano. No entanto, não é possível 
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mergulharmos no cotidiano da Campanha sem conhecermos esses 

professores/as que me contaram sobre suas práticas cotidianas de formação 

docente. Assim sendo, passarei a apresentar cada um deles, enfatizando a 

importância de ouvi-los para compreendermos o cotidiano da formação docente 

da Campanha De Pé no Chão.  

 

 

1.1. Os professores/as da Campanha De Pé no Chão 

 

Quando tudo no mundo é mocidade, 
verde a árvore, moça a natureza; 

e cada ganso te parece um cisne, 
e cada donzela uma princesa; 

 
venham minhas esporas, meu cavalo! 

vou correr mundo em busca da alegria! 
O sangue moço quer correr, ardente, 

E cada criatura quer seu dia... 
 

Nas frias tardes da velhice, quando 
é parda toda árvore que vive; 

em que todo desporto é já cansaço, 
e toda roda corre no declive; 

 
oh! volta à casa, busca o teu caminho, 

vai, mesmo assim, cansado e sem beleza: 
lá acharás o rosto que adoravas 

quando era jovem toda natureza. 
 

(C. Kingsley) 
 

Os docentes da Campanha De Pé no Chão, hoje, pessoas com mais de 

sessenta anos, se constituíram nos narradores da pesquisa no momento em que 

me contaram sobre suas experiências de formação docente na Campanha De Pé 

no Chão na década de 1960. Na fala, por exemplo, do professor João Raimundo 

ele afirma: “[...] as coisas não são mais como antigamente. Você veja que 

antigamente o menino não respondia professor, não [...]” (JOÃO OLIVEIRA 

SOBRINHO, 2012). Prontamente, compreendo esse processo de acordo com as 

considerações de Benjamin (2012) quando defende que narrar envolve a 
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faculdade de intercambiar experiências. Quando os sujeitos narram, eles estão 

intercambiando/trocando/relacionando experiências e essas imprimem marcas em 

suas narrativas, bem como se movem com naturalidade no tempo, realizando 

processos de idas e vindas entre passado e presente. 

Os professores/as/narradores/as da Campanha De Pé no Chão narram 

suas experiências com naturalidade, sem apego a nomes e datas específicas. 

Suas preocupações consistem em relatar o fato acontecido partindo de sua visão 

pessoal ou experiência própria. Sendo assim, é comum, nas narrativas, 

aparecerem falas como “[...] pelo menos comigo foi assim. Eu estou lhe contando 

como aconteceu comigo.” Assim sendo, é que se trata de narração e não 

descrição. A subjetividade é o elemento característico da narrativa. Logo, dou 

destaque à relação existente entre subjetividade e o processo de reconstituição 

narrativa de um acontecimento do qual participou o sujeito. Segundo Cunha 

(1997), quando uma pessoa narra um acontecimento do qual participou, percebe-

se que reconstitui a trajetória percorrida, atribuindo-lhe novos significados. Por 

conseguinte, o caráter subjetivo dos indivíduos, imbuído de uma longa trajetória 

de suas vivências, mobiliza suas memórias agregando novos sentidos e 

interpretações aos fatos vivenciados outrora. Assim, a narrativa dos 

professores/as da Campanha não é a verdade literal dos fatos, mas é a 

representação que dele fazem os participantes da pesquisa que vivenciaram suas 

experiências de formação docente nos diferentes espaços de ensino-

aprendizagem da Campanha e, por terem trajetórias de vida singulares, atribuem 

sentidos e interpretações também singulares. 

Meus primeiros contatos com professores/as e gestores da Campanha 

ocorreram quando iniciei os trabalhos como bolsista de iniciação científica e, 

posteriormente, como estagiária no NUHMEJA-RN, ou seja, durante as primeiras 

entrevistas que participei com o Núcleo, por ocasião das solenidades de 

rememoração e comemoração pelos 50 anos da Campanha De Pé no Chão, 

realizadas em 2011-2012 e, posteriormente, por meio da memória revelada e 

registrada de professores/as, em ocasiões de entrevistas específicas para esta 

pesquisa realizadas em 2013 e 2014. Nessa seção, apresento os professores/as 

da Campanha que colaboraram com esta pesquisa, pois são eles que me contam 

sobre a formação docente na Campanha. O meu interesse em desenvolver uma 
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pesquisa a partir de suas falas foi determinante para desenvolver duas atitudes: 1. 

buscar conhecer sobre memória, cotidiano, entrevistas, complexidade e tantas 

outras teorias e procedimentos que me ajudaram a dialogar com os 

professores/as da Campanha, bem como compreender seus cotidianos e suas 

práticas docentes reconstituídas nos momentos em que dialogávamos; 2. 

entrevistar professores/as que trabalharam na Campanha De Pé no Chão. É 

importante destacar que isso não ocorreu de forma linear; primeiro busquei 

conhecer a teoria e, depois, realizei as entrevistas, não. Os estudos teóricos ou 

diálogo com os autores e a realização das entrevistas se deram praticamente de 

forma simultânea, a começar a partir do trabalho que desenvolvi enquanto 

bolsista de iniciação científica do NUHMEJA-RN. 

Quanto à necessidade de anunciar os professores/as agora, e não deixar 

para o momento em que estarei discutindo sobre narrativas, se deve à minha 

compreensão de que toda discussão metodológica deste capítulo se 

desencadeou em decorrência das apreensões em momentos de diálogo com os 

professores/as da Campanha De Pé Chão. Assim, nada mais coerente que 

apresentá-los antes de seguir com a discussão. Segundo Oliveira e Geraldi 

(2010), precisamos superar os conhecimentos sem sujeitos, neste caso, 

precisamos dar centralidade, revelar seus nomes, ouvir e escrever suas 

narrativas, sabendo que são produtores de conhecimentos que nos ajudam a 

compreender o cotidiano pesquisado e criar conhecimentos com esse cotidiano, 

ou seja, juntamente com esses docentes. Eis os professores/as da Campanha De 

Pé no Chão que colaboraram para o desenvolvimento desta pesquisa: Diana 

Rodrigues, João Raimundo, Josemá Azevedo, Margarida Cortez, Maria Diva 

Lucena, Marlene Araújo, Nair de Oliveira, Neide Varela, Salete de Souza e 

Salonilde Ferreira. Os professores/as participantes desta pesquisa têm uma faixa 

etária entre 63 e 80 anos de idade. O critério de seleção para escolha desses 

docentes se refere, exclusivamente, à sua disponibilidade em aceitar serem 

entrevistados e narrarem suas experiências de formação docente vivenciadas 

durante a Campanha De Pé no Chão. Por se tratar de pessoas idosas, precisei 

estar sensível e totalmente disponível às oportunidades em que eles julgavam 

serem as melhores para uma conversa ou entrevista. 
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Diana Rodrigues aos quinze anos fez um curso, em 1961, de três meses 

no Ginásio Municipal que veio a ser o Centro de Formação de Professores da 

Campanha De Pé no Chão. Após o curso, passou a ministrar aulas para crianças, 

em 1961, numa escolinha localizada na Vila de Ponta Negra. A professora Diana 

também lecionou para adultos no período noturno nessa mesma Vila. 

João Raimundo sempre estudou no Senai e Rotary Club, onde fez o 

exame de admissão para o ginásio. A fim de trabalhar na Campanha, em 

decorrência da sua admiração pelo prefeito Djalma Maranhão e suas propostas, o 

professor João realizou um teste e, aprovado, fez um curso de formação no 

Centro de Formação de professores. Posteriormente, o referido professor 

ministrou aulas para crianças no período diurno e, em seguida, para adultos no 

Acampamento Escolar das Quintas no período noturno, pois preferira o trabalho 

com os adultos. A turma de adultos do professor citado chegou a ter uma média 

de 30 alunos que, em sua maioria, eram pais de crianças que estudavam no 

mesmo acampamento, porém no período matutino ou vespertino. 

Jozemá Azevedo era estudante do curso de Engenharia Civil da UFRN no 

período da Campanha De Pé no Chão. Nessa época também fora envolvido com 

Juventude Universitária Católica (JUC), sendo atuante nos movimentos sociais e 

de cultura popular à época da Campanha. O seu trabalho como docente na 

Campanha De Pé no Chão está associado ao uso das formulações freireanas 

para alfabetização em Natal, sendo ele coordenador de círculos de cultura e 

alfabetizador. Ele atuou como alfabetizador no Círculo de Cultura de Nova 

Descoberta no período noturno e foi, também, responsável pelo processo de 

interiorização da Campanha. Para esse trabalho, fundamentado nas teorizações 

freireanas, o professor Josemá participou do curso ministrado por Paulo Freire em 

Natal. 

Margarida Cortez fez o Curso de Pedagogia na Universidade do Recife, 

dirigida pelas irmãs Dorotéia. Ela também participou, em São Paulo, de um curso 

de especialista em educação para América Latina, com a Profa. Dra. Déborah 

Ellis da Universidade de Nova York. Em decorrência de participação nesse Curso, 

foi chamada para a Campanha De Pé no Chão para trabalhar como coordenadora 

pedagógica, sendo coordenadora da equipe pedagógica da Campanha no Centro 
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de Formação de Professores, além de formadora nos cursos de emergência 

oferecidos pelo Centro. 

Maria Diva Lucena fez o Curso Normal no Colégio de Freiras Alemãs na 

Paraíba e, posteriormente, a faculdade de História. Dois anos da faculdade foram 

cursados na Paraíba e dois anos em Natal, onde conheceu a professora 

Margarida Cortez, que, mais tarde, a convidou para trabalhar na Campanha De 

Pé no Chão. Na Campanha, a professora Diva fez parte da equipe pedagógica do 

CFP, onde lecionou a disciplina de História, trabalhou na formulação de unidades 

de trabalhos para as professoras dos acampamentos escolares e foi responsável 

pela elaboração do livro de leitura para adultos, baseado no livro de leitura para 

adultos do MCP. A referida professora já tinha experiência em movimentos 

estudantis da época – JEC e JUC – e confessa ter levado essa experiência para 

Campanha, pois, segundo ela, foi, na Campanha De Pé no Chão, onde evoluiu 

seu processo de conscientização, uma vez que a filosofia da Campanha era 

orientada para libertação.  

A professora Marlene Araújo realizou o curso pedagógico na Escola 

Normal de Natal. Ela decidiu lecionar somente após o término desse curso Assim, 

após concluir o curso pedagógico, a referida professora passou a lecionar numa 

turma de 5° ano primário, no período noturno, da Escola de Demonstração do 

Centro de Formação de Professores da Campanha De Pé no Chão. Sua turma 

era formada de 43 alunos, entre eles jovens e adultos. Além do trabalho em sala 

de aula, a professora Marlene também atuou, simultaneamente, no setor de 

pesquisa da Campanha. 

Nair de Oliveira fez o curso pedagógico na Escola Nossa Senhora de 

Fátima e foi professora, na Campanha, em escolinhas e no Acampamento das 

Rocas. Anteriormente à Campanha, a professora Nair trabalhou na Escola São 

José, desde 1948. Ela afirma ter aprendido a dar aulas durante a prática nessa 

escola, posteriormente, participou de simpósios e treinamentos na Campanha De 

Pé no Chão. 

Neide Varela estudou no Colégio das Neves em Natal e fez o curso de 

Pedagogia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Natal – hoje UFRN. 

Durante a sua permanência no curso de Pedagogia, decidiu participar da 
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Campanha De Pé no Chão. A professora Neide Varela atuou na Campanha no 

Centro de Formação de Professores como formadora dos professores/as que 

iriam trabalhar nos Acampamentos, com a disciplina de matemática. 

Salete de Souza estudou no Atheneu Norte-Riograndense3. Ela foi 

professora numa escolinha organizada numa sede de um clube de futebol no 

bairro das Quintas. Simultaneamente a professora Salete participou de várias 

reuniões de planejamento, se engajando ativamente nas questões educacionais 

referentes à Campanha De Pé no Chão. Posteriormente, a referida professora foi 

diretora do Acampamento da Granja e vice-diretora do Acampamento das 

Quintas. 

Salonilde Ferreira fez o Curso pedagógico na Escola Normal de Natal. Na 

época de estudante, foi militante da Juventude Estudantil Católica (JEC). Na 

Campanha De Pé no Chão, ela foi formadora nos cursos de formação voltados 

para professoras leigas no Centro de Formação de Professores e professora do 

ensino primário da Escola de Demonstração da Campanha De Pé no Chão. 

Ademais, participou de viagens que incluíam a produção de relatórios, para 

efetivação de convênios com as prefeituras do interior, no processo de 

interiorização da Campanha. 

Esses professores/as, em sua maioria, demonstraram muita satisfação 

quando entrevistados, sobretudo, por terem suas vozes e experiências 

valorizadas. Segundo Bosi (1994), ser velho na sociedade capitalista é sobreviver. 

É sobreviver sem projeto, impedido de lembrar e de ensinar, sofrendo com um 

corpo que se fragiliza à medida que a memória se torna cada vez mais viva. 

Assim, acredito que, além da oportunidade de rememoração – muitas vezes, 

prazerosa, salvo os momentos que emergem as memórias acerca do final da 

Campanha –, a satisfação dos professores/as em serem entrevistados decorre de 

eles se sentirem valorizados, importantes numa sociedade que não valoriza o 

passado, nem o velho; que tem seus olhos voltados apenas para o novo e o 

“progresso.” As experiências narrativas acerca do passado não são totalmente 

valorizadas na nossa sociedade capitalista, uma vez que vivemos certo “presente 

                                                           
3 Tradicional colégio do Rio Grande do Norte, localizado na cidade do Natal. 
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contínuo” sem estabelecer relações mais sólidas com o que foi vivenciado no 

passado (BENJAMIN, 2012; HOBSBAWM, 1995). 

Outra peculiaridade referente ao trabalho com a memória dos 

professores/as da Campanha consiste na maneira como eles evocam suas 

memórias. O modo como as pessoas idosas evocam suas lembranças é diferente 

dos mais jovens. Segundo Bosi (1994), nas lembranças das pessoas idosas, é 

possível conferir uma história social bem desenvolvida, com características bem 

marcadas, visto que o idoso já viveu quadros de referência familiar e cultural 

igualmente reconhecíveis. A memória atual da pessoa idosa pode ser desenhada 

sobre um pano de fundo mais definido do que a memória de uma pessoa jovem 

que, de certa forma, ainda está submersa nas lutas e contradições de um 

presente que a solicita muito mais fortemente do que uma pessoa de idade. Outra 

característica que diferencia o ato de lembrar da pessoa mais jovem da pessoa 

idosa é que, para o primeiro, imerso em sua vida cotidiana cheia de atividades, 

memória é fuga, lazer. Em contrapartida, para o segundo rememorar consiste 

numa função social; ele é a memória da família, do grupo, da sociedade (BOSI, 

1994). Portanto, estou entendendo a memória dos professores/as da Campanha 

De Pé no Chão dentro desse prisma com essa função social, entendendo que a 

memória de cada professor/a/idoso/idosa é essencial, do ponto de vista social, 

para compreensão acerca do cotidiano da formação docente na referida 

Campanha. 

É importante destacar que, ao ouvir as narrativas dos professores/as da 

Campanha De Pé no Chão e conferir existência escritural às suas falas, assumo a 

posição de narradora com eles. No momento em que integro os dados narrativos 

com as minhas interpretações, estabeleço uma fusão das memórias dos 

professores/as da Campanha com as minhas memórias. Segundo Benjamin 

(2012), ao contar o que ele extrai da experiência o narrador a torna experiência 

daqueles que ouvem a sua história. Assim, quando escuto, por exemplo, a 

professora Margarida Cortez narrando acerca dos trabalhos realizados com 

professores, professoras e supervisoras do CFP da Campanha, tudo o que 

experienciei no momento da reconstituição narrativa – sensações, tom da voz, 

impressões – se refere à minha memória que se funde com a memória da referida 

professora. O processo de produção e registros das narrativas dos professores/as 
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da Campanha requereu pensar a narrativa também como metodologia de 

pesquisa. 

Pensar a narrativa enquanto metodologia de investigação nos possibilita o 

processo de construção dos dados narrativos que são a base desta pesquisa 

(BOLIVAR; DOMINGO; FERNANDEZ, 2001). Para tanto, a entrevista narrativa foi 

o procedimento metodológico que melhor se adequou à pesquisa com a memória 

dos professores/as da Campanha De Pé no Chão. Segundo Jovchelovitch; Bauer 

(2000), a entrevista narrativa requer um ambiente que encoraja e estimula um 

entrevistado ou entrevistada a contar uma história sobre algum evento 

significativo da sua vida e contexto social. Ela é classificada como um método de 

pesquisa qualitativa e é considerada uma forma de entrevista não estruturada 

com características específicas. Contudo, é importante destacar que não utilizei a 

técnica tal qual proposta por Jovchelovitch; Bauer (2000), mas adaptei às 

necessidades e possibilidades da pesquisa desenvolvida com o cotidiano da 

formação docente da Campanha. A entrevista narrativa, 

 

É a tentativa mais notável de ir além do tipo pergunta-resposta da 
entrevista. Ele usa um tipo específico de comunicação cotidiana, 
ou seja, contar histórias e ouvir [...]. O esquema de narração 
substitui o esquema de perguntas e respostas que define a 
maioria das situações de entrevista. O pressuposto subjacente é 
que o ponto de vista do entrevistado é melhor revelado em 
histórias onde o informante está usando sua própria linguagem 
espontânea na narração dos acontecimentos. (JOVCHELOVITCH; 
BAUER, 2000, p. 4). 

  

Essa busca por superar o modelo de entrevistas rígidas de pergunta-

resposta nos encontros com os professores/as da Campanha De Pé no Chão vem 

me acompanhado desde o trabalho como bolsista e estagiária no NUHMEJA-RN. 

Naquela ocasião, decidimos que as sessões de entrevistas que realizaríamos 

seguiriam o viés menos rígido e controlado de questões e respostas e seriam 

orientadas por roteiros, em que tomávamos como pontos a serem contemplados – 

esperávamos que os professores/as tocassem no assunto e não necessariamente 

transformávamos esses pontos em perguntas – motes pertinentes à prática 

desenvolvida pelos professores/as em sala de aula. As entrevistas realizadas 

naquele momento com as professoras Marlene Araújo, Margarida Cortez, 
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Salonilde Ferreira, Maria Diva e os professores Josemá Azevedo e João 

Raimundo foram utilizadas para esta pesquisa, servindo de base para 

reelaboração de novos roteiros que seriam utilizados com os professores/as da 

Campanha. 

Após ouvir as entrevistas cedidas pelo NUHMEJA-RN, reelaborei roteiros 

que me ajudaram na investigação acerca da formação docente desenvolvida na 

Campanha De Pé no Chão. Os roteiros contemplaram aspectos da formação de 

professores/as que não foram explorados em detalhes nas entrevistas anteriores, 

visto que não era o objetivo do Núcleo a especificidade nessa temática. Além 

disso, a elaboração dos roteiros variou de acordo com os professores/as que 

seriam entrevistados, visto que eles atuaram em espaços e tempos diferentes na 

Campanha. Segundo Jovchelovitch e Bauer (2000), a entrevista narrativa é 

conduzida ao longo de quatro fases, quais sejam: iniciação, narração, fase de 

interrogatório e conversa conclusiva. Para cada uma das fases é sugerida uma 

série de regras. A função, porém, dessas regras não é incentivar a adesão rígida, 

mas orientar o entrevistador a fim de obter uma narração rica sobre o tema de 

interesse e evitar cair nas armadilhas do esquema de perguntas e respostas 

(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2000). A fase de leituras sobre a Campanha, 

contato com os entrevistados e reelaboração dos roteiros foi identificada como o 

momento de iniciação da pesquisa, considerando essa perspectiva de entrevista 

narrativa discutida por Jovchelovitch e Bauer. 

Após esse período de iniciação, entrei em contato com os professores/as 

da Campanha De Pé no Chão, explicando-lhes o interesse em retomar o diálogo 

sobre a Campanha e, ainda, realizei entrevistas com novos contatos que foram 

sendo identificados ou indicados ao longo da pesquisa. Ainda em conversa 

preliminar com os professores/as falei sobre a proposta da pesquisa e solicitei 

autorização para gravar as entrevistas. Após esses acertos, parti, efetivamente, 

para o processo de entrevistas com professores/as da referida experiência 

educativa. Durante a entrevista, lancei um ponto inicial constante no roteiro para 

que eles desencadeassem a narrativa sobre suas experiências de formação 

docente. Esse mote se referia ao pedido que fiz para que eles me contassem 

sobre sua formação docente no contexto da Campanha De Pé no Chão. Nesse 

período, evitei interrupções.  
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Durante a narração, o entrevistador se abstém de qualquer 
comentário que não sinais não-verbais de escuta atenta e 
incentivo explícito para continuar a narração. O entrevistador 
pode, no entanto, tomar notas ocasionais para depois questionar, 
se tal não interfere com a narração.  Restringir-se a escuta ativa, o 
apoio não-verbal ou paralingüística e interesse mostrando ('Hmm, 
- 'sim' ‘vejo - '). (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2000, p. 7). 

 

No momento em que os entrevistados narravam suas experiências 

formativas, atentei para o que estava sendo relatado e anotei alguns 

questionamentos que foram surgindo para perguntar depois ou questionei assim 

que percebi que haviam encerrado sua fala. “À medida que a narrativa chega a 

um fim ‘natural’, o entrevistador abre a fase de interrogatório. Esse é o momento 

em que a escuta atenta pelo entrevistador traz seus frutos.” (JOVCHELOVITCH; 

BAUER, 2000, p. 10). Nesse momento, questionei pontos do meu interesse que 

constavam no roteiro, mas não haviam sido contemplados na fala dos 

professores/as ou os questionamentos que surgiram durante a narrativa dos 

docentes, tentando fazê-los numa linguagem aproximada daquela utilizada por 

eles. É o que Jovchelovitch; Bauer (2000) chamam de transformar perguntas 

“exmanent” em questões “imanentes”. Após ouvir as falas dos professores/as 

referentes a essas questões, a entrevista era encaminhada para a parte final de 

agradecimentos e assinatura do termo de autorização. Já com o gravador 

desligado, alguns professores e/ou professoras se sentiram muito à vontade para 

continuar dialogando ou comentando sobre algo. É o que na técnica da entrevista 

narrada, Jovchelovitch e Bauer (2000) denominam de “Concluindo a conversa”. É 

importante ressaltar que o que fora comentado nesses momentos ajudou na 

interpretação dos dados que foram narrados, algumas vezes, de maneira mais 

comedida. 

 

 

1.2 Memórias narradas: percurso para reconstituições cotidianas de 

formação docente 
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Nesta seção, procuro elucidar o/a leitor(a) como se deu o meu mergulho 

no cotidiano da formação de professores/as da Campanha De Pé no Chão. Para 

tanto, se faz necessário discutir a relação entre memória e cotidiano, visto que a 

memória foi o caminho trilhado para o acesso ao cotidiano da formação docente 

da Campanha. Quando passei a dialogar com os professores/as da Campanha, 

observei que foi possível ouvir as memórias narradas dos participantes da 

Campanha e ir tecendo, juntamente com eles, um mosaico da formação docente 

da Campanha De Pé no Chão, entendendo que cada narrativa, com suas 

singularidades e subjetividades, forneceram-me indícios ou pistas (GUINZBURG, 

1989) que ajudam a apreender e compreender o cotidiano pesquisado. Se a 

memória foi o meio pelo qual captei esses indícios e me inseri no cotidiano da 

formação docente da Campanha, nesta seção, irei aprofundar a discussão acerca 

da memória, entendendo-a como conjunto de funções psíquicas, que permite ao 

ser humano guardar e atualizar informações passadas; e enquanto instrumento 

político e de valorização da pessoa comum – no caso, valorização das vozes, 

saberes e fazeres desses professores/as. 

Essa memória foi reavivada, conforme já explicitado anteriormente, a 

partir dos trabalhos desenvolvidos no NUHMEJA-RN. Para mim, tornou-se mais 

viva a cada leitura e entrevista específica sobre a Campanha De Pé no Chão. 

Passei a visitar os docentes da Campanha que colaboraram para este estudo em 

suas residências ou ambiente de trabalho, no caso do professor Josemá 

Azevedo, para contatos e/ou realização das entrevistas, que tiveram duração de, 

no mínimo, trinta e três minutos e, no máximo, cento e dezesseis minutos com 

auxílio dos roteiros antes referidos. Em cada entrevista, os professores/as foram 

revelando suas memórias acerca do que viveram em relação à sua formação na 

Campanha e eu fui mergulhando no cotidiano dessa formação. 

A memória, como faculdade mental que permite ao ser humano a 

capacidade de reter certas informações, remete-nos, em primeiro lugar, a um 

conjunto de funções psíquicas que consente ao ser humano atualizar informações 

e sensações passadas, ou que ele entende como passadas (LE GOFF, 2013). 

Embora o estudo das funções psíquicas remeta a diferentes áreas do 

conhecimento, tais como: psicologia, psicofisiologia, neurofisiologia, psiquiatria 

entre outras, não nos compete, nesta pesquisa, enveredar por nenhuma delas, 
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pois, para o estudo do cotidiano da formação docente na Campanha De Pé no 

Chão, mais importante que a memória enquanto faculdade humana é discutir as 

formas como ela se manifesta, variável de acordo com os indivíduos, grupos, 

espaçotempos etc. Entretanto, algumas considerações sobre a memória, 

enquanto função psíquica articulada à linguagem, fazem-se pertinentes para a 

presente investigação, visto que a memória articulada à linguagem cria situações 

de diálogo que favorecem a sua reconstituição e produção de sentidos. 

Considerando, conforme já assinalado, que a memória refere-se à 

capacidade humana de guardar e reconstituir informações acontecidas, ela está 

relacionada às ações intelectuais do ser humano, isto é, ao pensamento. Por 

conseguinte, discutir a memória associada à linguagem remete-nos à discussão 

sobre a relação entre pensamento, entendendo a memória como um dos 

elementos do pensamento, e linguagem, compreendendo a palavra verbalizada 

ou a fala como espaço e tempo de produção de diálogo e, portanto, de produção 

de sentido e de reconstituição de memórias. Para Vygotsky (1993), a fala e o 

pensamento têm origens diferentes e seguem cursos distintos no seu 

desenvolvimento, não havendo qualquer relação clara e constante entre eles. No 

entanto, num determinado momento da vida do ser humano, mais ou menos aos 

dois anos de idade, “[...] as curvas de evolução do pensamento e da fala, até 

então separadas, encontram-se e unem-se para iniciar uma nova forma de 

comportamento.” (VYGOTSKY, 1993, p. 37). É nesse período quando a fala 

começa a servir ao intelecto, adquirindo uma natureza multifuncional devido a 

uma intensificação de sua função social, e os pensamentos começam a ser 

verbalizados.  

No que concerne à natureza multifuncional da fala e a sua função social, 

destaco o diálogo. Por meio do diálogo com os professores/as da Campanha De 

Pé no Chão, é que se sustenta e torna-se possível a pesquisa com o cotidiano da 

formação docente dessa Campanha. Durante o desenvolvimento da relação 

dialógica com os professores/as, a significação e a predicação são elementos 

constituintes dessa relação estabelecida entre nós. Segundo Vygotsky (1993), os 

significados das palavras são formações dinâmicas e não estáticas, alterando a 

relação entre o pensamento e a palavra. Ou seja, não se trata de uma 

imutabilidade do significado da palavra, mas ele se modifica à medida que a 
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criança se desenvolve e estabelece relações em seu contexto social. Essa 

característica do ser humano de atribuir significados ou compartilhar dos mesmos 

significados no grupo ou comunidade a que pertence, atribuindo-lhe sentidos 

diferentes, ou seja, ressignificando os significados, nos leva a compreender que 

há diferença entre significado e sentido (OLIVEIRA; GERALDI, 2010). O sentido é 

algo da esfera estritamente pessoal, é o que cada falante atribui e cria 

individualmente com relação a termos, expressões ou discursos. Assim,  

 

[...] mesmo quando estamos num terreno de significações 
compartilhadas, os diferentes interlocutores de um processo de 
comunicação por meio de linguagem produzem suas próprias 
compreensões, sempre singulares, a partir de um discurso ou uma 
situação qualquer. Mesmo que fosse possível descrever com 
precisão uma situação ou um conhecimento, isso jamais 
produziria uma compreensão precisa e idêntica para todos do que 
foi descrito, visto que os interlocutores envolvidos não são 
desprovidos de palavras e de história. (OLIVEIRA; GERALDI, 
2010, p. 18). 

 

Portanto, as memórias narradas dos professores/as da Campanha De Pé 

no Chão são dotadas de significados e sentidos que me permitem experienciar o 

cotidiano da formação docente da referida Campanha, ora reconstituído nos 

momentos de diálogo e produção das narrativas por parte dos professores/as. 

Cada professor/a reconstitui suas memórias atribuindo-lhes sentidos, tornando-as 

únicas porquanto cada um deles tem sua cotidianidade. Assim, concordo com 

Oliveira e Sgarbi (2008, p. 17) quando afirmam que “[...] nenhuma pessoa tenha 

um cotidiano igual ao de outra nem um dia seu igual a outro.” No entanto, é 

importante destacar que esse cotidiano reconstituído pelos professores/as é 

ressignificado por mim no momento em que dialogo com eles e enquanto escrevo 

esta dissertação, pois sou também, pessoa com uma cotidianidade, 

história/percursos e compreensões singulares. Assim, o cotidiano não se restringe 

a uma realidade social estática com suas regras e rotinas, mas ele é dinâmico, 

espaço de criação e de possibilidades de compreensão de como se deu a 

formação de professores/as na Campanha De Pé no Chão. 

Outro elemento presente na relação dialógica estabelecida com os 

professores/as da Campanha consiste na redução da fala a predicados. Vygotsky 
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(1993) assinala a fala interior como um componente intrínseco para a 

compreensão da relação entre pensamento e palavra. Os estudos desse autor 

concluem que a predicação pura é a forma sintática fundamental da fala interior. 

Semelhantemente, a fala exterior ou verbalizada apresenta, em algumas 

situações, essa mesma predicação, que ocorre na fala verbalizada quando se 

trata de uma resposta e quando o sujeito da frase é conhecido por todos os 

interlocutores de uma conversa. Esses princípios que permitem a predicação na 

fala verbalizada transbordam nos momentos de conversa com os professores/as 

da Campanha De no Chão. Assim, é que, por exemplo, durante entrevista com a 

professora Marlene Araújo quando questionada “A senhora teve acesso a todos 

os acampamentos?” Sua resposta é: “todos, todos, todos”. Ela não responde 

“Sim, eu tive acesso a todos os acampamentos”. A resposta da professora 

Marlene é compreensível por mim por tratarmos de um assunto comum e por 

haver perguntas ou curiosidades suscitadas por mim no momento em que escuto 

sua narrativa. Assim sendo, 

 

O diálogo sempre pressupõe que os interlocutores tenham um 
conhecimento suficiente do assunto, para tornar possíveis a fala 
abreviada e, em certas condições, as frases exclusivamente 
predicativas. Também pressupõe que cada pessoa possa ver 
seus interlocutores, suas expressões faciais e seus gestos, e ouvir 
o tom de suas vozes. (VYGOTSKY, 1993, p. 123).  

 

Essas particularidades que pressupõem o diálogo, especialmente as do 

campo mais subjetivo, auxiliam-me na compreensão de convicções, saberes e 

valores dos professores/as da Campanha De Pé no Chão. Esse artifício me ajuda 

a compreender o cotidiano reconstituído da formação docente na Campanha, bem 

como trabalhar com a memória desses professores/as com a noção de que elas 

são variáveis de acordo com os diferentes indivíduos e grupos, conforme 

mencionado anteriormente. Ou seja, cada docente, dependendo de seus 

percursos, saberes e valores, imprimem suas marcas no momento de 

rememoração de suas experiências de formação docente na Campanha. 

Portanto, passarei, agora, a discutir como a memória individual e coletiva 

influencia no processo de reconstituição dessas memórias. 
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Entendo que as memórias dos professores/as da Campanha têm origem 

e são influenciadas pelo grupo que corresponde a todos quanto fazem parte do 

universo da Campanha De Pé no Chão. Halbwachs (2003) explica que, no 

processo de rememoração ou reconstituição de um acontecimento passado, a 

memória individual existe sempre a partir da memória coletiva, visto que todas as 

lembranças são constituídas no interior de um grupo. Assim, destaco o papel do 

“outro” no processo de rememoração ou reconstituição das memórias narradas da 

Campanha De Pé no Chão. Este “outro” não precisa ser uma pessoa, tampouco 

estar presente. Segundo Halbwachs (2003, p. 31), “Para confirmar ou recordar 

uma lembrança, não são necessários testemunhos no sentido literal da palavra, 

ou seja, indivíduos presentes sob uma forma material e sensível.” Cada um de 

nós leva consigo vozes, orientações, experiências, leituras que partem de um ou 

de outro grupo e nos ajudam nos processos de evocação da memória. Nesse 

caso, o “outro” pode ser o roteiro usado nos momentos de entrevista com os 

professores/as, as próprias lembranças de conversas com colegas que 

partilharam da mesma experiência, vídeos sobre a Campanha veiculados na 

internet, redes sociais, livros, discursos oficiais, solenidades de comemoração e 

rememoração as quais tenham participado esses professores/as, entre “outros”. 

 

Talvez seja possível admitir que um número enorme de 
lembranças reapareça porque os outros nos fazem recordá-las; 
também se há de convir que, mesmo não estando esses outros 
presentes, se pode falar de memória coletiva quando evocamos 
um fato que tivesse um lugar na vida de nosso grupo e que 
víamos, que vemos ainda agora no momento em que recordamos, 
do ponto de vista desse grupo. (HALBWACHS, 2003, p. 41). 

 

Embora o papel do “outro” assuma uma função substancial nos processos 

de rememoração dos indivíduos, revelando, muitas vezes, uma memória coletiva 

referente ao grupo do qual faz parte o sujeito, é importante destacar a presença 

da memória individual nos processos de reconstituição dos fatos ou 

acontecimentos. Segundo Halbwachs (2003), quando recordamos algo, 

assumimos um ponto de vista ou uma sequência de impressões que somente nós 

conhecemos, que é inerente à nossa pessoalidade, configurando, portanto, nossa 

memória individual, ainda que influenciada pelo grupo do qual fazemos parte. “De 
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bom grado, diríamos que cada memória individual é um ponto de vista sobre a 

memória coletiva, que este ponto de vista muda segundo o lugar que ali ocupo e 

que esse mesmo lugar muda segundo as relações que mantenho com outros 

ambientes.” (HALBWACHS, 2003, p. 69). Desse modo, trabalho com as memórias 

dos professores/as da Campanha De Pé no Chão entendendo que cada um deles 

narra sua memória individual acerca da formação docente experienciada na 

Campanha, ainda que, de certo modo, também, integrem a memória coletiva da 

mesma. 

Considerando que a memória individual é caracterizada pela marca de 

pessoalidade que os professores/as da Campanha De Pé no Chão imprimem aos 

acontecimentos referentes à sua formação docente vivenciada na Campanha, a 

questão afetiva repercute, preponderantemente, no ato de lembrar. Isso ocorre 

sob dois aspectos: um é a influência da afetividade em relação ao que lembrar, 

enquanto outro é como se manifesta essa lembrança. A palavra “afeto” vem do 

latim afficere que significa “tocar, comover o espírito”. As experiências que, de 

certo modo, tocam ou comovem o espírito dos sujeitos, apresentando maior 

significado para estes, são mais facilmente lembradas ou recordadas por eles. 

Segundo Halbwachs (2003), não basta que tenhamos participado ou assistido a 

uma cena, com outros expectadores ou atores, para que, mais tarde, quando 

estes evocarem a nossa frente detalhes do que fora vivenciado, esses detalhes 

se tornem lembrança. Aquelas experiências ou acontecimentos que foram 

vivenciados de maneira intensa pelos professores/as da Campanha, que, de 

certo, modo tocaram ou comoveram seu espírito mais profundamente é que são 

mais facilmente lembradas nos momentos de entrevistas com eles. Assim sendo, 

são oportunos alguns trechos das entrevistas: 

 

Eu não esqueço um depoimento de uma senhora que era uma 
das participantes. Ela tinha mais de 50 anos [...]. Num 
determinado dia ela chegou [...] e ela me entregou um bilhete. - Eu 
queria que você entregasse esse bilhete ao prefeito Djalma 
Maranhão. Ela escreveu de próprio punho um pequeno bilhete 
agradecendo a oportunidade que ela teve de se alfabetizar. Isso 
me emociona até hoje. [Fala emocionada do prof. Josemá 
Azevedo] (JOSEMÁ AZEVEDO, 2011). 
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Era cantando com um ramalhete de flores no braço ‘vou levar 
comigo um buquê de flores para a professora que é um estouro, 
powwwwwwwwwwww’. Certas coisas que eu não esqueço de jeito 
nenhum. [Nesse momento risos e euforia da profa. Marlene Araújo 
ao relembrar a festa surpresa feita pelos alunos para ela]. 
(MARLENE ARAÚJO, 2011). 

 

Margarida foi convidada para realizar esse trabalho. E ela recebeu 
carta branca pra formar sua equipe. Ela convidou as pessoas. Eu 
fui convidada por Margarida, era minha professora de Didática, 
minha professora no curso de licenciatura [...]. Pessoas que ela 
confiava, que ela sabia que iam dar uma grande contribuição. A 
emoção bateu. [Fala da profa. Maria Diva Lucena com lágrimas 
nos olhos]. (DIVA LUCENA, 2012). 

 

Portanto, a influência da questão afetiva, nos momentos de reconstituição 

das memórias dos professores/as da Campanha De Pé no Chão, afeta, também, 

a maneira como esses docentes manifestam suas lembranças nas ocasiões em 

que tecem suas narrativas. Muitas vezes, essas memórias são acompanhadas de 

emoções que se manifestam por meio de lágrimas ou risos, euforia ou uma forma 

mais retraída no falar, gestos, indignação. Em relação a esse assunto, refiro-me, 

ainda, aos momentos em que os professores/as rememoram, durante as 

entrevistas, aspectos relacionados ao fim da Campanha com o golpe de Estado 

de 1964, ao valor da Campanha para sua formação profissional e pessoal etc. 

Assim, entendo essas memórias como verdadeiras, considerando o sentido 

discutido por Pierre Nora (1993), abrigada na transmissão de saberes, social, 

coletiva e globalizante, envolvendo os gestos, costumes, silêncio e o saber do 

corpo. 

No decorrer das entrevistas ou conversas com os professores/as da 

Campanha De Pé no Chão foi enternecedor perceber o quanto eles são 

sensíveis, por exemplo, à questão da ditadura militar e o quanto isso interfere nos 

seus momentos de rememoração acerca da Campanha. Quanto a esse aspecto, 

destaco duas situações ocorridas durante a pesquisa. Ambas associadas ao meu 

trabalho no NUHMEJA-RN, onde muitos dos contatos feitos com professores/as 

da Campanha tornaram-se contatos para esta pesquisa em particular. Ocorreu 

que, durante o trabalho desenvolvido no Núcleo, cogitamos e tentamos, por 



43 

 

 

algumas vezes, entrevistar a professora Mailde Pinto4. No entanto, essa 

professora, em decorrência do que sofreu com a ditadura, desenvolveu um 

quadro de depressão que se agravava todas as vezes que tocava no assunto. 

Com isso, protelamos a entrevista até que ela se sentisse preparada para falar ou 

rememorar sua experiência na Campanha, o que não foi possível, pois ela faleceu 

antes que pudéssemos entrevistá-la. Outro caso se refere ao momento em que 

entrevistávamos o professor Josemá Azevedo. Questionado sobre o processo de 

matrícula dos alunos, ele declara que, por haver sido preso político na ditadura 

em decorrência do trabalho desenvolvido na Campanha e ser considerado 

subversivo, desenvolveu mecanismos para esquecer o que fora vivenciado, o que 

acabou prejudicando o processo de rememoração de algumas vivências. 

Muito já se falou sobre ditadura, o quanto ela foi perversa, o quanto ela 

acabou com sonhos, perspectivas e esperanças, mas parar para ouvir esses 

professores/as, do ponto de vista de quem viveu o fim da Campanha e, 

consequentemente, teve suas práticas docentes e seus desejos e esperanças 

interrompidas, em decorrência da ditadura militar, é atentar para o quanto eles 

foram ou ainda estão, na medida em que rememoram, afetados com o Golpe de 

Estado de 1964. Logo, valorizar as vozes dessas pessoas é importante porque 

são elas próprias contando essa história vivida e que ninguém, além deles, 

poderia contar com tamanha propriedade.  

Assim, avançando na discussão sobre memória proponho, agora, discuti-

la como instrumento político e de valorização das vozes, saberesfazeres dos 

professores/as da Campanha De Pé no Chão. Le Goff (2013), ao escrever sobre 

o aparecimento da memória nas ciências humanas leva-nos a inferir sobre o 

controle exercido pelos reis em relação à memória coletiva, visibilizando a relação 

entre memória e poder no período que compreende da Pré-História à Antiguidade. 

Segundo ele, os reis criavam instituições-memória, tais como: arquivos, museus, 

bibliotecas. Assim, podemos perceber que aqueles que, no período antigo, 

detinham o poder foram, também, aqueles que detinham o domínio ou controle da 

memória coletiva. Não somente no período referido acima, mas, ao longo da 

                                                           
4 Mailde Pinto foi responsável pela parte cultural da Campanha De Pé no Chão e é autora do livro 
Aconteceu em Abril/1964. 
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história da humanidade, pois segundo Le Goff (2013, p. 390) “[...] tornarem-se 

senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das 

classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades 

históricas.” Em contrapartida a essa lógica, a investigação com a formação 

docente da Campanha se insere na perspectiva dos trabalhos que buscam 

valorizar as memórias subterrâneas que, muitas vezes ou algumas vezes, se 

opõem à “memória oficial”. Portanto, passo a discutir sobre a importância de 

conferir visibilidade à memória dos professores/as da Campanha De Pé no Chão. 

Esses professores/as da Campanha são pessoas comuns que, durante a 

Campanha De Pé no Chão, eram jovens estudantes universitários, outros recém-

formados da Escola Normal de Natal e/ou pessoas que precisavam de um 

emprego e encontraram na Campanha a oportunidade de trabalhar e concretizar 

seus ideais de uma sociedade diferente, mais igualitária. A minha proposta, com 

esta dissertação, é privilegiar as falas desses professores/as, ressaltando a 

importância de suas memórias subterrâneas, dando centralidade à periferia e à 

marginalidade e destacar a importância do diálogo com essas memórias para as 

nossas reflexões atuais sobre formação docente. Segundo Pollak (1989), as 

memórias subterrâneas prosseguem seu trabalho de subversão no silêncio. Essa 

subversão existe tanto à época da Campanha, quando as práticas docentes foram 

desenvolvidas dentro de um contexto de educação popular voltado para 

transformação e conscientização das classes menos favorecidas, quanto nos 

momentos em que essas experiências são rememoradas, visto que as memórias 

são, também, reveladoras de táticas que podem nos ajudar a pensar a formação 

de professores/as para além do que é imposto pelos atuais sistemas oficiais de 

educação. 

 

Ali ela cria ao menos um jogo por manobras entre forças desiguais 
e por referências utópicas. Aí se manifestaria a opacidade da 
cultura ‘popular’ – a pedra negra que se opõe a assimilação. O 
que aí se chama sabedoria, define-se como trampolinagem, 
palavra que um jogo de palavras associa à acrobacia do 
saltimbanco e à sua arte de saltar no trampolim, e como 
trapaçaria, astúcia e esperteza no modo de utilizar ou de driblar os 
termos dos contratos sociais. (CERTEAU, 2012, p. 74). 
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Quanto à memória da Campanha, enfatizo a fala da professora Salete 

Souza ao relatar que, para começar a trabalhar na Campanha De Pé no Chão, lhe 

foi exigido que formasse uma turma de, no mínimo, vinte alunos e conseguisse 

um lugar para dar aulas: “[...] acho que não consegui os vinte alunos. Que fiz eu? 

Coloquei nomes que eu nem sabia que existia pra completar a lista.” (SALETE 

SOUZA, 2013). A fala da professora Salete de Souza me remete a Certeau (2012, 

p. 142) quando diz que “Algo na narração escapa à ordem daquilo que é 

suficiente ou necessário saber e, por seus traços, está subordinado ao estilo das 

táticas.” Nesse sentido, percebo os saberesfazeres e saberespoderes tecidos 

pelos docentes no cotidiano da Campanha que cooperaram para realização de 

práticas emancipatórias (OLIVEIRA; SGARBI, 2008). Práticas emancipatórias, 

que nesse caso, se constituem na efetivação das aulas, proporcionando o ensino-

aprendizagem de crianças e adultos da periferia de Natal/RN. Por conseguinte, 

atribuo visibilidade à memória dos professores/as da Campanha De Pé no Chão 

por entender que elas me ajudam a compreender o cotidiano pesquisado, bem 

como conferem valor a esses professores/professoras/idosos/idosas e nos 

permitem dialogar com a formação docente dessa Campanha com vista à reflexão 

sobre formação docente nos dias atuais. 

Portanto, após a elucidação e a discussão acerca dos Estudos do 

Cotidiano e do uso de memórias narradas como escolhas teórico-metodológicas 

para pesquisa com o cotidiano da formação docente na Campanha De Pé no 

Chão; a apresentação dos professores/as que colaboraram com este estudo, 

proponho, com base nessas formulações teóricas e, ainda, no pensamento 

complexo de Edgar Morin (2000, 2012) abordar, no próximo capítulo, as práticas e 

ofertas de formação inicial e continuada na Campanha De Pé no Chão. 
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As ofertas e práticas de formação na Campanha De Pé no Chão Também Se 

Aprende a Ler 

 

Neste capítulo, abordo as práticas e ofertas de formação inicial e 

continuada na Campanha De Pé no Chão, quais sejam: os cursos de emergência, 

Colégio Normal e Ginásio Normal, que correspondem, na Campanha, aos cursos 

de formação inicial para professores/as; as reuniões dos supervisores dos 

acampamentos com a equipe pedagógica do centro; as reuniões dos supervisores 

com os docentes dos acampamentos; as semanas pedagógicas; as práticas dos 

professores/as em suas salas de aula, os encontros com a comunidade; a 

semana de cultura e treinamentos realizados por Paulo Freire, como 

espaçostempos de formação continuada para os docentes na Campanha. 

A Campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, conforme 

sinalizado na introdução deste trabalho, foi desenvolvida numa diversidade de 

espaços de ensino-aprendizagem e, consequentemente, de espaços de formação 

docente, visto que compreendo que a formação de professores/as se dá em 

múltiplos contextos que antecedem e ultrapassam os cursos formais de formação. 

Os distintos contextos – as práticasteoriaspráticas5 de formação acadêmica, 

práticasteoriaspráticas pedagógicas cotidianas, das práticasteoriaspráticas das 

pesquisas em educação, práticasteoriaspráticas das políticas de governo, das 

práticasteoriaspráticas dos movimentos sociais, das práticasteoriaspráticas de 

vivência nas cidades (GARCIA; ALVES, 2012) – formam professores/as na 

medida em que esses mobilizam saberes que foram construídos ao longo de suas 

trajetórias desde a inserção na escola primária até suas práticas docentes em 

sala de aula. Deste modo, os professores/as da Campanha, em seus múltiplos 

papéis e vivências, são formados cotidianamente nos distintos espaçostempos 

nos quais estão inseridos. 

A título de exemplo, cito a experiência da professora Marlene Araújo. Ela 

trabalhava em uma escola do estado em Natal, na Escola de Demonstração e no 

                                                           
5 Adoto o uso do neologismo “práticasteoriaspráticas” conforme Garcia e Alves (2012) por 
entender que teoria e prática são indissociáveis. 
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setor de pesquisa6 da Campanha De Pé no Chão, e comentou a importância do 

trabalho no setor de pesquisa para sua prática pedagógica de sala de aula. 

Segundo a professora, a experiência no setor de pesquisa da Campanha lhe 

proporcionou o conhecimento do perfil dos alunos com quem estava trabalhando; 

para ela o professor recebe o aluno e não sabe quem é o aluno, de onde vem, 

como vive. “Na pesquisa você vai saber o ambiente, você vai saber a questão da 

família, a questão da habitação, o que ele precisa, você tem um conhecimento 

mais generalizado [...] do seu aluno, da comunidade que você está inserida.” 

(MARLENE ARAÚJO, 2013). Assim, com base na fala da professora Marlene 

Araújo, destaco o que Garcia (1999), ao escrever o texto Do baú da memória: 

histórias de professora, aborda: a multiplicidade de papéis assumidos por 

professoras, os quais todos os espaços e tempos são formativos. Nesse sentido, 

ainda, trago a experiência do professor Josemá Azevedo. Além do trabalho 

desenvolvido como alfabetizador no Círculo de Cultura de Nova Descoberta, esse 

professor foi estudante de Engenharia Civil na UFRN, militante dos movimentos 

estudantis e responsável pelo processo de interiorização da Campanha De Pé no 

Chão. Para além dos exemplos citados, todos os professores/as da Campanha 

estavam inseridos em diferentes contextos, os quais assumiam diferentes papéis 

e eram formados cotidianamente. 

Na Campanha De Pé no Chão, havia diversos espaçostempos de 

formação docente, sendo os cursos do Centro de Formação de Professores um 

dos múltiplos lugares de formação na Campanha. Os cursos do CFP 

correspondem à oferta de formação inicial na Campanha De Pé no Chão. Esses 

cursos, que serão detalhados em seu conteúdo e metodologia no próximo 

capítulo, foram organizados para receber e preparar os professores/as que iriam 

trabalhar nas escolinhas e nos acampamentos escolares da Campanha. Segundo 

Imbernón (2011), a formação inicial deve fornecer as bases para construção do 

conhecimento pedagógico especializado. Porém, é preciso ter cuidado para que a 

formação inicial não seja um processo de reprodução de um modelo profissional 

                                                           
6 O Setor de Pesquisa corresponde, na Campanha De Pé no Chão, ao trabalho realizado por 
docentes no tocante ao levantamento de dados ou informações quanto ao andamento dos 
trabalhos nos acampamentos escolares. Isso será discutido mais à frente como um contexto de 

formação docente. 
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técnico-continuísta que serve para adaptar, acriticamente os sujeitos à ordem 

econômica, social e política vigente (IMBERNÓN, 2011). Segundo esse autor, 

contrariamente, a formação inicial precisa ser o espaçotempo em que os futuros 

professores/as construam conhecimentos no tocante às dimensões científico, 

cultural, política e pedagógica, mobilizando/relacionando os diferentes contextos 

pelos quais passaram e nos quais estão inseridos. 

Para além dos cursos de formação inicial, enfatizo as práticas 

pedagógicas cotidianas de professores/as em exercício como lugar de formação. 

Nesse sentido, é importante a narrativa da professora Marlene Araújo ao afirmar: 

“Na Campanha foi onde eu aprendi a trabalhar. [sobre aprender a fazer integração 

de disciplinas] aprendi no cotidiano, lendo, ouvindo, debatendo.” (MARLENE 

ARAÚJO, 2013).  Entendo que é, na prática cotidiana do trabalho docente que 

professoras/es aprendem e criam conhecimentos que não foram construídos em 

momentos anteriores, visto que é, na prática, com toda sua complexidade, que 

são mobilizados saberes e conhecimentos na busca por soluções para desafios 

que surgem cotidianamente. É na prática e com a prática que o docente continua 

se formando em diálogo com alunos, colegas de trabalho, recursos pedagógicos e 

as mais diferentes e inusitadas situações que podem surgir no dia-a-dia escolar.  

As situações cotidianas da prática educativa, com distintos desafios, 

contradições e incertezas, também, são férteis para realização de pesquisas que 

visam à compreensão da prática a fim de melhor atuação sobre ela, por parte 

daqueles que pesquisam. Estou entendendo como pesquisa a ação ou atitude 

investigativa do docente, que, inconformado com determinadas situações 

contrárias ao exercício pleno de relações de ensino-aprendizagem, busca 

alternativas ou soluções para superação dos problemas encontrados em sala de 

aula. Portanto, é pesquisa em educação para além dos modelos oficiais adotados 

por agências de financiamento, que priorizam investigações em nível de mestrado 

e doutorado (GARCIA; ALVES, 2012). É pesquisa em educação porque segundo 

Freire (2011) fazem parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a 

investigação. Logo, é preciso que o professor ou professora se perceba e se 

assuma, porque docente, como pesquisador ou pesquisadora. Essa atitude 

investigativa, por exemplo, no caso da professora Marlene que busca ler para 

superar suas dificuldades teóricas, também, forma e contribuiu, veementemente, 
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para o desenvolvimento de práticas formativas e pedagógicas comprometidas 

com a qualidade da educação. 

A Campanha De Pé no Chão, consequência de um contexto efervescente 

de educação popular, nos leva a refletir, também, sobre as políticas de governo, 

os movimentos sociais e a vivência na cidade como contexto de formação 

docente. Natal, na década de 1960, era uma cidade influenciada pelo pensamento 

nacional-reformista que impulsionou movimentos de educação e cultura popular, 

sendo a administração do prefeito Djalma Maranhão marcada por uma série de 

iniciativas populares com ênfase na educação e na cultura. Nesse sentido, 

destaco as iniciativas do governo municipal da cidade do Natal como orientadoras 

das práticas de professores/as numa perspectiva de integração da alfabetização 

com as manifestações culturais da comunidade. Segundo Moacyr de Góes, então 

Secretário de Educação do município, “Era política expressa da Secretaria 

Municipal de Educação vincular o Acampamento às organizações populares e 

lideranças culturais mais expressivas do bairro onde se localizava.” (GÓES, 2010, 

p. 91). 

Há, nesse sentido, na cidade do Natal na década de 1960, uma inter-

relação entre os movimentos sociais e a administração municipal, ambos 

convergindo para proposição de uma educação pública numa perspectiva de 

educação popular preocupada com a transformação social e a valorização da 

cultura local dos alunos. Portanto, a cidade com suas políticas de governo, os 

movimentos sociais de educação7 – para além da Campanha havia a JEC8, a 

JAC9, a JUC10, a JOC11, a JIC12, o SAR13 – e de cultura popular se constitui num 

contexto de formação de professores/as comprometidos com a educação das 

                                                           
7 Os movimentos sociais de educação desenvolvidos na cidade do Natal, nos anos de 1950 e 
1960, foram organizados pela Arquidiocese de Natal. 

8 Juventude Estudantil Católica - JEC 

9 Juventude Agrária Católica - JAC 

10 Juventude Universitária Católica - JUC 

11 Juventude Operária Católica - JOC 

12 Juventude Independente Católica - JIC 

13 Serviço de Assistência Rural - SAR 
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classes populares, visto que os docentes/moradores da cidade são 

influenciados/formados em suas vivências cotidianas na Natal dos anos de 1960.  

Por entender que a discussão sobre formação de professores/as passa 

pela luta em prol da qualidade da educação é que discuto, com base na referida 

memória da Campanha de Pé no Chão (1961-1964), práticas cotidianas 

formativas que me ajudam a refletir sobre o presente em termos de formação de 

professores/as. Segundo Imbernón (2011), pensar a relação entre formação 

docente e qualidade da educação implica, levar em consideração não somente o 

conteúdo da formação, mas também o processo formativo como uma construção 

contínua, a interatividade do processo, a dinâmica do grupo, o uso das atividades, 

o estilo do docente, o material que se utiliza. Portanto, impregnada dessa 

consciência, passarei a mergulhar nas ofertas e nos processos formativos 

cotidianos desvelados nas narrativas de docentes da Campanha de Pé no Chão, 

pois acredito que o diálogo com essa memória se constitui ou se materializa numa 

atitude política de busca por uma educação básica, pública e de qualidade na 

medida em que são visibilizados os saberesfazeres cotidianos do processo 

formativo da Campanha. Isso nos permite refletir acerca dos atuais processos de 

formação de professores/as. 

A Campanha De Pé no Chão foi, notadamente nos anos de 1960, a 

experiência de educação popular que mais se preocupou, em nível profundo, com 

a problemática da formação docente. A professora Maria Diva Lucena, que 

participou de um encontro, em março de 1964, que reuniu representantes de 

todos os movimentos de educação popular do Brasil na Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), afirma: “Eu desconheço outra experiência de educação 

popular, eu sei que todas elas tiveram a preocupação com os professores, mas 

não o nível de profundidade que a Campanha de Pé no Chão teve com a 

formação de professores.” (DIVA LUCENA, 2012). 

Desde o final da década de 1950, com a criação da Campanha Nacional 

de Erradicação do Analfabetismo (CNEA), do Projeto-piloto de Leopoldina, da 

Mobilização Nacional contra o Analfabetismo (MNCA) havia uma preocupação 

com a oferta de escolarização e formação de professores para as novas escolas 

(PAIVA, 2003). No entanto, a CNEA se preocupou, fundamentalmente, com a 
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ampliação da rede escolar primária e da extensão da escolaridade; o Projeto-

piloto de Leopoldina consistiu na instalação de uma emissora de rádio na cidade 

de Leopoldina para implementação de escolas radiofônicas; e a MNCA, embora 

propusesse cursos de formação inicial e acompanhamento dos professores em 

exercício não chegou a efetivar-se, pois a aprovação do Plano Nacional de 

Educação que fixou os objetivos para o período de 1963/1970 determinou a 

reorganização da MNCA, surgindo, em seu lugar, um Programa de Emergência 

(PAIVA, 2003). Assim, considerando que a Campanha De Pé no Chão é, 

efetivamente, a experiência de alfabetização e escolarização que desenvolveu um 

trabalho sistematizado de formação presencial de professores/as no Brasil nos 

anos de 1960, seguem, pois, as ofertas e práticas de formação docente 

sistematizadas na Campanha. 

 

 

2.1 Os cursos de emergência, os cursos do CFP e as ofertas de formação 

continuada na Campanha 

 

A própria discussão, que se fazia nesse momento, sobre a importância da 

formação docente impulsionou aqueles que pensavam e desenvolviam ações na 

busca da melhoria da educação na cidade do Natal nos anos de 1960. A 

professora Margarida Cortez afirma: “Um das preocupações nossas era com a 

questão dos professores.” (MARGARIDA CORTEZ, 2011). Essa preocupação foi 

acompanhada por uma série de medidas que buscavam solucionar essa 

problemática. Num primeiro momento, devido à quantidade incipiente de 

professores/as formados, foram criados cursos de emergências, no então Ginásio 

Municipal da prefeitura de Natal a fim de preparar professores/as para atuarem 

em escolinhas ou escolas isoladas. Esses cursos de emergência contaram com 

um corpo docente formado ou em formação no curso de Pedagogia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Isso foi narrado tanto por 

professoras-organizadoras desses cursos como por professoras que fizeram o 

curso de emergência. 
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Nós organizamos em cooperação com Moacyr de Góes, então 
secretário de educação, cursos de emergência. Eram cursos que 
tinham a duração de cinco ou seis meses que requisitavam pelo 
menos o curso primário completo [...]. Esses cursos funcionaram 
até quando foi criado o Centro de Formação de Professores da 
Campanha De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. 
(MARGARIDA  CORTEZ, 2011). 

 

A emergência era um curso para um período de cinco meses, 
para uma situação de extrema necessidade de professores. 
Depois esses professores ingressavam no Ginásio Normal, que 
era equiparado ao ginásio comum. Havia o Ginásio Normal e o 
Colégio Normal. (MARGARIDA CORTEZ, 2011).  

 

Quando ele ganhou em 1961 [o prefeito Djalma Maranhão] aí foi 
no tempo em que eu fiz um curso de três meses de treinamento lá 
no Ginásio Municipal, que é hoje o Viaduto do Baldo. Aí fiquei 
ensinando no preliminar que eram trinta e cinco crianças. (DIANA 
ARARIPE, 2014). 

 

Posteriormente, foi criado o Centro de Formação de Professores, em 

1962, no antigo Ginásio Municipal. Na Campanha, esse Centro se constitui em 

um espaço de formação onde se concentram ofertas de cursos para formar 

professores/as. Esse Centro contou com uma equipe pedagógica coordenada 

pelas professoras Margarida de Jesus Cortez e Maria Diva da Salete Lucena, que 

trabalharam na organização pedagógica da Campanha de Pé no Chão no tocante 

aos cursos de formação e acompanhamento dos docentes que já estavam 

atuando em sala de aula. O referido CFP contou com boa localização, estrutura 

física e uma Escola de Demonstração. Essa escola funcionou como um espaço, 

onde os professores poderiam observar, na prática, o que haviam aprendido no 

curso de formação. No período da manhã, funcionavam classes voltadas para o 

ensino de crianças; à noite, funcionavam as classes de adultos. 

 

O Centro de Formação de Professores foi organizado [...] eram 
várias salas de aulas com professores qualificados, professores 
formados pela universidade. Alguns estavam ainda cursando. 
Então nós tínhamos professores muito dedicados, muito 
preparados e eles trabalhavam junto com a gente para 
desenvolver os cursos. (MARGARIDA CORTEZ, 2011). 

 

Fomos para o Centro de Formação de Professores, que era lá no 
Baldo [...]. Um prédio só de formar professores pedagogicamente. 
Foi onde eu vim ter contato com a parte de ensino 
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verdadeiramente, o que era ensinar, o que deveria ser, o que que 
tinha de fazer. [...] Era na média de cinquenta minutos uma aula, 
todo dia, numa turma de trinta e duas pessoas, sendo trinta 
mulheres e dois homens. (JOÃO OLIVEIRA SOBRINHO, 2011). 

 

Era umas bancadas e ali era onde a gente aprendia  a fazer os 
quadros mural [referente a espaço no CFP destinado a confecção 
de material didático]. Era onde a gente fazia os quadros, aprendia 
a pintar, aprendia a desenvolver os trabalhos para apresentar nas 
salas de aula. (JOÃO OLIVEIRA SOBRINHO, 2011). 

 

Eu sempre trabalhei na Escola de Demonstração. Era a elite né! 
Era onde os professores eram testados, onde havia os cursos. 
(MARLENE ARAÚJO, 2011). 

 

A Escola de Demonstração era um pouco mais elitizado. Os 
acampamentos eram mais periferia mesmo. Os alunos era filho de 
funcionário, vizinho daquelas redondezas [Baldo – região central 
de Natal]. Os alunos eram de sapatinho, eram de farda. 
(MARLENE ARAÚJO, 2013). 

 

As falas da professora e do professor, citadas acima, além de nos 

esclarecerem acerca da criação e organização do Centro de Formação de 

Professores e da Escola de Demonstração revelam relações de poder existentes 

na Campanha e me remetem ao conceito de poder de Foucault (2007), segundo o 

qual poder não é um objeto natural, uma coisa intrínseca às instituições 

superiores da censura, mas um feixe de relações que permeia todas as relações 

humanas, ou seja, nada está isento do poder, o que há são diferentes formas de 

exercício do poder. Assim sendo, visibilizo as maneiras como aparecem as 

relações de poder na Campanha De Pé no Chão. As narrativas das professoras 

Margarida Cortez, Marlene Araújo e do professor João Oliveira Sobrinho, citadas 

anteriormente, revelam uma supervalorização da Escola de Demonstração em 

relação aos acampamentos escolares. A localização do Centro, por estar situado 

na então região central da cidade do Natal; o perfil dos alunos que frequentavam 

a ED, filhos de funcionários, moradores da região central da cidade e o uso de 

fardamento escolar e “sapatinho”, por parte desses alunos, para frequentarem as 

aulas; o corpo docente com formação universitária do CFP e da ED; e ainda o tom 

de voz da professora Marlene – ao afirmar que a ED “Era a elite, né!” – me fazem 

entender a supervalorização desses espaços formativos em relação aos 

acampamentos escolares. Essa supervalorização possibilitou-me perceber como 
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aparecem as relações de poder entre a equipe pedagógica do Centro de 

Formação, os docentes da ED, os professores/as e as supervisoras dos 

acampamentos. Em relação, por exemplo, à forma como eram chamadas as 

professoras dos acampamentos escolares pelo então Secretário de Educação 

Moacyr de Góes, e pelos colegas professores/as da Campanha, revela certo grau 

de diminuição ao usarem o termo “professorinhas” para aquelas professoras que 

tinham somente o primário e trabalhavam nos acampamentos. 

 

A professorinha era aquela que só tinha o ginasial [...]. Porque 
tinha muita gente que não tinha formação específica. Ela apenas 
era treinada para ficar nas classes menores. (MARLENE 
ARAÚJO, 2011). 

 

A gente sabe que aqueles professores tinham pouca formação 
pedagógica, mas tinham porque recebiam nos cursos de 
emergência. [...] Moacyr costumava chamar professorinha. Eu não 
gostava desse título porque parece meio pejorativo. (MARGARIDA 
CORTEZ, 2011). 

 

A forma de tratamento por parte daqueles docentes e educadores que 

detinham formação acadêmica ou da Escola Normal em relação às professoras 

que não tinham essa formação, bem como a forma como se deram as relações 

entre estas e aqueles me remete à discussão da relação entre saber e poder 

(FOUCAULT, 2007). As relações de poder, também, podem ser percebidas e 

visibilizadas no tocante ao acompanhamento dos professores/as em exercício.  

 

Além do curso havia toda uma logística de suporte para os 
professores. Por exemplo, essa equipe pedagógica ela montava 
os projetos até chegar o plano de aula, usando uma estratégia 
sistêmica que sintonizava todas as matérias, que podia 
intercambiar as matérias, usando temas nacionais, regionais. Dali 
saia todo um projeto de ensino que ia para os supervisores e até 
para os professores, para chegar até o plano de aula. Então eles 
tinham todo esse suporte pedagógico da equipe. (DIVA LUCENA, 
2012). 

 

 A gente se reunia na sexta com as professoras do Centro e no 
sábado com as supervisoras dos acampamentos [...]. [as 
supervisoras] se reuniam com as professoras num dos 
acampamentos no sábado à tarde. (MARGARIDA CORTEZ, 
2013). 
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Por meio das falas das professoras Diva Lucena e Margarida Cortez 

entendo que aqueles que tinham o saber acadêmico, na Campanha De Pé no 

Chão, detinham também o poder e, de certo modo, o controle das ações de 

ensino e aprendizagem. Segundo Foucault (2007), saber e poder se implicam, 

mutualmente, e, portanto, não existe relação de poder sem a produção de um 

campo de saber, bem como todo saber constitui relações de poder. Desta feita, 

destaco, ainda, a fala da professora Marlene Araújo quanto ao acompanhamento 

da equipe pedagógica: “Muito cobrada, era bastante cobrada [...]. Se você não faz 

então você recebia repreensões. [...] da coordenação, supervisão, direção geral.” 

(MARLENE ARAÚJO, 2011). Havia um controle por parte daqueles que detinham 

o saber acadêmico e, consequentemente, o poder.  

 

Poder que não se encontra somente nas instâncias superiores da 
censura, mas que penetra muito profundamente, muito sutilmente 
em toda a trama da sociedade. Os próprios intelectuais fazem 
parte desse sistema de poder, a ideia que eles são agentes da 
‘consciência’ e do discurso também faz parte desse sistema. 
(FOUCAULT, 2007, p. 71).  

 

Sobre o controle, há duas considerações que entendo de grande 

importância. A primeira se refere ao fato de não julgarmos necessariamente, a 

ação da coordenação, supervisão e direção geral como negativa, uma vez que 

cooperou para sistematização e organização das relações de ensino-

aprendizagem na Campanha; a segunda corresponde à necessidade de não 

perdemos de vista que o poder era exercido por diferentes sujeitos e distintas 

maneiras em outros espaçostempos da Campanha De Pé no Chão. Pretendo 

neste trabalho, abordar essas relações todas as vezes que as falas dos docentes 

me revelarem/visibilizarem tais relações na Campanha, já que isso me possibilita 

compreender a formação docente na Campanha De Pé no Chão em sua 

complexidade e, de maneira mais aprofundada, no capítulo quatro quando estiver 

discutindo a participação das professoras na promoção da sua formação. É 

importante atentar para a dinâmica dessas relações de poder porque isso nos 

ajuda a pensar as relações entre docentes e coordenadores nos dias de hoje, 

bem como a necessidade de estabelecer um trabalho coletivo e democrático nas 

escolas. Podemos pensar essa dinâmica da Campanha, com diferentes 
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espaçostempos de reuniões, como um esforço coletivo de formação, dimensão 

que será discutida ao final deste capítulo. 

Retomando a discussão sobre a criação do Centro de Formação de 

Professores, há um aumento na oferta dos cursos de formação e, posteriormente, 

modificação dos cursos de emergência. Os professores/as que haviam concluído 

o primário14 ou o curso de emergência poderiam ingressar no Ginásio Normal.  O 

Ginásio Normal foi destinado à formação de professores/as que já trabalhavam na 

Campanha e haviam feito o Curso de Emergência. Esse curso era constituído das 

disciplinas comuns aos cursos dessa natureza e das disciplinas pedagógicas 

estudadas nos cursos de emergências, porém com maior aprofundamento. Já o 

Colégio Normal era destinado a professores/as da Campanha que já haviam 

cursado o Ginasial ou Secundário15. O Colégio Normal, de duração de três anos, 

seguia a mesma orientação do curso científico16 nas duas primeiras séries e, no 

último ano, estudavam-se as disciplinas pedagógicas. (MARGARIDA CORTEZ, 

2005). 

Os docentes interessados em trabalhar na Campanha de Pé no Chão que 

já tinham o Curso Normal não participavam dos cursos do CFP, uma vez que o 

Curso Normal correspondia à demanda de formação inicial de professores/as nos 

anos de 1960. “O pessoal que tinha o Curso Normal é claro que não ia fazer esse 

curso regular. Eles deveriam receber uma orientação mais geral porque eles já 

estavam preparados.” (DIVA LUCENA, 2012). Essas orientações mais gerais 

eram dadas em reuniões aos sábados com a equipe do CFP, conforme nos fala a 

professora Marlene Araújo que começou a trabalhar na Campanha após a 

conclusão do curso Normal. “Assim que eu entrei na Campanha comecei a 

frequentar os sábados que eram os sábados das orientações gerais. Eu não fiz 

curso de formação nenhum na Campanha” (MARLENE ARAÚJO, 2013). Em 

                                                           
14 Equivalente ao que hoje se denomina primeiros anos do Ensino Fundamental. 

15 Compreendia um ciclo ginasial, composto por quatro séries, e um segundo ciclo, subdividido em 
Clássico e Científico, ambos com três séries. (ROMANELLI, 2001). Seria o equivalente ao atual 
Ensino Médio. 

16 Modalidade do ciclo ginasial voltado para o estudo de disciplinas ligadas às Ciências Naturais e 
Matemática. 
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relação aos cursos de emergência, esses sofrem modificações com a criação do 

Centro e o processo de interiorização da Campanha De Pé no Chão. 

A Campanha era uma experiência de educação que estava alcançando 

expressivos resultados no tocante à diminuição da taxa de analfabetismo na 

cidade do Natal. Assim sendo, Djalma Maranhão, em busca de apoio político no 

interior para possível candidatura ao governo do estado, começou a "exportar" a 

Campanha para os interiores do RN. “[...] Djalma Maranhão tinha pretensões 

políticas maiores e a gente sabia que isso era uma das motivações.” (JOSEMÁ 

AZEVEDO, 2011). A interiorização da Campanha de Pé no Chão, como ficaram 

conhecidos os convênios estabelecidos com outras prefeituras a fim de que 

professores/as dos interiores do estado do RN frequentassem os cursos de 

formação do CFP, ocasionou modificações expressivas dos cursos de 

emergência do Centro quanto ao recebimento dos professores/as, que, agora, 

eram voltados para docentes dos interiores que vinham fazer o curso de 

emergência em Natal e visita das professoras do CFP aos interiores conveniados; 

e quanto ao formato do curso, durante esse período já sofria influência do 

pensamento freireano e trazia para reformulação dos cursos de emergência do 

CFP a concepção de um curso em que o currículo estava contextualizado com a 

realidade dos professores/as cursistas. 

 

No Centro havia, agora, cursos de emergência para professores 
do interior, professores que vinham de outro estado [...] A 
prefeitura fez vários convênios com municípios do interior. Então o 
Centro de formação de Professores passou a ministrar cursos de 
emergência para esses professores. E esses cursos eram muito 
interessantes, porque primeiro nós íamos lá à comunidade ver 
quais as necessidades [...] para poder elaborar, fazer as 
modificações no currículo. Essa era uma preocupação muito 
grande que a gente tinha, de adaptar o curso à realidade de cada 
município. Então geralmente as questões tratadas se referiam às 
necessidades daquelas regiões. (MARGARIDA CORTEZ, 2011). 

 

Eu me lembro que teve um município [...] que a gente quis fazer 
um plano global baseado na história do município pra eles 
conhecerem a própria história [...]. Então nós entrevistamos o 
prefeito, o padre, o vigário, o juiz da cidade para levantar 
informações sobre a cidade [...] Então montamos um plano de 
aula para elas [as professoras] divulgarem isso. E orientamos 
como elas podiam continuar isso, fazendo esse trabalho. Agora o 
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nível realmente era muito baixo [...] elas eram muito carentes de 
formação, elas não tinham formação. (DIVA LUCENA, 2013).  

 

A influência do pensamento de Paulo Freire na Campanha de Pé no Chão 

pode ser percebida nas falas dos docentes, por exemplo, na fala da professora 

Diva, citada anteriormente, que remete à importância de considerar os contextos 

dos discentes na elaboração do currículo dos cursos de emergência do Centro, 

bem como pela presença do próprio Paulo Freire na Campanha, ministrando 

palestras e cursos. Segundo a diretora do CFP, “Paulo Freire era convidado a dar 

palestras no Centro de Formação de Professores.” (MARGARIDA CORTEZ, 

2013). Embora a Campanha De Pé no Chão tenha sido uma experiência de 

educação popular influenciada pelas ideias de democracia e participação, as 

palestras ministradas por Paulo Freire não eram voltadas para participação de 

todos os professores e todas as professoras da Campanha De Pé no Chão. 

 

Quem assistia às aulas de Paulo Freire eram as supervisoras e os 
professores do Centro de Formação de Professores. A gente 
achava que eles não tinham [os professores e professoras dos 
acampamentos] amadurecimento bastante para acompanhar, 
então eles não assistiam, mas geralmente eles recebiam 
orientação das supervisoras. (MARGARIDA CORTEZ, 2013). 

 

Ele era mais direcionado para parte de direção, os professores 
que já nos ensinavam. A gente não! A gente era como se fosse 
soldado raso [...] Eu pelo menos muito jovem, muito menino, pra 
mim era como se fosse o primeiro trabalho da minha vida. [...] 
esse povo ia para essas reuniões [se referindo à ida dos 
diretores/supervisores dos acampamentos as palestras de Paulo 
Freire]. (JOÃO OLIVEIRA SOBRINHO, 2013). 

 

Assim, considero importante destacar a contradição existente entre a 

oferta de palestras como espaçotempo de formação apenas para alguns 

professores/as e supervisoras dos acampamentos escolares numa Campanha 

que se propõe democrática.  Foram excluídos das palestras os docentes tidos 

como “com pouco amadurecimento”. A expressão usada pela professora 

Margarida se refere aos professores/as que não tinham formação acadêmica, 

formação no Colégio Normal e/ou formação política. Destarte, ressalto, 

novamente, o aparecimento de relações de poder nas práticas formativas da 



60 

 

 

Campanha e sua complexidade, uma vez que, na proposição dos docentes que 

assistiriam às referidas palestras de Freire, foi decidido pela equipe do Centro, 

que detinha o saber político-pedagógico e, consequentemente, o poder, que os 

professores/as dos acampamentos escolares não participariam. À época da 

Campanha, essa dinâmica de um grupo de docentes que possui o saber político-

pedagógico, engajado nas discussões de conscientização da sociedade e luta por 

mudanças sociais, fundamento das teorizações freireanas, está associado ao 

movimento de vanguarda, marcado pela presença de lideranças engajadas no 

processo de conscientização das classes populares. Esse contexto das 

vanguardas nos ajuda a compreender, em certa medida, a origem das relações 

de poder na Campanha, já que explica a existência de um grupo que propõe levar 

educação e conscientização política para as classes populares de Natal. Com 

base nas narrativas, citadas acima, poderíamos entender como vanguardas a 

equipe CFP e as supervisoras, uma vez que são responsáveis em levar para os 

professores/as dos acampamentos escolares orientações político-pedagógicas. 

 

[...] a educação, consistindo no processo pelo qual se expande e 
multiplica a consciência social útil, tem de ser fundamentalmente 
popular. O desenvolvimento implica o progresso da consciência, e 
este se acelera pela educação, mas para que isto aconteça faz-se 
preciso que a educação vise à totalidade das massas 
trabalhadoras e se descaracterize cada vez mais como privilégio 
das elites. A elaboração da teoria educacional exigida pelo 
presente como uma das mais difíceis tarefas das forças de 
vanguarda do nacionalismo. (PINTO 1960, p. 502).  

 

Freire concebe o movimento de vanguarda não separado da relação 

dialógica, em que a conscientização dos sujeitos ocorre através do diálogo e 

participação ativa na ação educativa. Ser uma vanguarda inserida nas classes 

populares, para Freire, era um princípio fundamental tanto para o educador-

educando quanto para o revolucionário (ARAÚJO, 2012). Na Campanha, no 

entanto, essa ação ocorre, em alguns espaçostempos formativos, sem a real 

participação dos professores/as dos acampamentos escolares, os soldados rasos 

segundo João Oliveira Sobrinho (2013). Isso vai de encontro a, pelo menos, dois 

princípios freireanos: o fato de que ensinar exige respeito aos saberes dos 

educandos e saber escutar. 
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 Segundo Freire (2011), é preciso respeitar os saberes dos educandos, 

sobretudo os das classes populares, discutindo com eles a razão de ser desses 

saberes em relação com o ensino dos conteúdos. Além disso, ensinar exige saber 

escutar os educandos. O que o referido autor coloca é que, na prática que se 

propõe democrática, é preciso saber escutar, paciente e criticamente, para 

aprender a falar com os educandos, propiciando práticas dialógicas. Quando os 

organizadores da Campanha De Pé no Chão propunham as palestras de Paulo 

Freire especificamente para a equipe do CFP, docentes da ED, coordenadores 

dos círculos de cultura e supervisoras dos acampamentos escolares, excluindo os 

professores/as dos acampamentos – devido a sua pouca formação conforme 

discutido acima – entendo que, desse modo, não há respeito aos saberes dos 

docentes dos acampamentos, já que eles não são, sequer, convocados para as 

formações com Freire, consequentemente não são ouvidos no espaçotempo em 

que outros pensam e refletem sobre sua prática educativa. Há, portanto, 

contradição entre a proposição de uma Campanha democrática e uma prática 

formativa que não zela, essencialmente, pela participação de todos. 

A presença das contradições, que se revelam por meio das narrativas dos 

docentes da Campanha, não impediu o sucesso ou resultados positivos dessa 

experiência educativa. Ressalto que as contradições são inerentes a todos os 

sistemas complexos que envolvem o ser humano, a cultura, as subjetividades. 

Visibilizando a complexidade existente na Campanha, precisamos estar atentos 

às contradições dos contextos formativos nos quais estamos inseridos, hoje, a fim 

de que a reflexão sobre elas nos possibilite uma compreensão mais complexa dos 

nossos espaçostempos de formação docente. A compreensão dessa contradição 

na Campanha me permite pensar, por exemplo, sobre a importância do trabalho 

coletivo, cuja participação de todos os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem deve ser ativa. 

Retomando a discussão sobre a influência freireana na Campanha, essa 

também pode ser percebida na ênfase dada à valorização da cultura e à 

conscientização política dos educandos. Assim, se desdobraram inciativas como 

a formação da equipe que atuou nos círculos de cultura e sua participação no 

mesmo curso ministrado por Paulo Freire e equipe para os jovens que 

participaram das 40 Horas de Angicos como coordenadores de Círculos de 
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Cultura. Nesses círculos, foram desenvolvidas práticas educativas voltadas para 

alfabetização de adultos fundamentada nas formulações teóricas de Paulo Freire. 

Os círculos de cultura funcionavam de segunda a sexta no período noturno com 

sessões de, aproximadamente, uma hora. A peculiaridade desses círculos se dá 

em relação à ênfase aos aspectos culturais concernentes à realidade social dos 

alunos, fazendo do processo de alfabetização um momento de discussão de suas 

problemáticas sociais e um espaço de formação política para cidadania. 

 

[...] na realidade a gente chamava de círculo de cultura porque 
não era aula propriamente assim de alfabetização, era uma coisa 
mais ampla né, onde a gente discutia alguns temas. Claro que a 
gente tinha a parte de aprendizagem da língua propriamente dita, 
da alfabetização, da escrita etc, mas tinha aquelas outras 
atividades. (JOSEMÁ AZEVEDO, 2001). 

 

Visando formar os docentes que iriam trabalhar nos Círculos de Cultura 

das 40 Horas de Angicos, com alfabetização fundamentada na concepção 

freireana, houve formação com Paulo Freire e sua equipe, nos quais foram 

abordados os fundamentos da teoria freireana em dois turnos, manhã e tarde, no 

Centro de Formação de Professores. O professor Josemá Azevedo participou 

dessa formação uma vez que seria o responsável pela implementação de círculos 

de cultura na Campanha De Pé no Chão. “Paulo Freire veio aqui em Natal treinar 

a equipe que ia aplicar o método dele e eu participei do treinamento. O 

treinamento foi no antigo Ginásio Municipal que passou a ser o Centro de 

Formação de Professores.” (JOSEMÁ AZEVEDO, 2011). Embora se trate de um 

espaçotempo de formação em que os princípios do diálogo, da valorização da 

cultura dos educandos são fundantes da formação docente com vistas à 

alfabetização e politização dos alunos, o uso das palavras “treinar”, “aplicar” e 

“treinamento” leva-me a discutir a contradição da ideia de treinamento que se 

opõe à ideia de politização. Uma prática formativa cuja preocupação é treinar, 

ensinar a aplicar determinado método nos revela, em certo grau, a influência da 

Pedagogia Tecnicista, que segundo Saviani (1988), tem como elemento central 

nas relações de ensino-aprendizagem a organização racional dos meios/métodos 

de ensino, relegando aos professores/as e alunos/as posição secundária. O 

importante é ensinar a fazer, é formar sujeitos eficientes para executar 
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determinada tarefa ou atividade. Acerca dessa discussão, cito outra fala do 

professor Josemá: “Nós nos convencíamos no treinamento que aquilo funcionava, 

mas nunca tínhamos aplicado. E eu vivenciei que realmente o pessoal se 

alfabetizava nas 40 Horas.” (JOSEMÁ AZEVEDO, 2011). Esse modelo formativo, 

centrado no método, se opõe, em essência, às formulações teóricas freireanas 

cuja centralidade está na democratização e valorização da cultura dos educandos 

para que esses se percebam, por meio de uma relação dialógica enquanto se 

alfabetizam, como sujeitos críticos e ativos nos contextos nos quais estão 

inseridos. 

 

Sempre confiáramos no povo. Sempre rejeitáramos fórmulas 
doadas. Sempre acreditávamos que tínhamos algo a permutar 
com ele, nunca exclusivamente a oferecer-lhe [...]. Pensávamos 
numa alfabetização direta e realmente ligada à democratização da 
cultura, que fosse uma introdução a esta democratização [...]. 
Pensávamos numa alfabetização que fosse em si um ato de 
criação, capaz de desencadear outros atos criadores. Numa 
alfabetização em que homem, porque não fosse seu paciente, seu 
objeto, desenvolvesse a impaciência, a vivacidade, característica 
dos estados de procura, de invenção e reivindicação. (FREIRE, 
2011, p. 136-137). 

 

Portanto, considerando a concepção teórica de Paulo Freire, que 

influencia diretamente a Campanha De Pé no Chão, e as falas do professor 

Josemá, percebo que há uma proposição de uma prática formativa e pedagógica 

voltadas para politização dos educandos, mas que apresenta matizes de uma 

concepção tecnicista de ensino. As palavras “treinamento” e “aplicar” são de uso 

corrente, muito comuns no vocabulário pedagógico, mas que revelam uma 

concepção de formação e de ensino-aprendizagem. E por ser muito usada revela 

a força que essa concepção tem entre nós, inclusive aqueles que defendem uma 

concepção diferente. Isso, portanto, revela as contradições, muitas vezes, 

inerentes à prática pedagógica. Essa discussão sobre as concepções será 

retomada no próximo capítulo. 

A respeito das contradições existentes na prática formativa da Campanha, 

recorri ao conceito de ecologia da ação de Morin (2012). Segundo esse autor, 

toda ação, quando iniciada, entra num jogo de interações e retroações quando 

efetuada, que podem desviá-la de seus fins e até levá-la a um resultado contrário 
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ao esperado. Esse conceito me ajuda a compreender diversos momentos 

contraditórios na prática formativa de uma Campanha que se propõe popular, 

bem como as contradições que aparecem no âmbito das relações entre teoria e 

prática docente. Nesse sentido, destaco, por exemplo, a prática docente de 

Josemá Azevedo que narra não ter tido envolvimento com a comunidade, o que é 

uma das premissas do trabalho de alfabetização fundamentado nas teorizações 

freireana. Ao ser perguntado se havia algum trabalho específico, no Círculo de 

Cultura, com a comunidade o professor Josemá respondeu: 

 

Não, não lembro não. Na realidade eu não lembro se tinha algum. 
Não chegamos a ter envolvimento com a comunidade. 
Naturalmente devia ter uma sequência [...], posteriormente, ter um 
engajamento, mas não houve tempo para isso. (JOSEMÁ 
AZEVEDO, 2013). 

 

Essas contradições abordadas, até agora, nos ajudam a compreender os 

espaçostempos de formação docente na Campanha De Pé no Chão em sua 

complexidade. Prigogine, ao discutir sobre a dinâmica dos sistemas complexos, 

defende que o complexo se instala longe do equilíbrio (ALMEIDA, 2012). Um 

sistema torna-se cada vez mais complexo quanto mais longe estiver do equilíbrio 

e quanto menor o grau de equilíbrio de um sistema maior a possibilidade de 

pontos de bifurcação (PRIGOGINE, 1996). Poderíamos entender a Campanha De 

Pé no Chão como um fenômeno em equilíbrio caso não houvesse variabilidade 

nas dinâmicas de ensino-aprendizagem. No entanto, devido ao grau de 

complexidade das relações humanas de ensino-aprendizagem em múltiplos 

espaçostempos, concebo a Campanha como uma experiência altamente 

complexa. Há pontos de bifurcação no tocante aos espaçostempos de formação 

docente na referida experiência educativa. Esses pontos ocorrem quando há um 

distanciamento cada vez maior do ponto de equilíbrio, fazendo emergir novas 

ramificações ou, nesse caso, situações distintas. O distanciamento do ponto de 

equilíbrio, tornando as dinâmicas das relações mais complexas, possibilita a 

criação/invenção, a multiplicidade e pluralidade. Nesse sentido, uma vez que, ao 

mesmo tempo em que a fala do professor Josemá nos revela certa ausência em 

relação a um trabalho sistematizado envolvendo o docente e a comunidade, a fala 
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da professora Margarida Cortez nos torna visível a existência da organização de 

Encontros com a Comunidade, onde há participação do corpo docente do CFP na 

organização desses momentos, portanto, situações distintas que revelam a não 

homogeneidade no tocante às práticas formativas da Campanha De Pé no Chão.  

 

Num desses encontros com a comunidade [...] nós fizemos uma 
semana de cultura. Eita como foi boa essa semana de cultura! 
Primeiramente, houve um recital de piano. A Secretaria de 
Educação alugou um piano e trouxe para o Centro de Formação 
de Professores, porque no Centro de Formação de Professores 
havia um auditório, então nesse auditório havia esses encontros, 
essas palestras [...]. Esses encontros tinham como tema saúde, 
recreação. [...] isso era muito proveitoso e a comunidade 
participava mesmo. [...]. (MARGARIDA CORTEZ, 2013). 

 

Outros espaçostempos de formação docente na Campanha De Pé no 

Chão são os Cursos de Recreação realizados no CFP voltados para docentes 

que iriam trabalhar com crianças; e o Setor de Pesquisa onde trabalhavam 

professores/as que já desempenhavam sua profissão como docentes em outro 

horário na Campanha. Os professores/as que trabalhavam no Setor de Pesquisa 

tinham a função de visitar os acampamentos e verificar a frequência dos alunos; 

em caso de ausência, deveriam procurar conhecer o motivo, bem como as 

dificuldades encontradas no acampamento. Após as visitas, os professores/as 

que trabalhavam no referido setor elaboravam um relatório dos apanhados e 

levavam para a equipe no último sábado de cada mês quando eram tomadas 

atitudes para que fossem corrigidas as falhas que estavam acontecendo nos 

acampamentos. Tanto o Curso de Recreação como o Setor de Pesquisa se 

constituem espaçostempos formativos na medida em que formam professores/as 

para o trabalho na sala de aula, conforme relatou a professora Marlene, 

anteriormente, quando nos informou que o seu trabalho no Setor de Pesquisa 

ajudou-a a conhecer melhor o perfil dos alunos com quem estava trabalhando. 

Além dos cursos de formação do CFP, havia na Campanha de Pé no 

Chão um trabalho intensivo de acompanhamento dos professores/as em 

exercício, o que, atualmente, denominamos de formação continuada. 
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A gente tinha uma preocupação muito grande com a atuação das 
professoras. (MARGARIDA CORTEZ, 2011). 

 

Todos os sábados nós tínhamos reuniões de professores. Nessas 
reuniões nós discutíamos os problemas que surgiam nas salas de 
aulas, questão de aprendizagem, questão do planejamento 
escolar (MARGARIDA CORTEZ, 2011). 

 

Semanas Pedagógicas me parece que ocorreram apenas duas 
vezes, uma ou duas vezes. Porque eram momentos que 
precisavam de tempo, de parar, a coisa tinha que parar. Por 
exemplo, no interior essas semanas pedagógicas elas foram muito 
efetivas, mas aqui na capital elas não foram muito produtivas não.  
Não foram muito produtivas porque a gente não conseguia parar. 
Então geralmente os professores que lecionavam a tarde iam pela 
manhã e os que lecionavam pela manhã iam a tarde para essas 
semanas. (MARGARIDA CORTEZ, 2013). 

 

Desse modo, compreendo as reuniões dos supervisores dos 

acampamentos com a equipe pedagógica do Centro, as reuniões dos 

supervisores com os professores/as dos acampamentos, as semanas 

pedagógicas, as práticas dos professores/as em suas salas de aula, os próprios 

encontros com a comunidade e a semana de cultura como espaçostempos de 

formação continuada. Entendendo a formação continuada a partir de duas 

premissas discutidas por Alves (1998), quais sejam: a) uma mudança de 

mentalidade no que diz respeito ao entendimento de que a formação que 

recebemos em cursos é “terminal”, concluindo-se no momento em que nos é dado 

o diploma; b) o reconhecimento da centralidade da prática como lugar de 

formação. Portanto, a formação de professores/as acontece, continuamente, e 

tem a compreensão acerca da prática educativa como objetivo principal, sendo a 

própria prática o espaçotempo onde professores/as se formam cotidianamente. 

Na Campanha De Pé no Chão, há uma incisiva preocupação com a formação dos 

docentes em exercício, conforme explicitado nas falas acima, e, concernente a 

essa preocupação, havia o caráter coletivo da formação continuada de 

professores/as da Campanha. 

Práticas sistematizadas de formação continuada na Campanha De Pé no 

Chão aconteciam de forma coletiva tanto por parte da equipe pedagógica, que 

organizava reuniões com professores/as e supervisores, quanto pela real 

participação dos professores/as de maneira coletiva, no sentido de que havia um 
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comprometimento docente quanto ao pensar a sua prática de sala de aula 

coletivamente; sejam nas reuniões entre equipe do CFP e professores/as da 

Escola de Demonstração sejam nos encontros de docentes dos acampamentos 

escolares com suas supervisoras.  

 

Eu frequentava todo tipo de planejamento. Nunca perdi uma 
reunião aos sábados para qualificações. A gente se encontrava 
sempre aos sábados para as qualificações e todas as 
qualificações eu ia. (SALETE SOUZA, 2013). 

 

Essas reuniões do sábado, a gente passava o sábado, a manhã 
inteira [...] Quem é que hoje sábado vai pra canto algum 
trabalhar? E isso não era remunerado. [...] não faltava ninguém! 
(DIVA LUCENA, 2013). 

 

As pessoas que participavam eram pessoas que acreditavam [...] 
eram pessoas que eram idealistas. Nós nos achávamos 
salvadores da pátria, do País, o que a gente podia com a nossa 
contribuição realmente dar? Então isso era uma força muito 
grande, que as pessoas se envolviam emocionalmente. 
Normalmente nós éramos envolvidos emocionalmente com esse 
trabalho. (JOSEMÁ AZEVEDO, 2013). 

 

O espírito da Campanha. Da valorização do saber que eles já 
traziam, de trabalhar essa questão da solidariedade, da 
cooperação. (SALONILDE FERREIRA, 2011). 

 

Eu me lembro muito dessa Denise porque ela era uma pessoa 
que era muito dedicada à gente. Ela era tipo uma mãezona, era 
uma menina nova assim com seus 25 anos e eu era menino, eu 

tinha quatorze anos. (JOÃO OLIVEIRA SOBRINHO, 2013). 

 

Com base nas falas dos professores/as, citadas acima, era visível o 

comprometimento docente como elemento que influencia, positivamente, o 

desenvolvimento do trabalho coletivo. O compromisso das professoras em 

participar das reuniões ou encontros coletivos de planejamento, independente da 

remuneração, que, segundo Góes (2010), era, apenas, um “pro labore”, e de dias 

da semana, garantiam espaçostempos coletivos para pensar a prática de sala de 

aula. A diferença recai sobre a prática cotidiana do professor Josemá Azevedo, 

alfabetizador no Círculo de Cultura de Nova Descoberta, segundo o qual não 

apresentou, em suas narrativas, momentos coletivos de planejamento ou de 
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reflexão sobre a prática, o que revela, novamente, uma contradição no tocante a 

uma prática alfabetizadora, supostamente, participativa e conscientizadora. 

Contudo, não se trata totalmente de um planejamento individual, visto que o 

referido professor faz parte de uma rede de contextos que inclui o diálogo com 

outros professores e a turma, nesse caso, ainda com militantes de movimentos 

sociais que também o forma e influencia no seu processo de reflexão sobre a 

prática educativa. 

 

 [...] trajetórias coletivas. Por mais individualizante que seja, o 
projeto de um curso não tem condições de interromper aquelas 
redes múltiplas nas quais os profissionais da educação se 
formam: os contatos entre vários sujeitos, formadores e 
formandos, ao mesmo tempo e no mesmo espaço, entre os 
múltiplos espaços/tempos de formação, dentro dos vários 
contextos [...] e entre estes. Tudo isso garante que a formação 
não será nunca, realmente, individual. (ALVES, 1998, p. 138). 

 

Nesse sentido, sobressai o caráter coletivo das práticas formativas da 

Campanha De Pé no Chão e a importância da coletividade no desenvolvimento 

das nossas práticas formativas e pedagógicas atuais. O trabalho coletivo 

desenvolvido durante o processo formativo na Campanha, conforme percebemos 

com base no que vem sendo discutido, assume o que Tardif; Lessard (2012) 

titulam de aspectos formais e informais. Os aspectos formais se referem a 

encontros, reuniões, atividades comuns, participação em jornadas pedagógicas, 

ou, no caso da Campanha, os encontros semanais, as semanas pedagógicas 

etc.; e os aspectos informais se referem às conversas entre professores, à troca 

de ideias ou materiais pedagógicos, projetos pessoais de dois ou mais docentes 

etc. Na Campanha, a criação de espaçostempos coletivos, por parte dos 

organizadores, é outro fator que favorece a prática cooperativa entre os docentes. 

Nesse sentido, as falas das professoras abaixo são bastante pertinentes: 

 

Tinham reuniões semanais de planejamento. (SALONILDE 
FERREIRA, 2013). 

 

Todo sábado rigorosamente passávamos o dia com os 
supervisores, com a equipe técnica superior. (MARLENE 
ARAÚJO, 2011). 
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Meu relacionamento com a supervisora era ótimo [...] Porque a 
gente criou um relacionamento muito grande por causa dos 
namorados, que todos dois eram militares. Isso me levou a ter um 
relacionamento excelente com ela. (SALETE SOUZA, 2013).  

 

Com base nas falas citadas acima, destaco a importância de 

espaçostempos para o trabalho coletivo entre professores/as e a qualidade das 

relações pessoais entre docentes na Campanha no sentido de que tais fatores 

favoreceram o desenvolvimento de práticas coletivas. A Campanha em relação ao 

acompanhamento dos professores/as em exercício desenvolveu um projeto 

coletivo na medida em que, tanto por meio de práticas formais, quanto devido ao 

compromisso por parte dos docentes em participar das reuniões e encontros, 

proporcionou o que, hoje, poderíamos chamar de jornada de trabalho com horário 

coletivo e participação de docentes, supervisoras, equipe pedagógica. O cotidiano 

da formação desses momentos coletivos será discutido nos próximos capítulos 

por ocasião da abordagem dos conteúdos, das metodologias da formação e da 

participação de professores/as na gerência de sua formação continuada. Por 

agora, quero destacar, a partir da memória da formação docente da Campanha 

De Pé no Chão, a importância da construção de espaços coletivos nas escolas a 

fim de que os desafios que surgem, cotidianamente, aos professores/as sejam 

resolvidos ou pensados num espaço de reflexão crítica e coletiva para a produção 

de formas de superação também coletivas e baseadas no contexto.  

Portanto, a formação docente na Campanha De Pé no Chão ocorreu, 

cotidianamente, em diferentes espaçostempos de formação que incluíam 

momentos de trabalho coletivo. Os cursos oferecidos no CFP, as reuniões da 

equipe pedagógica com professores/as da Escola de Demonstração, as reuniões 

de professores/as dos acampamentos com as suas supervisoras, as trajetórias 

dos docentes e suas vivências na cidade, bem como as práticas pedagógicas 

cotidianas dos professores/as se constituíam em lugares de formação na 

Campanha. Assim, percebemos, na visibilidade e articulação desses distintos 

contextos e nas contradições inerentes a eles, que é possível compreender a 

totalidade da formação docente na Campanha De Pé no Chão. Ademais, essa 

complexidade, que abrange as contradições e as relações de poder, sempre 
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estarão presentes também no cotidiano das práticas formativas e pedagógicas 

atuais. 

 Com a finalidade de dar seguimento à discussão sobre a formação 

docente no cotidiano da Campanha, abordo no próximo capítulo, os conteúdos e 

metodologias de formação dos referidos contextos formativos na Campanha. 
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Influências que atravessam a formação dos docentes na campanha: 

emaranhado das teorias pedagógicas nas artes de fazer dos docentes 

 

Considerando que há múltiplos espaçostempos de formação na 

Campanha De Pé no Chão, cabe-me, agora, discutir os conteúdos e metodologias 

dessa formação, pois, conversando com os professores/as e ao conhecer mais 

sobre a Campanha fui percebendo que eles/elas se moviam numa complexa rede 

de influências entre o que desejavam e o que faziam. Ao longo deste capítulo, 

discorro sobre as formas de fazer de docentes que revelam como no cotidiano da 

prática formativa da Campanha, professores/as assumem diferentes teorias 

pedagógicas, algumas vezes até antagônicas, visando desenvolver seu projeto 

educativo. Para tanto, me reporto aos estudos de Sampaio (2008) que me ajudam 

a estar atenta ao emaranhado de concepções, teoriaspráticas em que docentes 

estão mergulhados em sua prática educativa cotidiana e ao pensamento 

complexo (MORIN, 2000), visibilizando a diferença e a oposição, e, sobretudo o 

caráter complementar em que docentes da Campanha fazem uso (CERTEAU, 

2012) de elementos da pedagogia tradicional, da pedagogia nova, da pedagogia 

tecnicista, e da pedagogia progressista a fim de formarem professores/as capazes 

de alfabetizar crianças e adultos nas classes da Campanha De Pé no Chão. 

Com Sampaio (2008), entendo que o fato de docentes da Campanha 

recorrerem a diversos elementos de teorias ou tendências pedagógicas 

transformam os espaçostempos de formação docente na referida experiência 

educativa lugar de criação/invenção, uma vez que os professores/as da 

Campanha fazem seus próprios usos das teorias, têm suas próprias formas de 

compreensão e atuação na prática educativa, em decorrência de seus diferentes 

contextos e redes de produção de conhecimentos nos quais estiveram inseridos. 

O pensamento complexo me auxilia a atentar e compreender esses momentos de 

criação como resultantes do uso, por parte de professores/as, de teorias 

antagônicas. Nesse sentido, a noção de uso de Certeau (2012) me alerta quanto 

à não passividade dos sujeitos ante os produtos. Segundo esse autor, em face de 

uma produção racionalizada, expansionista e barulhenta há outra que ele chama 

de “consumo”. Essa é mais silenciosa, clandestina, “[...] quase não se faz notar 
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por produtos próprios (onde teria o seu lugar?), mas por uma arte de utilizar 

aqueles que lhe são impostos.” (CERTEAU, 2012, p. 88). Nessa concepção de 

uso de Certeau é que situo os professores/es da Campanha, que inventam 

formas de fazer a partir das teorias pedagógicas dadas. 

 Assim, os docentes da Campanha De Pé no Chão se beneficiaram 

dessas teorias visando utilizar seus elementos para outros fins, para subsidiar 

outras “maneiras de fazer” (CERTEAU, 2012), que, nesse caso referem-se aos 

seus objetivos político-pedagógicos de uma educação comprometida com a 

aprendizagem dos alunos e sua conscientização política. Morin me auxilia na 

compreensão desses processos, que incluem a convivência na prática formativa e 

pedagógica docente, elementos da pedagogia tradicional e progressista, por meio 

do princípio dialógico, segundo o qual “[...] une dois princípios ou noções 

antagônicas que aparentemente deveriam se repelir simultaneamente, mas são 

indissociáveis e indispensáveis para compreensão da mesma realidade.” 

(MORIN, 2000, p. 204). Assim, é que passo a discorrer sobre os conteúdos e 

metodologias ensinadas nos diversos espaçostempos de formação docente na 

Campanha. Embora seja perceptível, por meio dos conteúdos e metodologias 

narrados pelos docentes, o antagonismo entre tendências pedagógicas que os 

sustentam, o desvelamento de tal complexidade nos permite compreender o 

movimento das práticasteoriaspráticas de formação docente na Campanha De Pé 

no Chão. 

 

 

3.1 Nem isto nem aquilo, mas um complexo de teorias que consubstanciam 

a formação de professores/as na Campanha 

 

Conforme apresentado no capítulo anterior, um primeiro momento de 

sistematização do curso para formação docente na Campanha consistia na oferta 

do curso de emergência em 1961. Diana Araripe participou desse primeiro 

momento como aluna e relatou-me: “Nós recebemos todas as instruções, o que 

era para ensinar, o que era para fazer com as crianças. [...] Ensinavam, aplicavam 

muito bem, todos já eram formados, professores já de idade.” (DIANA ARARIPE, 
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2013). Na perspectiva da jovem professora Diana, com 15 anos quando começou 

a trabalhar na Campanha, os docentes desse primeiro Curso de Emergência 

eram professores/as formados e “já de idade”. Segundo a professora Diana 

Araripe, “[...] toda matéria era aplicada, cada matéria era um professor.” Em 

relação ao primeiro Curso de Emergência sob a coordenação da professora 

Margarida Cortez, os docentes eram professoras que haviam realizado cursos de 

especialização fora do Estado, em centros educacionais mais estruturados e 

renomados. Outros participantes desta pesquisa foram alunos, docentes ou 

gestores no CFP e, também, relataram quanto ao que foi ensinado nos cursos de 

emergência do Centro. 

 

Nesse curso estudavam-se Fundamentos da Educação, que 
incluía Psicologia, Filosofia da Educação, Didática; e os conteúdos 
para ensinar na sala de aula, Matemática, Língua Portuguesa, 
Geografia, História, Ciências, Estudo dos Problemas Brasileiros. 
(MARGARIDA CORTEZ, 2013). 

 

Esses cursos tinham um caráter muito prático porque nós 
estávamos trabalhando com pessoas de nível elementar. Então a 
gente não podia avançar muito. Precisava dar ou estudar aquele 
conteúdo essencial, que servisse de base, que fosse um lastro 
para o professor e fornecesse a esse futuro professor o 
conhecimento das disciplinas que ele ia trabalhar na sala de aula. 

(MARGARIDA CORTEZ, 2013). 

 

Quanto às falas, citadas acima, é importante destacar os conteúdos de 

ensino dos cursos de emergência da Campanha de Pé no Chão quanto a dois 

aspectos significativos para compreensão da formação docente na Campanha.  O 

primeiro refere-se ao fato de que tanto o primeiro curso de emergência – em 1961 

– quanto aquele desenvolvido, posteriormente, sob a coordenação de Margarida 

Cortez, foram organizados em matrizes disciplinares e têm respaldo na teoria 

tradicional de ensino, uma vez que se referem ao ensino, aos professores/as, de 

conhecimentos historicamente produzidos a fim de que eles pudessem 

desenvolver sua prática docente em sala de aula. Além disso, um princípio que 

caracteriza o pensamento pedagógico tradicional é sua desvinculação das 

discussões críticas acerca dos fatos sociais, não pressupõe uma discussão ampla 

tampouco o questionamento das realidades as quais estão inseridos os sujeitos 
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(GADOTTI, 1999). Logo, os conteúdos de ensino não se referem ou não são 

trabalhados com base nas realidades sociais dos alunos, valendo pelo seu valor 

intelectual. Com base nas narrativas apontadas anteriormente e nas que serão 

apresentadas a seguir, quanto aos referidos cursos de emergência, senti 

ausência nas falas dos professores/as do CFP, quando me falaram dos 

conteúdos ensinados nos cursos do Centro, de conteúdos voltados para o que 

Freire (2006) chamou de “leitura do mundo”. 

A predominância da teoria tradicional, nos primeiros momentos dos 

cursos de emergência me reporta àquilo que é da ordem do 

complexo/multidimensional (MORIN; LE MOIGNE, 2000), uma vez que o ideário 

da Campanha De Pé no Chão, enquanto experiência de educação popular, 

assume uma perspectiva teórica que aponta para o questionamento e 

transformação das realidades sociais dos sujeitos e para a valorização dos 

conhecimentos e da cultura dos alunos e alunas. Segundo a professora Maria 

Diva Lucena, “[...] a Campanha tinha uma filosofia orientada para libertação do ser 

humano, para o despertar da consciência, para um estilo de vida democrático.” 

(DIVA LUCENA, 2012). A coexistência dessas ideias na prática formativa da 

Campanha nos ajuda a visualizar tanto o fato de que os docentes assumem 

diferentes teorias pedagógicas, algumas vezes até antagônicas, para 

desenvolverem seu projeto educativo, quanto a dificuldade que docentes da 

Campanha, mesmo imersos num contexto de efervescência política e com 

vivências nos movimentos sociais, imbuídos de leituras e discursos sobre 

conscientização, sentem para se desvencilhar de teorias pedagógicas liberais17 e 

desenvolver práticas coerentes com as suas opções políticas progressistas. 

Nesse sentido, é importante pensarmos sobre quem são os docentes com opções 

políticas mais progressistas. 

Tal opção política aparece nos discursos de Maria Diva Lucena, 

Margarida Cortez, Salonilde Ferreira, Josemá Azevedo e Neide Varela. Esses 

docentes, conforme mencionado no capítulo dois desta dissertação, tinham 

formação pedagógica e participação nos movimentos políticos estudantis 

                                                           
17 As teorias pedagógicas liberais são aquelas ligadas à doutrina liberal de justificação do sistema 
capitalista, incluindo a Pedagogia Tradicional, a Pedagogia Renovada Progressivista, a Pedagogia 
Renovada Não-diretiva e a Pedagogia Tecnicista (LIBÂNEO, 1986). 
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anteriores à Campanha De Pé no Chão. Entendo ser esta uma das razões pelas 

quais foram escolhidos para trabalhar no CFP, na Escola de Demonstração e nos 

Círculos de Cultura da Campanha. Em contrapartida, havia os professores/as que 

não tiveram acesso à mesma formação; que procuravam na Campanha, por meio 

dos cursos de formação docente, uma oportunidade de trabalho e, portanto, 

tinham uma vivência mais tradicional. A fala da professora Salete Souza nos 

revela essa realidade: 

 

Eu nunca pensei ser professora, ao contrário, eu não suportaria. 
Eu fui ser professora por questão de necessidade e não por 
questão de opção minha [...] Quando foi um dia eu estava 
conversando que possivelmente eu não estudaria mais, eu ia 
parar porque precisava trabalhar. Bateu no meu ombro uma 
menina e disse: - Você está procurando emprego? [...] Tá 
surgindo uma Campanha De Pé no Chão Também Se Aprende a 
Ler, tá no começo e estão procurando professor. [...] – Mas eu não 
sou formada. – [...] não! Eles estão pegando voluntário, quem quer 
ensinar. (SALETE SOUZA, 2013).  

 

Assim sendo, vai ficando explícita a existência de dois grupos de 

profissionais: os que tinham formação pedagógica e envolvimento político anterior 

e que trabalhavam na Escola de Demonstração e no CFP; e outro que 

corresponde às professoras que foram se integrando à Campanha em 

decorrência da busca por melhores condições sociais. Essas professoras foram 

formadas no CFP e, embora não tivessem formação política e pedagógica 

anterior à Campanha, foram incorporando o discurso da equipe do CFP para 

realizar o que eles, detentores do saber e, conforme discutido no capítulo anterior, 

do poder, orientavam. Portanto, por meio das narrativas dos docentes, nos vão 

sendo reveladas práticas formativas e pedagógicas que, muitas vezes, refletem 

essa tensão: de um grupo ou equipe com determinados princípios político-

pedagógicos e outro preparado para operacionalizar tais princípios.  

Tal complexidade pode ser percebida, também, em outros momentos no 

que concerne aos conteúdos e metodologias de ensino da Campanha De Pé no 

Chão. Há, por exemplo, no currículo dos cursos de formação do CFP, ênfase nos 

conteúdos voltados para o “como” no fazer pedagógico. Nesse sentido, coloco em 

evidência as narrativas de professoras/es que trabalharam ou estudaram no CFP. 
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Essas narrativas se reportam aos cursos de formação docente na Campanha com 

base na criação do referido Centro em 1962. 

 

A gente trabalhava no sentido de fornecer conteúdos e, também, a 
parte didática para que o professor pudesse lecionar nos 
barracões. Porque tanto trabalhava o conteúdo como a forma de 
reproduzir, aquele conteúdo [...] a forma como devia trabalhar com 
a criança, a parte lúdica. (NEIDE VARELA, 2013). 

 

Psicologia da Educação, como ensinar, Filosofia, Sociologia, 
Estudo dos Problemas Brasileiros. Então foi esse tipo de matérias 
que a gente fez ali. [...] Denise Felipo foi professora minha no 
Centro de Formação. Ela ensinava era Psicologia e ensinava, 
também, parece que era ética de ensino, esses negócios para 
parte profissional, que era ela ensinando a gente como fazer, 
como ensinar, como se dirigir as salas, tipo um curso técnica de 
ensino. Ela ensinava essas técnicas. (JOÃO OLIVEIRA 
SOBRINHO, 2013). 

 

Mas como ensinar? Como levar esse conteúdo? Como trabalhar 
esse conteúdo em sala de aula? Como ter a participação? Como 
usar recursos didáticos? Quais os meios, os instrumentos, as 
ferramentas para processar a educação, o ensino com essas 
crianças? (DIVA LUCENA, 2012). 

 

Eu tinha várias matérias. Uma hora era um assunto, outra hora 
era outro. Tinha dia que a gente tratava só de um determinado 
assunto, se reunia, fazia grupos [...] Quadros murais, que a gente 
não sabia como desenvolver um quadro mural, como a gente 
escrever em quadro de giz, a posição como a gente tinha que ficar 
no quadro, como se direcionar aos alunos na posição quando 
estivesse no quadro, quer dizer, nunca dar as costas. Toda essa 
parte técnica foi ensinado. [...] Como a gente alfabetizar, como a 
gente iniciava na matemática, o be a bá, porque antigamente se 
aprendia e se ensinava através do be a bá, com carta de ABC, 
cartilha, soletração de letra, como iniciar realmente a 
alfabetização. (JOÃO OLIVEIRA SOBRINHO, 2013). 

 

Antigamente a gente estudava muito na parte da decoreba. A 
gente dava aqueles textos, perguntas e respostas. A gente tinha 
que estudar aquelas respostas para na hora dos testes saber 
escrever, o que é isso? Quem descobriu o Brasil? Ah foi Pedro 
Alvares e tal. Era nesse estilo. Geografia era a mesma coisa, os 
territórios nacionais, as capitais, qual é a capital do Rio Grande do 
Norte? [...] A gente lia aquilo e aí depois ia responder e a gente 
respondia e depois tinha que gravar aquilo tudinho e vinham os 
testes. (JOÃO OLIVEIRA SOBRINHO, 2013).  
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Após a criação do CFP, os cursos de formação docente oferecidos por 

esse Centro apresentam nuances da tendência tradicional de ensino e forte 

influência da pedagogia tecnicista, conforme pôde ser percebido através das 

narrativas dos professores e professoras acima. Há uma predominância de 

conteúdos voltados para o “como” fazer pedagógico, a dimensão técnica do 

ensino, o que é, justamente, o âmago da pedagogia tecnicista. Nessa pedagogia, 

o elemento principal na relação de ensino-aprendizagem é a organização racional 

dos meios (SAVIANI, 1988). Ou seja, os docentes que frequentavam os cursos de 

formação do CFP eram preparados, prioritariamente, em como dar aulas nos 

acampamentos escolares e, de certo modo, executavam aquilo que foi pensado e 

planejado pela equipe do CFP para as aulas nos acampamentos. Isso será 

detalhado no capítulo seguinte quando discutirei o planejamento e produção dos 

planos de aulas, realizados, em alguns momentos, pelas supervisoras com a 

equipe do CFP e utilizado por professores/as dos acampamentos, antes, porém, 

ressalto que não era uma escolha pessoal a formação orientada pelo ideário 

tecnicista, mas circunstancial em decorrência das crenças e possibilidades 

daquele momento. 

Com base em outras falas de docentes da Campanha De Pé no Chão, 

também, percebo, quando esses relatam sobre os conteúdos e suas 

metodologias na formação continuada, a influência da tendência progressivista ou 

movimento escolanovista. Nesse sentido, apresento as falas das professoras 

Margarida Cortez e Salonilde Ferreira: 

 

Naquela época nós trabalhávamos com a metodologia de 
pequenos projetos. O projeto era um tema geral, por exemplo, 
como os animais ajudam ao homem? Aí os professores deviam 
pedir muito material para essas crianças, trazerem fotografia de 
animais, montarem álbuns sobre animais, estudar como cada 
animal era útil ao homem [...]. Esses temas eram desenvolvidos 
nas reuniões do sábado, nós trabalhávamos visando atender as 
dificuldades que eles sentiam. E não eram poucas, por aqueles 
professores tinham pouca formação pedagógica, e tinham porque 
receberam nos cursos de emergência, mas mesmo assim não 
pode se comparar um professor leigo18 com professores que 

                                                           
18 No Brasil “professor leigo” não é somente aquele que tem baixa escolaridade, mas aquele 

professor que não possui formação pedagógica para o exercício da docência. Assim, é possível 
ser um professor leigo e lecionar no ensino superior.  
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tiveram uma formação pedagógica mais pensada, pormenorizada. 
(MARGARIDA CORTEZ, 2011). 

 

A gente trabalhava com aquela metodologia dos centros, círculos 
concêntricos, os temas. Como trabalhar aquele tema. Como além 
de ter o curso da Escola Normal. Na Escola Normal a gente 
começava a ter o curso desde o primeiro ano. 1° ano: observação; 
2° ano: participação numa determinada área; 3° ano: assumia 
uma sala de aula. E como no planejamento tinha essa orientação, 
então a gente seguia nessas aulas a sistemática do que a gente 
fazia. Incluía o conteúdo. Os temas: escola e família, cidade, 
estado. (SALONILDE FERREIRA, 2013). 

 

Planejamento. Era usado o método de projeto [...] Orientava como 
elaborar esses projetos, como esses projetos estavam sendo 
desenvolvidos, quais as dificuldades encontradas, o que tinha sido 
planejado e que tinha dado certo, o que não tinha dado certo. O 
nosso era nos acampamentos. (SALONILDE FERREIRA, 2013). 

 

As falas das professoras Margarida e Salonilde acentuam que o trabalho 

pedagógico dos docentes em exercício deveria ocorrer com base na participação 

ativa das crianças e envolvimento delas com o objeto de estudo, por meio de 

métodos de projetos. Essa é uma prática formativa que reflete os pressupostos 

teóricos da pedagogia renovada progressivista ou pedagogia nova concernente à 

valorização da autoformação e da atividade espontânea da criança. Assim, há 

uma ênfase essencialmente na educação enquanto processo e não produto 

(GADOTTI, 1999). Segundo Libâneo (1986), no tocante à pedagogia nova, ele 

afirma que são valorizadas as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, 

o estudo do meio natural e social, o método de solução de problemas. Segundo 

esse autor, ainda que os métodos variem, as escolas novas (Dewey, Montessori, 

Decroly, Cousinet, psicologia genética de Piaget) partem sempre de atividades 

apropriadas à natureza do aluno e às etapas do seu desenvolvimento.  

Com base no que foi discutido até aqui, é possível percebermos a riqueza 

e o movimento de diferentes tendências pedagógicas influenciando a prática 

formativa de docentes na Campanha De Pé no Chão. Porém, aqui também se faz 

necessário perceber quem são os docentes que narram práticas formativas e 

pedagógicas influenciadas por outras maneiras de fazer, para além da pedagogia 

tradicional. Eles são os mesmos docentes que compunham a equipe do CFP, que 

dispunham de formação político-pedagógica precedente à Campanha De Pé no 
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Chão. Isso me leva a pensar serem esses docentes quem mais mobilizaram 

diferentes teorias educativas e, consequentemente, quem mais criavam, ao passo 

que aqueles que receberam formação dessa equipe 

operacionalizavam/executavam o que lhes era instruído. Com isso, não estou 

afirmando que os professores/as formados no CFP apenas recebiam de forma 

passiva e reproduziam os saberes e princípios político-pedagógicos aprendidos 

no Centro, pois no decorrer das narrativas sobre o cotidiano da formação docente 

dos professores/as na Campanha podemos perceber que os executores também 

criavam e aqueles que criavam também executavam. Há, na verdade, 

tensão/complexidade no cotidiano da prática formativa da Campanha De Pé no 

Chão.  

Segundo Azevedo (2003), existem práticas pedagógicas que, embora 

desenvolvidas em meios populares, não conformam inteiramente com a 

perspectiva histórica de emancipação que consubstancia o campo da educação 

popular. Segundo esse autor, algumas práticas de ensino-aprendizagem, 

apresentadas como de Educação Popular, acabam por enveredar por caminhos 

em que as relações entre educador e educando refletem a tutela do primeiro 

sobre o segundo, num processo de transmissão artificial e doutrinária de sua 

concepção de mundo e saberes. Essas relações desiguais e de tutela de um para 

outro, nesse caso da Campanha De Pé no Chão, acontecem entre os próprios 

educadores. Fleuri (1998) defende a importância de se esclarecer o tipo de 

relação de poder que é estabelecida pelo educador que trabalha com as classes 

populares. Em conformidade com esse autor, destaco a necessidade de, 

enquanto educadores populares que nos propomos ser, estarmos atentos e 

conscientes das relações estabelecidas no interior das nossas práticas 

educativas. Isso serve para aprendermos com a experiência da Campanha a 

estar sempre atento às relações que se desdobram no interior das práticas 

docentes. 

 

[...] porque coloca em jogo o conhecimento de si como sujeito, a 
consciência das relações que se estabelecem, a consciência dos 
educandos (indivíduos a serem considerados singularmente, e 
não apenas como ‘carentes’ em relação a outros ‘que têm algo a 
dar’), e também a consciência das relações políticas que 
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promovem e sofrem, e/ou se reforçam. (FLEURI, 1998, p. 113-
114). 

 

Por fim, reitero que a Campanha foi uma experiência educativa que 

apresenta, no cotidiano de suas práticas formativas, a presença de diversos 

elementos oriundos de diferentes teorias, por vezes antagônicas, mas que 

substanciam práticas docentes comprometidas com a aprendizagem dos alunos. 

Ou seja, com base nas narrativas de docentes da Campanha De Pé no Chão, não 

se trata de uma experiência influenciada pela tendência tradicional, ou tecnicista, 

progressivista ou progressista, mas todas estão presentes, simultaneamente, no 

cotidiano da prática formativa de professores/as da Campanha, revelando o 

processo complexo e, por vezes, tenso da formação docente num contexto de 

Educação Popular. Assim, é complexo no sentido do termo “complexus: o que é 

tecido junto” (MORIN, 2012, p. 89). A noção de complexidade me ajuda a atentar 

e compreender essa coexistência, na Campanha De Pé no Chão, de 

práticasteoriaspráticas antagônicas e complementares. Tal complexidade me 

despertou inquietações acerca do caráter popular dessa experiência, o que será 

discutido no tópico seguinte. Antes, porém, considero importante destacar que a 

consciência acerca da complexidade das práticas de formação não é algo que 

deve ocorrer, apenas, entre educadores populares, mas também entre 

educadores, uma vez que somos sujeitos complexos, estamos sempre 

produzindo e imersos em relações complexas.  A consciência da existência dessa 

tensão na formação docente da Campanha De Pé no Chão ensina a não sermos 

dogmáticos em relação a uma ou outra teoria pedagógica, enxergando-as como 

verdade absoluta, visto que, diante da incerteza e contradições dos cotidianos das 

práticas educativas é preciso considerar diversas teorias e conhecimentos 

construídos nos diferentes espaçostempos formativos pelos quais passamos, a 

fim de que os alunos e alunas aprendam. 

 
 
3.2 Campanha de Pé no Chão: movimento de educação popular? 
 
 

Nesta seção, pretendo discutir a Campanha De Pé no Chão como 

movimento de educação popular e como isso influenciou na seleção dos 
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conteúdos e metodologias de ensino dos cursos de formação. Antes, porém, 

elucido que, ao conversar com docentes da Campanha e perceber as 

contradições e tensões das práticas de formação, cheguei a questionar-me sobre 

o seu caráter popular. A resposta a esse questionamento não é simples porque, 

como em tudo, a Campanha é complexa, cheia de contradições. 

Primeiramente, me reporto ao conceito de popular, buscando 

compreender a Campanha e suas práticas de formação docente como uma 

experiência de Educação Popular, influenciada pela teoria progressista 

libertadora. Popular é um conceito que abrange diferentes dimensões que se 

relacionam e se diferenciam entre si. Portanto, segundo Melo Neto (2002), para 

algo ser considerado popular, precisa ter origem nos esforços e trabalhos do 

povo, das classes que vivem do trabalho; se faz necessário que a direção ou as 

medidas tomadas beneficiem as maiorias (povo); ter uma dimensão política 

voltada à defesa dos interesses das maiorias que estão às margens do fazer 

político dominante, relacionando as lutas políticas com a construção da 

hegemonia da classe trabalhadora; que o fazer político se expresse através de 

metodologias pautadas na promoção do diálogo entre os partícipes das ações; 

por fim, ser popular envolve a sustentação de utopias, que abrem a possibilidade 

para tentativa de novas realizações. (MELO NETO, 2002).  

Com base nesse entendimento, posso afirmar que a Campanha de Pé no 

Chão foi uma experiência de Educação Popular, visto que, em meio à 

complexidade de suas práticas de formação docente, que inclui a convivência de 

práticas mais tradicionais com práticas mais progressistas, percebo dimensões do 

conceito de popular ora apresentado. Principiando pela origem e estruturação da 

Campanha, essa foi resultado de reivindicações da população de Natal que 

cobrava do prefeito eleito, Djalma Maranhão, educação para o povo. Por meio do 

Comitê Nacionalista19 localizado no bairro das Rocas, o povo sugeriu que, diante 

da falta de dinheiro por parte da prefeitura para construção de prédios escolares, 

fossem construídos galpões de chão de barro batido e cobertos de palhas para 

                                                           
19 Comitês Nacionalistas, instalados em muitos bairros da cidade do Natal, são os locais onde 

ocorriam discussões em torno de problemas sociais. (GERMANO, 2010). 
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que, nesse ambiente, pudesse instalar escolas a fim de que a população não 

ficasse sem educação. 

 

Numa das reuniões dos comitês alguém sugeriu que se fizessem 
escolas de palha de coqueiro [...]. Eram muito rústicos, o chão era 
barro batido e as classes eram divididas por algumas tábuas de tal 
forma que as vozes das professoras não interrompessem o 
andamento dos trabalhos. (MARGARIDA CORTEZ, 2011). 

 

A fala da professora Margarida me remete aos estudos de Certeau que 

me ensinou a me maravilhar e confiar na inteligência e na capacidade criadora do 

chamado mais fraco, em face dos produtos e, nesse caso, de realidades 

impostas, criando, assim, redes de microrresistências. Há por parte da população, 

representada por aqueles que faziam parte do Comitê Nacionalista, uma espécie 

de resistência à realidade que lhes foi apresentada; há uma alternativa criativa 

dos sujeitos para enfrentar a falta de recursos para construção de novas escolas. 

Essa astúcia dos integrantes do Comitê Nacionalista me remete ao conceito de 

trampolinagem (CERTEAU, 2012), palavra associada à astúcia de os indivíduos 

utilizarem ou driblarem os termos dos contratos sociais, a fim de criar outros 

movimentos, outros resultados. Nesse sentido, identifico experiências de 

educação popular como espaço fértil de criações e invenções, por parte dos 

sujeitos, que auxiliam a superar realidades sociais, que muitas vezes, o oprimem 

ou lhe negam direitos; nesse caso, direito à educação de seus filhos e filhas. 

 

Enquanto é explorada por um poder dominante, ou simplesmente 
negada por um discurso ideológico, aqui a ordem é representada 
por uma arte. Na instituição a servir se insinuam assim um estilo 
de trocas sociais, um estilo de invenções técnicas e um estilo de 
resistência moral, isto é, uma economia do ‘dom’ (de 
generosidades como revanche), uma estética de ‘golpes’ (de 
operações de artistas) e uma ética da tenacidade (mil maneiras de 
negar a ordem estabelecida, o estatuto de lei, de sentido ou 
fatalidade). (CERTEAU, 2012, p. 83). 

 

Na Campanha, percebo que uma das formas de desenvolver uma 

educação com vista à formação de sujeitos conscientes e resistentes às 

realidades sociais que lhe são impostas corresponde ao uso de pressupostos 

teóricos freireanos nos cursos de formação oferecidos na Campanha. Freire é um 
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dos principais sistematizadores da teoria da educação popular no Brasil e suas 

formulações teóricas se associam ao conceito de popular, trabalhado neste 

tópico, na medida em que discute a alfabetização em sua dimensão política 

voltada à defesa dos interesses das classes populares que estão às margens do 

fazer político dominante, relacionando as lutas políticas com a construção da 

hegemonia dessa classe. O diálogo e a participação dos educadores e educandos 

nas relações de ensino aprendizagem como metodologia também é uma 

premissa que nos remete ao conceito de popular de Melo Neto (2002) e à teoria 

freireana. Nesse sentido, destaco, primeiramente, alguns conteúdos narrados 

pelo professor Josemá Azevedo, que participou das formações com Paulo Freire 

para o trabalho a ser desenvolvido nos círculos de cultura e da professora Neide 

Varela que trabalhou no CFP.  

 

A formação para Campanha foi a partir de um treinamento dado 
pelo professor Paulo Freire e pela equipe dele. Foi a formação 
para a gente ter noções de aplicação do método. (JOSEMÁ 
AZEVEDO, 2013). 

 

Uma das coisas fundamentais no treinamento era a aula de 
cultura [...] Porque o método Paulo Freire tinha como base 
interagir com os alunos e você utilizava o vocabulário dos alunos e 
os conhecimentos dos alunos para desenvolver os trabalhos de 
alfabetização. (JOSEMÁ AZEVEDO, 2013). 

 

O que nós aprendemos no treinamento era uma técnica. O que 
nos era transmitido era uma técnica para essa técnica ser 
aplicada. A gente não tinha uma cartilha pré-determinada, um 
vocábulo pré-determinado. Era uma técnica pra ser criada em 
cima, com o grupo que estava sendo alfabetizado. (JOSEMÁ 
AZEVEDO, 2013). 

 

A gente teve essa iniciação na metodologia de Paulo Freire e com 
o entusiasmo da gente ia aplicar e na prática termos a função de 
educador (risos). Era o esforço que a gente fazia. (JOSEMÁ 
AZEVEDO, 2011). 

 

[Formação política] era trabalhada. Na sala de aula a gente já 
começava a trabalhar esse despertar para o outro, para o 
funcionamento político [...] E era isso que os militares achavam 
que a gente estava levando as pessoas para o outro lado porque 
a gente tentava despertar a consciência dele para questão de 
justiça, questão do outro, questão política. (NEIDE VARELA, 
2013). 
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Das narrativas apresentadas acima, percebo que há, no curso com Paulo 

Freire, o trabalho com conteúdos que remetem à formação política, abordados 

dentro de uma metodologia participativa. Ademais, reafirmo, com base nas falas 

do professor Josemá, a complexidade do emaranhado de teorias pedagógicas 

fundamentando práticas formativas na Campanha De Pé no Chão. Ainda que se 

trate de um momento formativo cujo objetivo é a formação político-pedagógica 

dos docentes, podemos perceber a influência da teoria tecnicista, conforme 

mencionado no capítulo anterior quando me reportei à prática educativa do 

professor Josemá, quando ele relata sobre sua formação no curso ministrado por 

Paulo Freire, ou mesmo da sua formação mais técnica, uma vez que à época da 

Campanha foi estudante do curso de Engenharia na UFRN. Ao usar as palavras 

“treinamento”, “aplicação”, “técnica”, o referido professor nos desvela a 

complexidade da influência das teorias tecnicista e progressista coexistindo num 

mesmo espaço formativo da Campanha. 

Com base nas narrativas anteriormente citadas, considero importante 

enfatizar a formação política que subsidiou práticas formativas e pedagógicas 

comprometidas com a democracia e a valorização da cultura dos indivíduos. 

Nesse sentido, considero, ainda, a dimensão do conceito de popular que remete à 

relação das lutas das classes populares visando à construção de sua hegemonia 

por meio do fazer político pautado no diálogo entre os sujeitos das ações. 

Conforme assinalam as falas dos docentes, quando se referem aos conteúdos da 

formação, podemos perceber a influência da teoria progressista, especificamente 

da tendência progressista libertadora, a qual tem Paulo Freire como inspirador e 

divulgador, fundamentando práticas formativas na Campanha. No livro Cartas a 

Cristina (1994), Paulo Freire nos conta como foi formando-se o educador, 

assumidamente progressista, que se tornou. Uma das principais características 

de uma educação que se propõe progressista refere-se à formação de sujeitos 

críticos, conscientes da realidade social na qual estão inseridos e imbuídos do 

desejo de transformação dessa realidade. Assim sendo, é que os conteúdos de 

ensino não podem ser desvinculados da realidade social dos educandos. 

Os próprios conteúdos de ensino, tanto nos encontros formativos com 

Paulo Freire, quanto na prática do professor Josemá, responsável pela 
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coordenação de círculos de cultura para alfabetização de adultos com base na 

teoria freireana na Campanha De Pé no Chão, denotam uma preocupação e 

direcionamentos que assumem os docentes comprometidos com a prática de uma 

educação conscientizadora. Nesse sentido, as narrativas, a seguir, expressam a 

mobilização dos conceitos de democracia, participação e conscientização, em 

espaçostempos formativos na Campanha. 

 

Uma das coisas que o Paulo Freire procurava desenvolver nos 
encontros que a gente teve com ele era exatamente essa questão 
da democracia; fazer com que todos participassem e fazer com 
que todos se sentissem atuantes e todos se sentissem 
encorajados. (MARGARIDA CORTEZ, 2013). 

 

O treinamento foi altamente participativo e se discutia [...]. 
(JOSEMÁ AZEVEDO, 2013). 

 

Até hoje eu tenho os discos de vinil que eu usava nos Círculos de 
Cultura. Eu lembro de dois long play que eu usava. Aí era a parte 
da conscientização. Um deles era o de Juca Chaves20. Eu lembro 
que tinha aquela: ‘o Brasil já vai a guerra tem até porta aviões 
mais que ladrões...’ (JOSEMÁ AZEVEDO, 2011). 

 

É uma prática formativa cujos conteúdos de ensino expressam/refletem a 

busca por uma educação democrática e participativa. Desta feita, existe um 

esforço, por parte do professor Josemá, em trabalhar com conteúdos que 

provocassem a conscientização dos alunos, ainda que influenciado em certo grau 

pela teoria tecnicista. Nesse sentido, a valorização da cultura, referente ao 

conhecimento do mundo concreto onde vivem os alunos e alunas (FREIRE, 

1998), e o papel do diálogo, que segundo Freire (1987), é essencial para uma 

prática educativa que se propõe democrática. Segundo esse autor, falar em 

democracia e silenciar o povo é uma farsa, é preciso dar-lhes o direito à palavra. 

Palavra esta que se constitui numa práxis (ação e reflexão). “Não há palavra 

verdadeira que não seja práxis.” (FREIRE, 1987, p. 44). Portanto, o sujeito 

dialógico-crítico dialoga com outros num processo de reflexão/conscientização e 

ação com vista à transformação da realidade na qual está inserido. Além dos 

momentos de formação nos encontros com Paulo Freire e da prática do professor 

                                                           
20 Compositor, músico e humorista brasileiro. 
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Josemá, que atuou como alfabetizador no Círculo de Cultura de Nova 

Descoberta, destaco espaçostempos de formação continuada em que a temática 

da conscientização e politização foi trabalhada com os professores/as na 

Campanha. 

 

Essa parte política existia. Se você está se referindo a político 
como a pessoa ser conhecedor dos seus direitos e seus deveres 
como cidadão [...] o direito a educação, respeito ao credo [...]. 
(SALONILDE FERREIRA, 2013). 

 

[...] era trabalhada dentro das disciplinas que eram propostas: 
fundamentos políticos, os fundamentos da educação eram 
discutidos aí. E tinham as reuniões dos diversos grupos (dos 
coordenadores, dos professores). (SALONILDE FERREIRA, 
2011). 

 

Falavam em Paulo Freire. Falava muito na igualdade. [...] eles 
focavam mais no aluno. O nosso auge era justamente se o aluno 
estava sendo alfabetizado ou não. A parte política ficava um 
pouco de lado. Agora o aluno era prioridade, o que fazer para 
melhorar a educação no Brasil era prioridade das aulas de 
planejamento. (SALETE SOUZA, 2013). 

 

Segundo a filosofia da Campanha fulano de tal não estava 
alfabetizado se ele não tivesse um pouco de politização. [...] se 
você não tem um pouco de politização você não pode ser 
considerado alfabetizado. [...] se pegava uma assunto importante 
da semana e se fazia o comentário dentro da sala de aula. 
Questão de saneamento básico, da água que não [...], da energia. 
(MARLENE ARAÚJO, 2011). 

 

O material didático era o material comum, de jornal, de revistas, 
de discos, esse era material que a gente usava. (JOSEMÁ 
AZEVEDO, 2011). 

 

Com base nas falas das professoras e do professor, citadas acima, 

percebermos a centralidade da conscientização política na formação docente da 

Campanha, bem como as “lacunas” ou a existência de momentos em que essa 

centralidade não é garantida, conforme explicita a fala da professora Salete. É 

importante ressaltar que a centralidade da conscientização política está presente 

nas narrativas dos docentes do CFP, da Escola de Demonstração e do 

coordenador dos círculos de cultura da Campanha, que, conforme discutido 

anteriormente, corresponde ao grupo dos profissionais que já possuíam formação 
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político-pedagógica anterior à Campanha De Pé no Chão; e as “lacunas” podem 

ser percebidas na fala da professora Salete, que não possuía essa mesma 

formação. 

Nas duas primeiras falas, referentes à narrativa da professora Salonilde e 

que representam a proposição político-pedagógica da equipe do CFP, fica 

manifesto que no processo formativo de professores/as da Campanha De Pé no 

Chão houve uma preocupação, por parte da equipe formadora, com o despertar 

de uma mentalidade crítico-democrática a fim de que os docentes da Campanha 

desenvolvessem um trabalho visando à promoção da ingenuidade em criticidade 

enquanto alfabetizavam os alunos e alunas. (FREIRE, 2011). As falas da 

professora Marlene e do professor Josemá me remetem à maneira como se dava 

o processo de conscientização política dos alunos adultos na prática educativa 

desses docentes após formação, seja inicial ou continuada, na Campanha. O 

processo de conscientização dos alunos ocorria por meio da codificação e, 

posterior, problematização de temas significativos para eles, de forma que se 

percebessem como sujeitos no mundo capazes de lutar pela transformação da 

realidade na qual estavam inseridos. Portanto, “[...] conscientização, é óbvio, que 

não para, estoicamente, no reconhecimento puro, de caráter subjetivo, da 

situação, mas, pelo contrário, que prepara os homens, no plano da ação, para a 

luta contra os obstáculos à sua humanização.” (FREIRE, 1987, p. 65). Ainda com 

base nas duas últimas falas, citadas acima, entendo que os docentes tomavam 

conhecimento daquilo que é significativo para a turma por meio do diálogo e, 

também, por meio de recursos didáticos (revistas, jornais, discos) que serviam de 

instrumentos de codificação de uma situação que viria a ser problematizada 

mediante a relação dialógica entre educadores e educandos, viabilizando uma 

prática conscientizadora, conforme sugere a teoria freireana. 

No tocante às práticas formativas de docentes na Campanha De Pé no 

Chão, alicerçadas na teoria progressista libertária de Paulo Freire, tenho 

discutido, até aqui, o aspecto de uma educação voltada para conscientização e 

transformação das realidades nas quais estão inseridos docentes e alunos. 

Contudo, é preciso destacar, também, as práticas formativas e pedagógicas da 

Campanha que nos apontam outro aspecto de uma educação popular: a 

valorização das práticas culturais dos educandos. Considerando o conceito de 
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popular que venho trabalhando, entendo que tomar como direção as práticas 

culturais dos alunos e alunas em seu processo educativo significa tomar medidas 

que os beneficiam (povo) significativamente. Esse aspecto está totalmente ligado 

à valorização da cultura do aluno no processo de alfabetização, discutido 

anteriormente. Valorizar a cultura do educando nas relações de ensino-

aprendizagem requer, também, ênfase na valorização das práticas culturais dos 

estudantes. Na Campanha, essa valorização ocorreu por meio da apresentação 

dos autos populares dos educandos que dizem respeito aos seus modos de ser, 

pensar, crer, se expressar. Assim, constavam nos cursos de preparação 

pedagógica do CFP, discussões sobre a cultura popular e sobre o livro de leitura 

de adultos. Segundo Germano (2010, p. 126), “O temário, em geral, versava 

sobre os seguintes aspectos: ‘[...] Cultura Brasileira e Alienação, Cultura Popular 

[...] Análise da Cartilha da Campanha.” Além disso, o Centro de Formação de 

Professores promoveu, em 1963, o 1° Congresso de Cultura Popular, que contou 

com a participação de representantes dos Estados de Pernambuco, Ceará, 

Paraíba, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Sobre esse congresso, relata 

Germano (2010): 

 

Constou do programa a apresentação de peças teatrais [...]. 
Foram realizadas exposições de arte, feito o lançamento do 
segundo volume, Viola de Desafio dos ‘Cadernos do Povo 
Brasileiro’, com a presença de Enio Silveira, e do disco da UNE O 
Povo Canta. Foram realizadas, ainda, palestras e debates sobre: 
Cultura e Alienação, Arte Popular [...] e exibidos os documentários 
Aruanda e Cajueiro Nordestino, de Linduarte Noronha. 
(GERMANO, 2010, p. 129). 

 

Essa prática formadora no CFP colaborou para que chegassem às salas de 

aula da Campanha danças, músicas, festas, e todos os elementos culturais 

produzidos e vivenciados pelos educandos, mostrando uma nova forma de 

ensino-aprendizagem que privilegiava e valorizava sua cultura, um componente 

de significado para eles, ajudando a constituir a sua própria identidade cultural e 

estabelecendo a união entre cultura e escola. Nesse sentido, afirma a professora 

Maria Diva Lucena: “[...] era um processo de educação preocupado com uma 

dimensão pedagógica humana, democrática, que procurava abranger todas as 
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dimensões do processo educativo – cultura, teatro, música, literatura.” (DIVA 

LUCENA, 2012). Portanto, percebemos que não havia, somente, a intenção de 

conter a taxa elevada de analfabetismo da cidade, mas também de impulsionar a 

cultura local e o desenvolvimento do indivíduo como um todo. 

 

Uma das coisas que a gente tinha por objetivo também era fazer 
com que eles valorizassem isso e que isso era uma coisa 
importante da nossa vida, da vida deles, esses autos populares. 
(JOSEMÁ AZEVEDO, 2011). 

 

[...] era uma coisa importante que o prefeito Djalma dava uma 
atenção especial a essa área da cultura, em que nós tínhamos 
todos [...]. Então quando a gente tinha a oportunidade se 
apresentava a esse grupo alguma coisa dessa natureza. [...] a 
gente mostrava que a capoeira faz parte da cultura, o menino 
soltando pipa. Tudo isso é cultura. Era importante mostrar a 
valorização dessas coisas. Coisas que em geral pertence ao 
universo dessas pessoas. (JOSEMÁ AZEVEDO, 2011). 

 

O acampamento era um centro de cultura. Tudo da comunidade 
acontecia ali, as festas, o resgate das festas tradicionais, pastoris, 
fandangos. Tudo isso era introduzido no currículo e aconteciam as 

festas no acampamento. (SALONILDE FERREIRA, 2011).  

 

[...] a parte cultural era muito ativa, eles davam muita assistência 
aos alunos e era interessante porque eram os alunos que 
promoviam, principalmente nessas nossas turmas de adultos, eles 
é que promoviam, as festas eram promovidas por eles. 
(MARLENE ARAÚJO, 2011). 

 

Dramatizações, apresentações de corais [...] Poderiam ser dentro 
de uma aula se eu fizesse o planejamento [...] e seria avaliado [...]. 
Se você falasse com qualquer um dos nossos alunos eles sabiam 
falar do Boi de Reis, faziam um comentário geral de como e por 
quê. (MARLENE ARAÚJO, 2011). 

 

Essa conjuntura de uma prática formativa e pedagógica que considera a 

cultura dos educandos, defendida pela equipe pedagógica do CFP, docentes da 

Escola de Demonstração e dos círculos de cultura, é fundamental para as nossas 

reflexões sobre formação docente no cotidiano da Campanha de Pé no Chão 

porque visibiliza um fazer docente, já nos anos de 1960, centrado na valorização 

das práticas culturais dos alunos na elaboração dos currículos e das práticas 

pedagógicas. Há uma preocupação quanto à relação da alfabetização com as 



91 

 

 

práticas culturais. Práticas culturais entendidas “[...] como o todo de uma 

representação na religião, na música, nas manifestações tradicionais e artísticas, 

nas festas, bem como os momentos em que essas práticas se vinculem, como 

compromisso ou conflito em um contexto social.” (PINHEIRO, 2011, p. 124). Logo, 

um projeto educativo orientado numa perspectiva democrática e progressista 

precisa incluir, em seus currículos, conteúdos culturais que possam contribuir 

para a socialização crítica dos indivíduos (TORRES SANTOMÉ, 1998). 

As ações em termos de integração da cultura popular no cotidiano da 

Campanha De Pé no Chão não se restringiram às práticas dos cursos de 

formação e da prática educativa de sala de aula, mas se desdobraram na criação 

de praças de cultura, do Teatrinho do Povo, Galeria de Arte, Círculos de Leitura, 

Museu de Arte Popular, reativação de grupos de danças folclóricas etc. 

(GERMANO 2010). Em todos esses eventos culturais, o povo, segundo Germano 

(2010, p. 133), “[...] participava e não somente assistia como mero espectador”. 

Esse processo foi importante por permitir à população criar e dar voz às suas 

experiências e subjetividades, além de contribuir para a organização cultural da 

cidade. Nesse sentido, podemos visualizar as práticas culturais como produtoras 

e condicionantes em relações de autonomia social e individual (PINHEIRO, 2011).  

O que me impressiona no diálogo com a memória da Campanha De Pé 

no Chão é, justamente, esse saberfazer desses docentes que desenvolveram 

práticas formativas e pedagógicas comprometidas com a cultura dos alunos e 

alunas, o que, ainda hoje, é bastante discutido devido à dificuldade que 

professores/as/formadores/as sentem para desenvolver práticas comprometidas 

com a formação política e cultural dos educandos. Moreira (1999) traz essa 

discussão de que muitos docentes sentem dificuldades para trabalhar com as 

classes populares e discute sugestões e princípios que podem auxiliar o 

tratamento da cultura popular nas novas propostas curriculares. Segundo esse 

autor, é consenso a necessidade de considerarmos a cultura e a experiência de 

vida do aluno como ponto de partida de uma prática pedagógica centrada nos 

interesses dos setores populares.  

Na própria Campanha de Pé no Chão, percebo discursos e espaços de 

formação em que esses princípios não estão bem consolidados. Encontramos 
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traços ou permanências de uma visão que supervaloriza uma cultura em 

detrimento da outra. Há, por exemplo, uma noção de que os alunos do CFP têm 

uma cultura mais elevada que os alunos dos acampamentos. Quando a 

professora Margarida Cortez narrou sobre os Encontros com a Comunidade e a 

Semana de Cultura realizada no CFP, ela deixou claro que é mais difícil realizar 

essas mesmas atividades nos acampamentos escolares, visto que os alunos dos 

acampamentos apresentavam um nível cultural mais elementar. “Nos 

acampamentos já não era tão fácil de fazer, porque a comunidade lá dos 

acampamentos tinha um nível cultural mais elementar, sendo que isso não deixa 

de ser empecilho, não é empecilho, mas era menos frequente isso aí.” 

(MARGARIDA CORTEZ, 2013). Trago a fala da professora Margarida a fim de 

pensarmos as questões referentes à inserção da cultura popular nos currículos de 

formação e práticas de professores/as da escola pública atual como um 

movimento complexo, no sentido mesmo das Ciências da Complexidade 

discutidas por Morin (2012), carregado de desordens ou contradições e que, por 

isso mesmo, não deixa de ser um desafio que devemos, cotidianamente, nos 

propormos a vencer. 

Desafio que entendo terem docentes da Campanha De Pé no Chão se 

comprometido a realizar, uma vez que ainda sob influência de teorias 

pedagógicas liberais – Tradicional, Renovada Progressivista, Tecnicista –, tinham 

a finalidade de democratizar a educação e com as "ferramentas" que possuíam 

atingir os ideais políticos da Campanha no tocante à aprendizagem dos alunos. 

Ou seja, embora os docentes da Campanha tenham narrado práticas formativas 

cotidianas que nos parecem contraditórias com a filosofia política da Campanha 

De Pé no Chão, entendo que essas narrativas nos ajudam a compreender as 

relações complexas do cotidiano da formação docente na Campanha no que diz 

respeito ao compromisso de professores/as de buscar fazer o que é eticamente e 

politicamente defendido por eles. Houve, pois, um esforço por parte dos docentes 

em desenvolver uma prática coerente entre o pensar e fazer (FREIRE, 2011). 

Nesse sentido, as narrativas das professoras abaixo ressaltam esse compromisso 

entre suas opções políticas democráticas libertadoras e a prática educativa que 

buscavam desenvolver no cotidiano da Campanha De Pé no Chão.   
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Havia professoras muito dedicadas, professoras muito 
empenhadas em elaborar um trabalho bom e comprometidas. 
Porque sempre o que se exige do professor sempre é 
compromisso né? Compromisso com o seu trabalho e com os 
professores, com as crianças, com os pais, com a comunidade, 
com a sociedade [...] Isso era muito debatido, a questão da ética 
do professor. (MARGARIDA CORTEZ, 2011). 

 

Na época a gente era tão envolvido no trabalho que na época eu 
não tinha essa consciência do espírito da Campanha [...] O próprio 
trabalho, a própria sistemática de trabalho levava as pessoas a se 
integrarem [...] O político e o pedagógico se integravam [...] Se 
viveu uma utopia, uma utopia que era possível transformar a 
sociedade [...] Isso se dava na prática, na vivência no cotidiano. 
(SALONILDE FERREIRA, 2011). 

 

Eram pessoas comprometidas né! Uma das coisas que havia na 
Campanha era esse compromisso; compromisso com o saber, 
compromisso com a educação. Isso estava presente, era falado. 
Uma das coisas mais importantes da Campanha De Pé no Chão 
era esse desejo, era essa vontade de expandir o saber, de 
propagar o conhecimento. Até as professoras leigas que faziam 
esses cursinhos elas se empenhavam em desenvolver o máximo 
de conhecimento. (MARGARIDA CORTEZ, 2013). 

 

Porque você sair de uma escola [...], aquilo que você está 
aprendendo lá dentro quando você for aplicar lá fora é muito 
diferente. Quando eu saí eu achava que ia mudar o mundo [...] Na 
Campanha eu tive a satisfação de ver que tudo aquilo que eu 
desejei na Escola Normal eu tive condições de fazer porque tinha 
material, tinha quem quisesse que a gente fizesse, tinha quem 
puxasse por a gente para que a gente tivesse condições de 
desenvolver os potenciais [...] Então aí fui me preparando para ser 
profissional. Eu sempre digo que eu aprendi a trabalhar na 
Campanha por todas essas questões. Por terem me dado 
condições de trabalhar e por terem me preparado para o trabalho 
[...] aprendi na prática e com a prática. (MARLENE ARAÚJO, 
2013). 

 

Eu sentia muito orgulho de participar da Campanha. Eu era muito 
envolvida com meus alunos. Para mim foi uma felicidade muito 
grande ter participado da Campanha. (NEIDE VARELA, 2013). 

 

As narrativas das professoras, citadas acima, ressaltam o referido 

comprometimento que docentes da Campanha tinham com o desenvolvimento de 

práticas educativas fundamentadas numa concepção político-educativa de 

democratização da educação e de transformação da realidade na qual estavam 

inseridos docentes e alunos. Portanto, estou usando o termo “comprometimento” 
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na perspectiva em que discute Freire (2011) no livro Pedagogia da Autonomia, 

segundo o qual estar comprometido com a prática educativa significa aumentar a 

aproximação entre o que se diz e o que se faz.  A fala da professora Marlene, 

especificamente, me remete à importância da Campanha De Pé no Chão como 

espaçotempo favorável ao exercício de práticas educativas democráticas, sendo 

um dos motivos pelos quais a professora Marlene afirma que “tudo que desejou”, 

pensou, teve condições de realizar, pois teve condições para tal. Isso significa 

dizer que as condições de trabalho que permitam um professor/a progressista 

diminuir a distância entre o que pensa e realiza é de suma importância para 

manter a coerência dessa relação pensar/fazer. No entanto, ainda sob condições 

adversas é preciso que haja um esforço, por parte dos educadores progressistas, 

para realizar a prática educativa democrática que defendem, já que  

 

É difícil, realmente, fazer democracia. É que a democracia, como 
qualquer sonho, não se faz com palavras desencarnadas, mas 
com reflexão e prática. Não é o que digo o que diz que eu sou 
democrata, que não sou racista ou machista, mas o que faço. É 
preciso que o que eu diga não seja contraditado pelo que faço. É 
o que faço que diz de minha lealdade ou não ao que digo. 
(FREIRE, 1998, p. 91). 

 

Com base no que foi discutido, até agora, referente à mobilização, por 

parte dos docentes, de diversas teorias pedagógicas, ainda que liberais numa 

Campanha que se propõe popular e democrática, e o comprometimento de 

professores/as dessa Campanha em democratizar a educação e com o artefato 

pedagógico que possuíam, naquela época, atingir os ideais políticos da 

Campanha De Pé no Chão no tocante à aprendizagem dos alunos e alunas, 

chamo atenção para a necessidade de perceber esses docentes como sujeitos 

criadores, capazes de mobilizar as teorias e criar outros saberes e outras formas 

de fazer. Esse é um processo que pode ser contraditório, mas, conforme Morin, a 

contradição e o caos também constituem espaço de criação e inovação. A 

dinâmica criativa dos professores/as na Campanha me auxilia a entendê-la como 

experiência de educação popular porque, conforme explicitado anteriormente, 

Melo Neto (2002) afirma que, para algo ser considerado popular, precisa ter 

origem nos esforços e trabalho do povo. Tanto a Campanha foi criada por 
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proposição da população com a ideia dos acampamentos escolares, quanto os 

educadores populares da Campanha criavam no cotidiano de suas práticas 

formativas. Para tanto, retomo a discussão sobre a produção de conhecimento 

em rede, discutida no capítulo um desta dissertação. Quando retomo a noção de 

redes, para discutir o aspecto criativo dos professores/as no cotidiano da 

formação docente da Campanha, é compreendendo redes como forma epistêmica 

e metodológica de os docentes produzirem conhecimentos ao longo de toda a 

vida (PAIVA, 2012). Assim, os conhecimentos que foram sendo produzidos pelos 

professores/as da Campanha em diversos momentos de suas vidas, formação 

inicial e continuada, experiências educativas anteriores, práticas cotidianas 

culturais as quais estiveram envolvidos, experiências religiosas, criaram formas 

de apreender a realidade cotidiana da prática formativa e pedagógica da 

Campanha De Pé no Chão, num processo que “[...] produzem mosaicos que se 

conectam, unem-se, dão-se nós, transpõem fios e se enredam em uma trama 

sempre renovável.” (PAIVA, 2012, p. 85). A seguir, apresento algumas falas que 

me fizeram refletir sobre as produções criativas de docentes no cotidiano da 

Campanha.  

 

Na realidade esses materiais eram criados pela gente. Aqueles 
slides etc. Eram criados a partir da interação com o grupo. A gente 
não usava aquilo que foi feito no treinamento. O treinamento foi 
feito para monitores que tinham uma determinada vivência, que 
era uma vivência diferente da nossa. (JOSEMÁ AZEVEDO, 2013). 

 

[Para fazer transparências como material didático] A gente usava 
muito esse de Raio-X. A gente escrevia pra resplandecer com 
aquilo. Até ácido muriático eu cheguei a usar naquilo. Limpava aí 
ficava bem branquinho [...] Eu escrevia. Tinha umas tintas em 
tinteiro, eu tinha um pincel bem fininho, eu riscava por cima [...] 
depois a gente limpava pra aproveitar aquelas telas. (JOÃO 
OLIVEIRA SOBRINHO, 2011).  

 

[...] no cotidiano, lendo, ouvindo, debatendo. Era uma das 
orientações dadas era isso, era associação de conteúdos para 
facilitar o conhecimento. [Referente à forma como aprendeu a 
fazer interdisciplinaridade]. (MARLENE ARAÚJO, 2013). 

 

Uma coisa que eu sentia que eles estavam tendo dificuldade, 
fração. Entender o que é uma fração, fazer operações [...]. eu 
procurava muitas estratégias diferentes pra trabalhar, para que 
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eles compreendessem o que é uma fração. (NEIDE VARELA, 
2013). 

 

Essa interdisciplinaridade que hoje as pessoas não sabem fazer. 
Porque eu acho que hoje cada professor faz o que quer na sua 
sala de aula, na sua matéria, num tá nem aí para o seu vizinho, 
não tem essa interdisciplinaridade. Isso era forte. Isso eu me 
lembro muito bem! A gente pega um tema, grandes temas [...] e 
em cima desse tema vamos montar todo um plano de aula, 
abrangendo todas as matérias, como cada matéria vai explorar 
isso. Então a professora de Português ia pegar um texto [...] 
relacionado com o tema geral para usar na sua aula de português; 
a matemática, a Geografia. [...] Eu como professora de história o 
que é que eu posso facilitar, como é que eu vou me integrar com 
Português, com Matemática, com Geografia; eu que sou 
professora de Português como é que vou integrar? Isso era muito 
claro, essa interdisciplinaridade. (DIVA LUCENA, 2013). 

 

Eu começava o ano não pela história como aconteceu 
‘descobrimento do Brasil’. Eu começava pelo momento atual. 
Primeiro dia de aula eu dizia para os meus alunos que eles vão ter 
uma semana para todos trazerem a Constituição do Brasil [...] 
então eu começava estudar pelo contemporâneo. Como é o país 
hoje? Como é que nós somos politicamente, economicamente, 
socialmente? [...] discutia as nossas necessidades. [...] a minha 
metodologia eu usava muito a participação, aliás isso é uma 
orientação para todos os professores. (DIVA LUCENA, 2013). 

 

As narrativas, acima, remetem aos momentos de criação e inovação dos 

docentes. Quanto a essa criação, destaco, com base nas duas primeiras falas, 

que se trata de, a partir das experiências vividas anteriormente e concepções 

teóricas adotadas, reinventar/criar na prática pedagógica cotidiana novas 

maneiras de fazer a fim de facilitar a aprendizagem dos alunos do círculo de 

cultura e da Escola de Demonstração. Na concepção de Certeau (2012), 

“maneiras de fazer” se referem às diversas práticas cotidianas resultantes da 

apropriação pelos usuários do espaço organizado pelas técnicas da produção 

sociocultural. Certeau chama esse processo de invenção no cotidiano, diferentes 

formas de fazer não previstas nem prescritas. É, justamente, o que fazem os 

professores Josemá Azevedo e João Oliveira Sobrinho e as professoras citadas 

acima quando criam recursos didáticos, estratégias de ensino etc. 

As duas últimas falas se referem à prática da professora Diva, cuja 

finalidade era formar docentes que iram trabalhar nos acampamentos escolares. 
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É importante destacar que tanto no primeiro caso quanto no segundo, as 

narrativas partem de docentes que integram a equipe do CFP, da Escola de 

Demonstração e dos círculos de cultura. Isso reforça o que foi citado 

anteriormente, quanto a ser esse grupo quem mais criava ao operacionalizar 

diferentes teorias pedagógicas, em detrimento dos professores/as dos 

acampamentos escolares. No tocante a essa criação, por parte da equipe do CFP 

e do coordenador dos círculos de cultura, as narrativas como docentes criavam, 

na prática cotidiana educativa, formas de trabalho que permitissem a 

aprendizagem dos alunos de maneira mais significativa. Quanto à 

interdisciplinaridade, mencionada pela professora Diva, é importante ressaltar que 

esse termo ainda não era usado, uma vez que os estudos sobre 

interdisciplinaridade somente chegam ao Brasil no final da década de 1960, sendo 

introduzidos, posteriormente, no enfoque pedagógico com Ivani Fazenda relativo 

a questões curriculares e de aprendizagem escolar (LIMA; AZEVEDO, 2013). No 

entanto, uma prática formativa e pedagógica com viés interdisciplinar, nomeada 

pelos docentes da Campanha como “integração de disciplinas”, foi praticada no 

início dos anos de 1960. Nesse sentido, a fala da professora Salonilde Ferreira, é 

extremamente oportuna. 

 

A partir do tema se estudaria as várias áreas do conhecimento. 
Naquele tema como é que ele seria feito o estudo da ciência, da 
matemática, da língua portuguesa, da geografia, da história [...]; 
integrava história, geografia, uma parte de ética [...]. Na prática 
era interdisciplinar, a gente nunca estudou na época essa história 
de interdisciplinaridade não, mas se fazia interdisciplinaridade. 
(SALONILDE FERREIRA, 2011). 

 

Segundo a professora Salonilde e as narrativas das outras professoras, 

apresentadas anteriormente, buscava-se trabalhar com projetos, que partem de 

um tema e procuram integrar as várias áreas do conhecimento. Assim sendo, as 

disciplinas eram trabalhadas de forma integrada. O trabalho interdisciplinar 

mencionado pela referida professora pode ser entendido como parte integrante da 

metodologia de projetos e círculos concêntricos mencionada anteriormente, em 

decorrência da influência da teoria escolanovista e que exigia maior integração 

entre as disciplinas em razão do uso da metodologia de projetos. Em atividades 

com projetos, em que os temas partem do interesse dos alunos, as disciplinas são 
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trabalhadas de forma integrada de modo que cada uma delas possa oferecer 

subsídios para resolução de um determinado problema ou para que se alcancem 

os objetivos do projeto. Assim sendo, a maneira como foi trabalhada a integração 

de disciplinas na prática formativa e pedagógica da Campanha De Pé no Chão 

corresponde ao que, hoje, poderíamos chamar de um primeiro nível de 

interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, pois a interdisciplinaridade 

propriamente dita, segundo Torres Santomé (1998), ocorre quando as disciplinas 

se integram de tal maneira, num dado contexto social, que se modificam e 

passam a depender claramente uma das outras. Uma das características do 

trabalho interdisciplinar, discutidas por Freire (1988) Na escola que fazemos: uma 

reflexão interdisciplinar em educação popular, e que podemos situar em nossa 

discussão é o caráter afetivo que envolve pessoas com diferentes embasamentos 

(ordem das informações, diferentes elaborações profissionais e científicas, 

questões no plano do compromisso político) numa mesma prática educativa. Na 

Campanha De Pé no Chão, o comprometimento político dos professores/as do 

CFP é um dos fatores que favorecem o exercício de uma prática interdisciplinar, 

já que, conforme mencionado anteriormente, esses docentes da Campanha De 

Pé no Chão utilizam de diferentes teorias pedagógicas a fim de praticar os ideais 

políticos da Campanha e para que os alunos aprendam de maneira significativa. 

Nesse processo, a integração das disciplinas no trabalho docente surge como 

resultado das criações dos docentes em sua prática cotidiana, conforme revelam 

as narrativas dos professores/as apresentadas até agora. 

 

É neste sentido que entendo as professoras como sujeitos que 
praticam teorias, que traçam seu caminho de relação com as 
teorias e orientações de maneira própria e muito diversa, não 
como fruto de uma vontade absoluta do sujeito, já que somos 
sujeitos imersos na nossa cultura, mas a partir do seu vivido 
entrelaçado com o que recebem de diversas fontes, através de 
variados canais, em um processo no qual a atuação do/no coletivo 
e o diálogo são fundamentais. (SAMPAIO, 2008, p. 132). 

 

Portanto, o conceito de popular que venho trabalhando e que me auxilia a 

compreender a Campanha De Pé no Chão como uma experiência de educação 

popular, se refere à origem dessa Campanha nas reivindicações da população; e 

ao fato de que as direções ou as medidas tomadas, nessa experiência, 
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beneficiaram as classes populares da cidade do Natal. No tocante às medidas ou 

direções em relação à proposição e ampliação de acampamentos escolares, 

centro de formação de professores, escolinhas beneficiaram, essencialmente, as 

classes populares, que tinham, até então, o direito à educação negado. Houve a 

participação do povo tanto em relação à reivindicação por escolas, na construção 

dos galpões quanto à organização coletiva de professores/as no processo de 

ensino-aprendizagem na Campanha. Nesse sentido, são fundamentais as 

formulações de Paulo Freire, segundo o qual educação popular21 é uma educação 

comprometida e participativa orientada pela perspectiva dos direitos e 

participação do povo. (FREIRE, 1987, 2006). Além disso, tudo o que envolve a 

criação da Campanha a partir dos esforços do povo e as práticas formativas de 

docentes fundamentadas na concepção progressista libertadora de Paulo Freire 

me remete à última dimensão do conceito de popular, que diz respeito à 

sustentação de utopias, que abre a possibilidade para tentativa de novas 

realizações em busca de direitos, nesse caso direito à educação, e melhores 

condições sociais para as classes populares. 

Assim, embora se trate de uma experiência complexa em que muitas 

vezes a presença de teorias tradicionais ou mesmo a complexidade das relações 

de poder tenham me levado a questionar o caráter popular dessa Campanha, 

entendo-a, por tudo o que foi discutido até aqui, como uma experiência de 

educação popular, mas não isenta a contradições e incertezas inerentes a toda 

prática pedagógica e humana. 

 

                                                           
21 É importante ressaltar que essa concepção de educação popular é posterior à concepção de 

educação popular como extensão da educação escolar para todos e para todas, que também 
perpassa ou fundamenta a Campanha De Pé no Chão. A concepção freireana de educação 
popular refere-se ao modelo de educação popular que deve ser posto em prática, significativa às 
camadas populares (ARROYO, 1990; BEISIEGEL, 1992). 
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A participação dos professores/as na promoção da sua formação 

continuada 

 

A Campanha De Pé no Chão, conforme abordado ao longo desta 

dissertação por meio das narrativas de professores/as que trabalharam na 

referida experiência educativa, tem se revelado uma experiência complexa; 

repleta de conceitos, práticas diversas, tensões e contradições com as quais 

podemos dialogar e sempre pensar e repensar a temática da formação docente 

nos dias atuais. Nos capítulos dois e três, quando discuti o cotidiano da formação 

docente na Campanha, a partir das ofertas dos cursos de formação inicial e 

continuada e ainda os conteúdos e metodologias da formação, respectivamente, 

ressaltei os momentos em que essas relações se constituíram de maneira tensa e 

refletiram as relações de poder ou mesmo momentos contraditórios inerentes à 

prática formativa no cotidiano da Campanha. Neste capítulo, pretendo discutir um 

pouco mais essas relações, e com especial atenção o acompanhamento da 

equipe do CFP junto aos professores/as dos acampamentos escolares e da 

Escola de Demonstração. Buscando visibilizar a complexidade própria desse 

acompanhamento ressalto os momentos em que ele se configura como essencial, 

uma vez que a equipe do Centro orientava e formava continuamente docentes 

sem formação, mas também momentos em que esse acompanhamento se 

configura como controle e limitação das possibilidades criativas dos 

professores/as dos acampamentos. 

A princípio, considero importante retomar o motivo pelo qual foi 

implementado na Campanha De Pé no Chão o acompanhamento sistemático de 

professores/as em exercício. Segundo a professora Maria Diva Lucena (2011), 

devido à necessidade de aprofundar a formação de professores da Campanha, 

para além dos primeiros cursos de emergência, foi criado o CFP que, além dos 

cursos, oferecia todo um suporte de acompanhamento para os professores. A 

esse respeito, nos esclarece o professor João Oliveira Sobrinho: 

 

Eles não deixaram a gente abandonado lá não. Esses galpões 
foram feitos e a Secretaria de Educação tinha um grupo de 
pessoas que vinham visitar e assistir aula com a gente; sentavam 
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também, verificavam, depois agradeciam, falavam com aqueles 
alunos. [...] Eles conversavam se a gente sentia alguma 
dificuldade. No meu caso, a gente que era muito jovem, eles 
perguntavam assim para mim: - como é que você se sente 
ensinando essas pessoas com idade de ser seu pai, idade de ser 
sua mãe? Eu me sinto normal com eles. Eles me respeitam, tudo 
normal! [...] E eu estou aqui fazendo a minha função de ensiná-
los. (JOÃO  OLIVEIRA SOBRINHO, 2013). 

 

Segundo a fala do professor João, os docentes em exercício recebiam 

apoio e suporte da equipe pedagógica do CFP e não se sentiam sozinhos diante 

dos desafios do cotidiano na prática de sala de aula. A própria fala do referido 

professor nos passa essa ideia muito forte de não se sentir abandonado, mas de 

ter uma equipe que o apoiava e se preocupava com seus desafios e dificuldades 

inerentes à prática educativa exercida naquele momento. Contudo, proponho 

mergulharmos na forma ou maneira como esse acompanhamento foi realizado 

pela equipe do CFP junto aos docentes da Escola de Demonstração e dos 

acampamentos escolares da Campanha. A fala da professora e vice-

coordenadora do CFP, Maria Diva Lucena, nos ajuda a começar esse mergulho. 

 

Além do curso havia toda uma logística de suporte para os 
professores. Por exemplo, essa equipe pedagógica ela montava 
os projetos até chegar o plano de aula, usando uma estratégia 
sistêmica que sintonizava todas as matérias, que podia 
intercambiar as matérias, usando temas nacionais, regionais. Dali 
saía todo um projeto de ensino que ia para os supervisores e até 
para os professores, chegava até o plano de aula. Então eles 
tinham todo esse suporte pedagógico da equipe. (DIVA LUCENA, 
2012). 

 

Com base no fragmento acima, adoto, como eixo orientador da discussão 

sobre o acompanhamento dos docentes, a realização do planejamento, que se 

desdobrava na produção de unidades de trabalhos e planos de aulas citados pela 

professora Diva, que, por sua vez, se constituíam em instrumentos para o 

acompanhamento dos professores/as em exercício. Assim, considero importante 

tecer algumas considerações acerca da elaboração das unidades de trabalho e, 

em seguida, discutir quando e como o planejamento e as unidades de trabalho se 

constituem em momentos essenciais à formação continuada dos professores/as e 
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quando e como configuram controle da prática pedagógica desses docentes, por 

parte da equipe do CFP. 

A professora e coordenadora da equipe técnico-pedagógica do CFP, 

Margarida Cortez, introduziu o uso das unidades de trabalho na Campanha De Pé 

no Chão em razão do curso que fez em São Paulo em 1959, com a Profa. Dra. 

Deborah Elkins, da Universidade de Colúmbia, de Nova York. A professora 

Margarida Cortez, sobre esse curso, afirma: “[...] tudo que eu aprendi lá eu 

apliquei na Campanha. Inclusive nós aprendemos lá a trabalhar com um método 

de ensino que eu passei a usar na Campanha [...] eram as unidades de trabalho.” 

(MARGARIDA CORTEZ, 2013). Esse curso foi essencial no sentido de influenciar 

quanto ao lugar ocupado pela referida professora na Campanha, bem como 

referente ao trabalho com o que havia de mais moderno em termos de teoria 

educacional na década de 1960. Com isso, percebo a ironia de uma iniciativa de 

educação popular ter como base uma metodologia trazida pelos Estados Unidos, 

país símbolo do capitalismo ocidental. Retomo, ainda, a influência da teoria 

escolanovista ou Escola Nova, que conforme abordado no capítulo anterior, 

propõe a participação ativa das crianças e seu envolvimento com o objeto de 

estudo por meio de métodos de projetos. As unidades de trabalho consistiam, 

justamente, em projetos pedagógicos desenvolvidos com as professoras e 

supervisoras em exercício. Essas unidades constavam do estudo de um tema 

envolvendo todas as disciplinas escolares organizado em objetivos, conteúdos, 

atividades e avaliação (CORTEZ, 2005). Todos esses elementos eram 

organizados de modo que integrassem todas as disciplinas num tema que fosse 

significativo para os alunos e alunas. 

Portanto, o uso das unidades de trabalho na formação continuada de 

professores/as na Campanha de Pé no Chão decorre do que, atualmente, 

poderíamos entender como currículo integrado. Os centros de interesse 

decrolyanos22 e o método de projetos de Kilpatrick23, segundo Torres Santomé 

                                                           
22 Os centros de interesse decrolyanos consistem em métodos que partem de um núcleo temático 

motivador para o aluno e seguindo o processo de observação, associação e expressão, 
relacionam diferentes áreas do conhecimento (ZABALA, 1998). 

23 O método de projeto de Kilpatrick consiste na elaboração e produção de algum objeto ou 

montagem (um viveiro, uma horta escolar, um jornal etc), integrando diferentes áreas do 
conhecimento (ZABALA, 1998). 
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(1998), são as modalidades mais clássicas de integração curricular. É importante 

retomar que foram, justamente, esses modelos que influenciaram, em decorrência 

dos pressupostos escolanovistas, o discurso pedagógico da época, conforme 

citado no capítulo anterior pela professora Salonilde, no tocante ao trabalho com 

projetos. Torres Santomé (1998, p. 188) destaca, entre outros pontos, a 

necessidade de pensarmos sobre “quem faz a integração?” em relação ao 

planejamento de um currículo integrado. Esse autor lança esse questionamento 

propondo discutir como a integração pode ser mais democrática. Com base no 

esquema desenvolvido pelo Schools Council britânico, ele discute como algo 

consubstancial ao currículo integrado o aumento do poder de participação dos 

estudantes, bem como, além da participação do corpo docente, de outros 

profissionais vinculados ao sistema educacional e/ou à escola. Os projetos – 

unidades de trabalho – eram parte de uma metodologia avançada à época da 

Campanha De Pé no Chão, mas ainda era restrita à equipe do CFP, que tinha o 

saber pedagógico. Assim, tomo esse questionamento do autor, e entendendo as 

unidades de trabalho como forma de integração curricular na Campanha, como 

ponto de partida para discutir quando o planejamento e as referidas unidades se 

constituem em momentos essenciais à formação continuada dos professores/as e 

quando e como se configuram como controle da prática pedagógica desses 

docentes por parte da equipe do CFP. 

Podemos afirmar, com base na fala da professora Diva Lucena, citada 

anteriormente, que, na Campanha De Pé no Chão, a integração curricular que se 

materializava por meio das unidades de trabalho era realizada pela equipe do 

CFP, sendo a própria professora Diva uma das responsáveis por esse processo. 

Nesse sentido, ela afirma: “[...] nós preparávamos um plano de aula amplo, já 

integrando as matérias. Não posso chamar isso de plano de aula, plano de aula 

era o que chegava à professora.” (DIVA LUCENA, 2013). As falas da professora 

Diva, explicitadas até agora, nos oferecem indícios do acompanhamento da 

equipe do CFP junto aos docentes da Campanha com vista à formação 

continuada dos professores/as dos acampamentos escolares e da Escola de 

Demonstração; mas também a maneira hierarquizada e do controle exercido 

pelos docentes do CFP nesse processo. Os saberes das professoras/es dos 

acampamentos escolares e da Escola de Demonstração não eram incorporados 
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nos momentos de elaboração das unidades de trabalho. Não se trata de 

estabelecer uma relação com o propósito de subjugar os professores/as dos 

acampamentos, mas a forma como faziam dificultava a participação dos saberes 

desses professores. É sobre essa dinâmica complexa, no cotidiano da formação 

continuada de professores/as da Campanha, que iniciarei, agora, a discussão.  

 

 

4.1 O planejamento e as unidades de trabalho: formação continuada e/ou 

controle? 

 

Ouvindo professores/as da Campanha De Pé no Chão, no período de 

entrevistas específicas para esta dissertação, começou a tornar-se visível, por 

meio de suas narrativas, as relações de poder – das quais fazem parte o controle 

– existentes no relacionamento entre a equipe do CFP e as professoras dos 

acampamentos e da Escola de Demonstração. A princípio, tive certa desconfiança 

dessas minhas primeiras impressões/percepções. Posteriormente, entendi, com 

base em Sampaio (2008), que a minha desconfiança ou certa resistência decorria 

do sentido sempre negativo que eu atribuía às discussões sobre as relações de 

poder. Pelo fato de a palavra controle ser normalmente associada à ideia de 

dominação, era difícil enxergar determinadas professoras, defensoras da 

Campanha De Pé no Chão e de propostas de educação popular mesmo em meio 

às pressões e prisões do Golpe de 1964, assumindo posicionamentos pouco 

democráticos. No entanto, conforme discutido no capítulo dois, as relações de 

poder perpassavam as práticas de formação dessas professoras e foram mais 

fortemente reveladas quando tocávamos no assunto da formação continuada e do 

relacionamento entre as professoras no que se refere ao planejamento, à 

elaboração e ao uso das unidades de trabalho. Com base nas narrativas abaixo, 

poderemos conceber como se davam os momentos de formação continuada, que 

envolvem as reuniões de planejamento onde eram produzidas as unidades de 

trabalho na Campanha De Pé no Chão.  

 

No sábado havia reunião no Centro de Formação de Professores 
com todas as supervisoras. Então as supervisoras tinham um 
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momento em que se encontravam com os seus professores. Ou 
era quem tinha aula à tarde fazia pela manhã e quem tinha pela 
manhã fazia reunião à tarde [...]. (MARGARIDA CORTEZ, 2011). 

 

Tinha uma equipe de pedagogos no Centro [...] Esse grupo de 
pedagogos era a parte que montava a parte mais operacional 
mesmo. [...] eles tinham esse duplo papel de montar esses planos 
[...] e passar para os professores e no Centro de Formação 
também; eles eram também professores do Centro de Formação. 
(DIVA LUCENA, 2013). 

 

Uma das preocupações nossas era que os supervisores se 
envolvessem com essa metodologia de unidades de trabalho. 
Então uma das coisas que nós desenvolvemos foi trabalhar com 
as supervisoras no sentido delas se apropriarem dessa 
metodologia. (MARGARIDA CORTEZ, 2013). 

 

Um cuidado que nós tínhamos era de falar com as supervisoras 
que nós estávamos trabalhando com pessoas de nível cultural 
menos elevado. (MARGARIDA CORTEZ, 2013). 

 

As supervisoras tinham um curso de especialização dado pelo 
Ministério da Educação, de um ano [...]. Foram convidadas porque 
elas já tinham esse curso [...] Elas tanto planejavam com as 
professoras da Escola de Demonstração quanto das professoras 
dos acampamentos. [...] a parte de planejamento era orientado por 
essas professoras, que tinham esse curso de especialização 
(SALONILDE FERREIRA, 2013). 

 

As falas, citadas acima, explicitam a organização e a preocupação da 

equipe do CFP com a formação continuada dos professores/as em exercício, uma 

vez que há momentos específicos para pensar a prática pedagógica da 

Campanha e organizar material que colabore com a aprendizagem dos alunos e 

alunas. Fica claro, com base nas falas das professoras do CFP citadas acima, a 

preocupação que essas professoras tinham em desenvolver o trabalho de 

formação docente na Campanha a partir de um corpo docente formado 

pedagogicamente, especializado. Percebo, por exemplo, quanto ao 

acompanhamento das professoras em exercício, que existe a intenção e 

preocupação de que essas professoras dos acampamentos escolares fossem 

acompanhadas pelas supervisoras e tivessem a possibilidade de contar com esse 

saber especializado para desenvolver sua prática pedagógica a fim de que os 

alunos e alunas aprendessem. Assim, me reporto a Garcia (1986) ao propor que 
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os especialistas, supervisores e orientadores educacionais mobilizem “[...] os 

diferentes saberes dos profissionais que atuam na escola, para que a escola 

cumpra a sua função: que os alunos aprendam.” (GARCIA, 1986, p. 14). 

 Não obstante, conforme discutido no capítulo dois, há uma polarização 

muito definida entre o grupo do CFP e as supervisoras, que possuem formação 

pedagógica específica e, portanto, pensam e elaboram as unidades de trabalho; e 

as professoras dos acampamentos escolares, chamadas de “professoras-leigas”. 

A identificação dessa polarização me permite perceber a maneira como 

determinadas relações de poder vão se delineando no cotidiano da prática de 

formação continuada da Campanha De Pé no Chão. Nesse sentido, o 

pensamento de Foucault me auxilia a apreender a rede de poderes que constitui 

as práticas de formação na Campanha, seus efeitos, formas de circulação e sua 

ligação com a produção de saberes. 

Para Foucault (2005), o sucesso do poder disciplinar se deve ao uso de 

instrumentos simples como o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e o 

exame. Esse autor, ao teorizar sobre o poder disciplinar, discorre sobre a maneira 

como foram sendo construídos, na época clássica, “observatórios”, que consistem 

em dispositivos em que as técnicas que permitem ver induzem a efeitos de poder. 

Ainda segundo esse autor, esses “observatórios” têm como modelo ideal o 

acampamento militar24. Esse modelo tem, como princípio o encaixamento 

espacial das vigilâncias hierarquizadas, permitindo, assim, um controle interior, 

articulado e detalhado. A terminologia “vigilâncias hierarquizadas” de Foucault me 

reporta à estrutura hierárquica da Campanha De Pé no Chão e, 

consequentemente, ao poder e controle exercido por ela por meio do 

planejamento e das unidades de trabalho, que, por sua vez, identifico como 

função normalizadora da prática de formação contínua de docentes na 

Campanha. A seguir, retomo as falas das professoras Maria Diva Lucena e 

Margarida Cortez, citadas no capítulo dois, porém, agora, para exemplificar a 

presença de hierarquia e controle por meio do planejamento. 

                                                           
24 É a cidade apressada e artificial, que se constrói e remodela quase à vontade; é o ápice de um 

poder que deve ter ainda mais intensidade, mas também mais discrição [...] No acampamento 
perfeito, todo o poder seria exercido somente pelo jogo de uma vigilância exata; e cada olhar seria 
uma peça no funcionamento global do poder. (FOUCAULT, 1987, p. 144). 
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Além do curso havia toda uma logística de suporte para os 
professores. Por exemplo, essa equipe pedagógica ela montava 
os projetos até chegar o plano de aula, usando uma estratégia 
sistêmica que sintonizava todas as matérias, que podia 
intercambiar as matérias, usando temas nacionais, regionais. Dali 
saía todo um projeto de ensino que ia para os supervisores e até 
para os professores, para chegar até o plano de aula. Então eles 
tinham todo esse suporte pedagógico da equipe. (DIVA LUCENA, 
2012). 

 

 A gente se reunia na sexta com as professoras do Centro e no 
sábado com as supervisoras dos acampamentos [...]. [as 
supervisoras] se reuniam com as professoras num dos 
acampamentos no sábado à tarde. (MARGARIDA CORTEZ, 
2013). 

 

Em relação à Campanha De Pé no Chão, podemos identificá-la como 

uma experiência de estrutura hierárquica por haver sido uma experiência 

educativa submetida ao poder municipal, ligada à Secretaria Municipal de 

Educação do Natal; possuía a equipe pedagógica do CFP, responsável pela 

coordenação do trabalho pedagógico da Campanha e toda a sua articulação; 

havia a presença das supervisoras para acompanhar o trabalho junto aos 

acampamentos escolares; por fim, o trabalho dos professores/as responsáveis 

pelas aulas na Escola de Demonstração, nos acampamentos, nos círculos de 

cultura e nas escolinhas. Cada um desses setores formava níveis de 

responsabilidade e poder diferentes, uns sobre os outros. Considero importante 

apontar também, neste momento, a necessidade do controle, concordando com 

Sampaio (2008) que não é possível desenvolver processos democráticos sem 

mecanismos de controle. Tudo depende do tipo de controle, o importante é saber 

quem controla e para que controla. A maneira hierarquizada do trabalho de 

formação docente na Campanha e o acompanhamento dos professores/as em 

exercício colaboram para o bom andamento do trabalho pedagógico proposto 

pela equipe do CFP. Desse modo, e visando trabalhar com base na prática dos 

professores/as dos acampamentos, é possível a essa equipe se aproximar, por 

meio do trabalho das supervisoras, do cotidiano da prática dos docentes dos 

acampamentos, já que não é viável, devido à quantidade de acampamentos e 

salas de aulas, acompanhar, individualmente, esses professores/as. Essa 
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aproximação possibilita a constituição, na Campanha, de uma rede de reflexão 

acerca da prática docente dos professores/as em exercício nos acampamentos 

escolares e na Escola de Demonstração, tornando essa prática objeto central das 

reuniões de planejamento. Isso que poderá ser mais bem percebido e discutido 

em falas abordadas ainda no decorrer deste capítulo. 

Porém, sem perder de vista as relações de poder existentes no cotidiano 

da prática de formação continuada da Campanha, destaco que a equipe do CFP e 

as supervisoras dos acampamentos, em decorrência de melhor formação, tinham 

o poder de elaborar as unidades de trabalho e controlar/acompanhar o seu 

desenvolvimento na prática. Assim sendo, com base em Sampaio (2008), entendo 

a organização da Campanha do mesmo modo que Foucault concebe a operação 

do Estado nas suas tentativas de dominação de territórios: “[...] centralização 

piramidal que permite o controle desses saberes, assegura as seleções e permite 

transmitir, de baixo para cima, os conteúdos desses saberes e, ao mesmo tempo, 

de cima para baixo, as orientações de conjunto e as organizações gerais que se 

deseja fazer prevalecer.” (FOUCAULT apud SAMPAIO, 2008, p. 67). 

Desse modo, identifico o planejamento e a elaboração de unidades de 

trabalho como formação continuada, e também como poder e controle 

representativo do grupo de docentes que ocupam o ponto mais alto dessa 

pirâmide, qual seja, a coordenação do CFP. Aqui, se torna imprescindível retomar 

a relação entre poder e saber (FOUCAULT, 2007). Conforme discutido no capítulo 

dois, não existe relação de poder sem a produção de um campo de saber, bem 

como todo saber constitui relações de poder. Assim, é que o grupo de docentes 

que possui o saber acadêmico, historicamente valorizado, é aquele responsável 

pela coordenação na Campanha, consequentemente, aquele que se utiliza de 

mecanismos de controle e fiscalização. Com isso, não estou afirmando que todo 

esse processo passava pela intenção das professoras da equipe do CFP em 

subjugar as outras professoras e desqualificá-las. Minha intenção é visibilizar a 

complexidade da formação continuada de docentes da Campanha De Pé no 

Chão, que envolve práticas visando à formação e ao acompanhamento docente, 

embora entremeadas de relações de poder e controle. Portanto, segundo 

Sampaio (2008, p. 81), “[...] a construção não democrática das relações de poder 
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não passa pela intenção dos indivíduos, mas o próprio processo vai constituindo 

estas relações.” 

Na entrevista da professora Margarida Cortez, por exemplo, foi recorrente 

o uso do termo “professora-leiga” ao se referir às professoras dos acampamentos 

escolares. Esse termo apareceu todas as vezes que ela se referia à necessidade 

de “esmiuçar” o conhecimento quando as supervisoras fossem se reunir com as 

professoras dos acampamentos escolares, citada por ela como “pessoas de nível 

cultural menos elevado”.  A conscientização da existência desses dois grupos e 

das relações de poder/saber que os perpassam reforça a compreensão do 

planejamento e das unidades de trabalho, em certa medida, como controle da 

equipe do CFP sobre a prática pedagógica dos docentes dos acampamentos 

escolares e da Escola de Demonstração. Esse controle aparece quando, por meio 

do planejamento, da proposição e elaboração das unidades de trabalho, a equipe 

do CFP busca conhecer o que fazem os docentes dos acampamentos, como 

concretizam as unidades de trabalho, de que maneira se relacionam com os 

alunos, quais as dificuldades encontradas etc. Os fragmentos das narrativas 

abaixo nos permitem conhecer essa realidade da formação continuada na 

Campanha De Pé no Chão. 

 

O que nós preparávamos para os professores era em termo de 
sugestão. Os supervisores podiam alterar aquelas unidades de 
trabalho [...] podiam fazer uma adequação ao nível dos seus 
professores. (MARGARIDA CORTEZ, 2011). 

 

No sábado a gente tinha na parte da manhã era a questão do 
planejamento, revisão do que tinha sido feito, as explicações do 
por que não ter conseguido os objetivos, se sim como e uma 
avaliação geral. [...] Na parte da manhã a gente via um 
planejamento geral e uma avaliação também geral do que tinha 
acontecido na semana. [...] e tinha as coordenadoras 
[supervisoras] dos acampamentos que elas também iam para lá 
levando todas as orientações, tudo que elas tinham visto no 
acampamento, o que elas tinham planejado ou não elas levavam 
para avaliação dos sábados. (MARLENE ARAÚJO, 2013). 

 

Na parte da manhã planejamento e na parte da tarde as 
avaliações. O planejamento você levava o conteúdo que você 
tinha que utilizar, como era que você tinha que utilizar, quais os 
objetivos que você devia alcançar naquela semana. O 
planejamento era feito com a equipe. E à tarde quando você 
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avaliava [...] e de tarde nós iríamos prestar conta da semana 
anterior, avaliar a semana anterior. Cada um fazia a 
apresentação, por exemplo, qual foi o meu objetivo da semana 
passada? O que foi que alcancei? Como alcancei? Por que não 
alcancei? Quais as dúvidas? (MARLENE ARAÚJO, 2013). 

 

Nas leituras, nas reuniões de sábado, nas discussões, porque no 
final de cada mês havia a grande reunião onde a gente trocava 
experiências. Então as leituras e as trocas de experiências foi uma 
das razões. [...] todas as leituras, mas muito mais as individuais. 
Era uma das questões. Eles indicavam os livros que deviam ser 
lidos, nos debates eles questionavam sobre livro que eles tinham 
solicitado que fossem lidos. Havia essa preocupação de você 
estar se atualizando. (MARLENE ARAÚJO, 2013). 

 

Geralmente nessas reuniões ou a gente fazia leitura de algum 
texto com debate ou então as pessoas traziam os problemas que 
elas estavam encontrando na atuação delas. Por exemplo, 
professora X tá tendo muita dificuldade para desenvolver o 
currículo. O que se deve fazer? Como se pode ajudar? Qual é a 
orientação que poderia se levar para essa professora? O que é 
que ela deve ler? [...] a coisa tinha que ser muito mastigada lá no 
Centro, porque quando as supervisoras voltavam para fazer 
reunião com as professoras elas tinham que juntar bastante 
aquelas coisas. Agora as supervisoras, todas elas eram formadas! 
(MARGARIDA CORTEZ, 2013). 

 

Os estudos de Foucault (2005, 2007) e Sampaio (2008) me ajudam a 

perceber que esse controle exercido pela equipe do CFP, por meio das reuniões 

de planejamento e da proposição das unidades de trabalho, não é, apenas, para 

saber o que fazem os docentes dos acampamentos escolares, mas também para 

discipliná-los a realizar o que fora pensado e proposto por essa equipe. Por meio 

das falas das professoras, explicitadas acima, fica manifesto que os momentos de 

planejamento, além de servirem de formação e acompanhamento para os 

docentes, configuravam um controle da equipe do CFP tanto no sentido de 

acompanhar/fiscalizar a prática pedagógica realizada pelos professores/as quanto 

discipliná-los a realizar o que foi idealizado pela equipe do CFP. Quando a 

professora Marlene afirma “à tarde nós iríamos prestar conta da semana anterior”, 

fica evidente o planejamento como espaçotempo de controle, bem como a 

consciência da referida professora quanto a essa dimensão das reuniões de 

planejamento. No momento em que a professora Marlene nos revela que a partir 

do planejamento levava o conteúdo que tinha que utilizar, como deveria utilizar e 
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os objetivos que deveria alcançar na semana e, ainda, a professora Margarida 

afirma “O que nós preparávamos para os professores era em termo de sugestão. 

Os supervisores podiam alterar aquelas unidades de trabalho”,  fica clara a 

dimensão disciplinadora  do acompanhamento da equipe do CFP junto aos 

docentes da Escola de Demonstração e dos acampamentos escolares. Ainda que 

haja uma afirmação por parte da professora Margarida quanto ao papel de 

sugestão das unidades de trabalho, entendo que se trata de uma prática formativa 

disciplinadora uma vez que eram os supervisores que podiam alterar as unidades 

de trabalho, não os professores/as. No entanto, conforme já assinalado neste 

capítulo, a compreensão de controle de Sampaio (2008) me ajuda a perceber 

outro lado do controle, para além do sentido negativo de dominação. Consiste na 

necessidade de o controle ser feito em benefício do projeto pedagógico, da 

qualidade do trabalho e da formação dos professores/as dos acampamentos 

escolares e da Escola de Demonstração. 

Ao mesmo tempo que as falas, citadas anteriormente, expressam controle 

no sentido de disciplinamento, é possível percebermos, também, que o controle 

viabiliza a materialização da proposta pedagógica da Campanha, pensada pela 

equipe do CFP, e o acompanhamento dos professores/as em exercício com vista 

à sua formação continuada. Sampaio (2008), em seu estudo com registros diários 

de professoras do Projeto SESC LER, em que discute a prática pedagógica e a 

formação continuada dessas professoras, quanto ao controle afirma: “[...] não 

seria possível não haver controle do que fazem as professoras quando estão na 

sala de aula, já que temos uma proposta pedagógica comprometida com o ensino 

a serviço dos alunos e alunas jovens e adultos de sua aprendizagem.” 

(SAMPAIO, 2008, p. 78). Pelas falas, explicitadas anteriormente, entendo que o 

controle, em seu sentido positivo, permite ou incita que as professoras da 

Campanha De Pé no Chão reflitam acerca da sua prática docente. Para além 

dessas falas, retomo o que disse a professora Salonilde Ferreira, no capítulo 

anterior, quanto à formação política: “[...] eram discutidos aí. E tinham as reuniões 

dos diversos grupos (dos coordenadores, dos professores).” (SALONILDE 

FERREIRA, 2011). Assim sendo, há reflexão tanto do sentido mais técnico-

pedagógico da prática docente, que associo às formulações teóricas de Schön 

(2000) sobre a prática reflexiva; quanto reflexão crítica, na medida em que são 
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discutidos nas reuniões aspectos referentes à formação política para que os 

docentes da Campanha desenvolvessem um trabalho voltado para promoção da 

ingenuidade em criticidade enquanto ensinavam os alunos e alunas da 

Campanha, o que foi discutido mais detalhadamente no capítulo anterior. 

Ainda que as falas sejam especificamente de professoras do CFP e da 

Escola de Demonstração, onde se concentravam as professoras que dispunham 

de formação político-pedagógica anterior à Campanha e conforme discutido no 

capítulo anterior foram as que mais criaram a partir de diferentes teorias 

pedagógicas, entendo que vai se constituindo no cotidiano da prática de formação 

contínua da Campanha momentos de reflexão sobre a prática de sala de aula, 

que, por sua vez, abrem espaço para criação das professoras e das supervisoras 

que participavam das reuniões. Quando a professora Margarida Cortez afirma que 

“os supervisores podiam alterar aquelas unidades de trabalho” e, depois, essas 

supervisoras iriam trabalhar essas unidades com as professoras dos 

acampamentos, entendo que sempre há espaço para criação e, portanto, 

reflexão, já que, para criar outra forma de fazer, é preciso refletir com base no que 

foi proposto. Ainda neste capítulo, pode-se perceber momentos em que 

sobressaem ações criativas de professoras, momentos em que, por exemplo, elas 

não seguem, literalmente, o que lhes foi proposto. 

As falas da professora Margarida Cortez, citadas anteriormente, me 

remetem, também, ao lugar das professoras dos acampamentos no processo de 

planejamento das suas aulas. Quando a professora Margarida afirma que a 

equipe do CFP preparava as unidades de trabalho para os professores, ainda que 

em termos de sugestão, e os supervisores se encarregavam, se fosse necessário, 

de adequar ao nível dos professores, entendo que há uma secundarização do 

trabalho das professoras dos acampamentos quanto a sua participação no 

planejamento de suas próprias aulas. Além disso, há, nessa dinâmica, certa 

desqualificação do trabalho e dos saberes dessas professoras dos 

acampamentos escolares. Quando a professora Margarida exemplifica que, nas 

reflexões das reuniões de planejamento buscava-se pensar o que se deveria 

fazer, como se poderia ajudar, que orientação poderia ser levada para uma 

professora que estivesse com dificuldade em desenvolver o currículo, entendo 

que se trata de um discurso e concepção de formação continuada, por parte da 
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coordenação do CFP, de ajuda, de suprir dificuldades sentidas pelas professoras, 

mas não necessariamente uma relação dialógica de troca de saberes. 

 

A visão da falta, da deficiência, que coloca estas profissionais no 
lugar do não saber, que é bastante disseminada nas propostas e 
ações de formação continuada de professoras [...] O discurso da 
falta e da culpabilização, como um discurso hegemônico, constitui-
se em uma armadilha em que às vezes caímos e, querendo 
contribuir para desenvolver a autonomia, podemos ajudar a 
produzir indivíduos que se julgam incapazes de atuar de modo 
autônomo e pensar seus próprios processos de formação, e os de 
seus alunos. (SAMPAIO, 2008, p. 96). 

 

Esse processo de desqualificação dos saberes e do trabalho docente na 

Campanha Pé no Chão é potencializado cotidianamente pela reafirmação da 

estrutura hierárquica na qual estão dispostos os docentes da equipe do CFP, 

supervisoras e demais professores/as. Explorando, ainda, a última fala da 

professora Margarida Cortez, destaco o fato de não serem as professoras dos 

acampamentos a narrarem os problemas enfrentados no cotidiano de sua prática 

educativa, mas as supervisoras, ou seja, outros pensavam e discutiam sobre a 

prática das professoras dos acampamentos sem a participação delas. Desse 

modo, com base em Alves; Garcia apud Sampaio (2008), entendo que essa 

estrutura colabora para uma supervalorização do saber das professoras do CFP 

em detrimento do saber das professoras da Escola de Demonstração e dos 

acampamentos escolares. Essas autoras discutem os malefícios da divisão do 

trabalho na escola com a atuação dos especialistas – orientadores/as 

educacionais e supervisores/as pedagógicos/as. Segundo elas, essa divisão 

contribui para desqualificação do saber das professoras por meio de uma relação 

de poder em que o saber especializado se impunha pela hierarquia. Essa ideia 

tem me ajudado a compreender as narrativas dos professores/as desta pesquisa 

e a tecer as discussões realizadas neste capítulo. Outra dimensão, segundo 

Alves; Garcia apud Sampaio (2008), do trabalho das supervisoras ou 

especialistas que contribui para desqualificação dos professores/as é o fato de a 

presença desses especialistas diminuir a crença dos docentes em suas próprias 

capacidades de pensar e decidir acerca da sua prática pedagógica, uma vez que 

ficam submetidos ou dependentes da ação desses especialistas. Nesse sentido, 
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os fragmentos da narrativa da professora Salete Souza, nos conta acerca dos 

momentos de planejamento com a sua supervisora. 

 

Quando era marcado eu frequentava. Era para todos os 
professores dos acampamentos e de escolas isoladas. Era com 
as próprias supervisoras, elas mesmas faziam. (SALETE SOUZA, 
2013). 

 

Era com as próprias supervisoras [...]. O que acontecia era o 
seguinte: a gente via a frequência, a evasão, porque estava tendo 
evasão. [...] nós fazíamos os planejamentos e mostrávamos as 
supervisoras e elas aprovavam ou desaprovavam, ou não 
desaprovava total, apenas via o que era melhor, o que podia ser 
feito, o que não era necessário. Era para esse tipo de coisa. 
(SALETE SOUZA, 2013, grifo meu). 

 

As falas da professora Salete se referem ao planejamento de suas aulas 

e posterior apresentação desse planejamento para as suas supervisoras. Pelo 

contexto da prática de formação continuada, apresentado acima, destaco a 

atitude criativa da professora, e também o controle por parte da supervisora. A 

professora Salete nos revela fazer o seu planejamento, ou seja, ela é responsável 

por pensar e planejar a maneira como pretende gerir suas aulas, não é algo dado 

para ela, ela cria, ela faz. Contudo, na prática da referida professora, percebo, 

também, o que venho discutindo acerca da presença dos especialistas. É 

evidente que ter que esperar pela supervisora dificultava a construção e 

desenvolvimento da autonomia da professora Salete quanto ao pensar e decidir 

acerca da sua prática pedagógica. Ela necessitava da palavra de afirmação da 

supervisora – “elas aprovavam ou desaprovavam, ou não desaprovava total, 

apenas via o que era melhor” –, o que limita as possibilidades da professora 

Salete quanto à capacidade de gerir sua prática docente. Por conseguinte, essa 

prática de formação continuada, na Campanha De Pé no Chão, que é também 

permeada por relações de poder e controle me revela sobre a autonomia dos 

professores/as na referida experiência educativa.  

Com base no que venho discutindo neste capítulo, acerca da formação 

continuada na Campanha que, ao mesmo tempo, é controle e acompanhamento, 

valorização e possibilidade de crescimento para os docentes, podemos pensar no 

que o diálogo com essa memória nos ensina para formação hoje. Evidentemente 
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que o controle tem sua importância na sistematização do trabalho educativo e, 

portanto, são necessários mecanismos de controle para o bom andamento do 

trabalho pedagógico. Contudo, precisamos estar atentos/as para que, no 

cotidiano das práticas formativas, haja equilíbrio das nossas ações e elas não 

sejam fundamentalmente baseadas em disciplinamento. Outra coisa que 

podemos depreender do diálogo com essa memória é reafirmar o lugar da 

formação continuada de professores/as. Normalmente, as reuniões entre 

docentes e supervisores ou entre equipe pedagógica do CFP e professores/as da 

Escola de Demonstração aconteciam no próprio lugar da prática docente. Ou 

seja, ter como princípio da formação continuada o espaço onde os docentes 

desenvolvem suas práticas. Sendo o local da formação continuada a própria 

escola, isso dava possibilidade do desenvolvimento de um trabalho coletivo, no 

qual, ainda que intercalado por relações de poder, era possível a construção da 

autonomia docente.  

 

4.2 Autonomia docente na Campanha 

 

Considerando as discussões constantes do capítulo três e neste capítulo, 

concernentes às relações de poder que integram a formação docente na 

Campanha De Pé no Chão, revelando a presença de dois grupos de docentes – 

equipe do CFP e professores/as dos acampamentos escolares – e o controle que 

o primeiro exerce sobre o segundo, duas questões passaram a dirigir as minhas 

reflexões, quais sejam: Os professores/as da Campanha, em seu processo de 

formação continuada, têm autonomia? Como se exerce a autonomia entre os 

docentes da equipe do CFP e os professores/as dos acampamentos escolares? 

Para tratar sobre autonomia docente, na Campanha De Pé no Chão, fundamento-

me nas teorizações de Contreras (2012).  Segundo esse autor, uma característica 

importante da autonomia se refere à forma de ser e estar de professores/as em 

relação ao mundo em que vivem e atuam como profissionais. Para esse autor, o 

entendimento sobre autonomia docente passa, primeiramente, pela compreensão 

das formas ou dos efeitos políticos de diferentes maneiras de se conceber esse 

profissional do ensino. Assim, ele discute três tradições diferentes relativas à 
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profissão docente e destaca o que em cada uma delas pode significar a 

autonomia. Essa compreensão é importante porque nos ajudar a entender como 

se exerce a autonomia entre os docentes da Campanha. 

Segundo Contreras (2012), esses modelos são: o especialista técnico, o 

profissional reflexivo e o intelectual crítico. O docente enquanto especialista 

técnico é um legado do modelo da racionalidade técnica de ensino, cuja ideia 

central é que a prática profissional consiste na solução instrumental de problemas 

com base em um conhecimento teórico e técnico que procede da pesquisa 

científica, ou seja, há uma ênfase no conhecimento especializado. Esse modelo 

docente nos remete às professoras da equipe do CFP e às supervisoras dos 

acampamentos, que, conforme discutido anteriormente, possuem o conhecimento 

pedagógico especializado. A autonomia docente, nesse sentido, se dá no âmbito 

do status, em que há autoridade unilateral do especialista. Nesse sentido, as 

professoras do Centro e as supervisoras possuem mais autonomia em relação às 

professoras dos acampamentos escolares. Contudo, outra característica das 

professoras do CFP é sua postura reflexiva concernente à prática pedagógica. 

Por essa razão, nos fragmentos das narrativas citadas ao longo deste trabalho, 

pude perceber, a prática das reuniões de planejamento e debates de textos como 

momentos de reflexão acerca da prática docente das professoras dos 

acampamentos escolares, ainda que atravessada por relações de poder e 

controle. 

Essa nuance do perfil dos docentes do CFP me leva a compreendê-los, 

dentro dos três modelos discutidos por Contreras (2012), além de especialistas, 

também, como profissionais reflexivos, já que o que caracteriza o docente como 

tal, na literatura sobre o assunto, é, justamente, sua capacidade de refletir sobre a 

prática educativa, de pensar diante da incerteza e de casos específicos do 

cotidiano escolar. Nesse contexto, a autonomia docente se dá pela capacidade 

para resolver, criativamente, as situações-problema para efetivação, na prática, 

das pretensões educativas. É importante ressaltar, conforme já apontado em 

outro momento deste estudo, que as professoras do CFP eram as que mais 

criavam, o que reafirma sua autonomia profissional.  Além disso, essa postura 

reflexiva da equipe do CFP, mesmo considerando as relações de poder que a 

permeiam, contribui para criação de redes de reflexão entre as demais 
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professoras – da Escola de Demonstração e dos acampamentos escolares – 

colaborando para construção da autonomia também desses docentes. Quando na 

fala da professora Margarida, citada anteriormente, ela afirma que, nas reuniões 

de planejamento, as dificuldades das professoras dos acampamentos eram 

discutidas com as supervisoras e buscavam orientar as supervisoras na leitura de 

determinado texto, isso me leva à compreensão de que essa prática colaborava 

para a criação de momentos de reflexão por parte das professoras dos 

acampamentos, contribuindo, assim, para a construção da autonomia dessas 

professoras, embora de maneira incipiente, dada a maneira como são 

demarcadas as relações de poder no cotidiano da formação continuada da 

Campanha. 

Em relação a essa construção da autonomia, por parte dos 

professores/as dos acampamentos escolares da Campanha, a compreendo 

dentro do contexto de produção de táticas cotidianas produzidas por eles/elas. 

Segundo Certeau (2012, p. 94), “a tática não tem por lugar senão o do outro. E 

por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei de 

uma força estranha. [...] a tática é movimento ‘dentro do campo de visão do 

inimigo’”. Entendo como tática das professoras dos acampamentos escolares o 

uso que elas faziam das unidades de trabalho, produzidas pela equipe do CFP 

com a participação das supervisoras dos acampamentos e entregue a elas por 

meio de reuniões com as suas respectivas supervisoras. Nesse sentido, o uso 

das unidades de trabalho pelas professoras dos acampamentos constitui 

momentos de construção de sua autonomia. A seguir, o depoimento da 

professora Nair de Oliveira, do Acampamento das Rocas. 

 

A supervisora trazia um plano e passava pra gente [...] a gente 
tinha que trabalhar as aulas cada dia [...] Geralmente tinha que ser 
adaptado, agora a gente não fazia tão ao pezinho da letra, a gente 
fazia no que a turma alcançava. Porque às vezes tem turma que 
pega melhor, tem outra que é mais lenta; aí tinha que ir mais lento 
com eles. (NAIR OLIVEIRA, 2013). 

 

A fala da professora citada revela a sua não passividade quanto ao plano 

fornecido pela supervisora. Quando ela afirma adaptar seu plano ao contexto dos 

seus alunos, portanto, fazendo uso próprio do plano para além do que foi pensado 
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pela supervisora, a ação dessa professora pode ser entendida com certo grau de 

autonomia. Ao afirmar “a gente fazia o que a turma alcançava” entram em voga os 

conhecimentos e saberes dessa professora em relação à sua turma, uma vez que 

ninguém pode pensar e realizar estratégias de aprendizagens para seus alunos e 

alunas melhor do que ela. Assim, essa autonomia da prática cotidiana docente 

pode ser compreendida como uma tática de subversão ao controle da equipe do 

CFP. Ou seja, embora haja controle, este não é eficaz o tempo inteiro. A própria 

professora Margarida Cortez demonstra ter consciência desse não controle ao 

relatar sobre a formação política dos professores/as da Campanha. “Nas reuniões 

com as supervisoras essa questão era bastante debatida [...] Mas a gente não 

sabe até que ponto elas desenvolveram essas questões, esses relatos com as 

professoras.” (MARGARIDA CORTEZ, 2013). É na ausência ou na subversão do 

controle que se originam práticas autônomas dos professores/as. 

Concernente à construção dessa autonomia, sobressai a fala do professor 

Josemá Azevedo. 

 

As pessoas que participavam dessa experiência [...] eram pessoas 
que eram idealistas. Nós nos achávamos salvadores da pátria, do 
país. O que a gente podia com a nossa contribuição realmente 
mudar [...] um ideal. (JOSEMÁ AZEVEDO, 2013). 

 

Essa fala do professor Josemá, do Círculo de Cultura de Nova 

Descoberta da Campanha, me remete ao último modelo de professor discutido 

por Contreras (2012). Consiste, segundo ele, no docente enquanto intelectual 

crítico, cuja competência profissional consiste na autorreflexão sobre as 

distorções ideológicas, no desenvolvimento da análise crítica da sociedade e de 

ações para sua transformação. Assim sendo, a autonomia ocorre como processo 

coletivo orientado à transformação das condições institucionais e sociais do 

ensino. Portanto, identifico a prática docente do referido professor, considerando 

o que já foi discutido no capítulo três referente ao seu trabalho fundamentado nas 

teorizações freireanas e sua formação político-pedagógica anterior à Campanha, 

nessa vertente da autonomia como emancipação, que compreende a liberação 

profissional e social das opressões. 
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Portanto, no contexto complexo do ser professor na Campanha De Pé no 

Chão, enquanto experiência de educação popular, não foi possível enquadrar os 

docentes apenas em um desses modelos, nem foi essa a minha intenção, mas 

perceber elementos desses modelos que me ajudam a compreender um pouco 

mais o perfil dos docentes da Campanha e a forma como exerciam sua 

autonomia. A seguir, discuto a questão da valorização docente na Campanha De 

Pé no Chão, com a clareza de que as oportunidades de formação inicial e 

continuada contribuíram, significativamente, para que os professores/as da 

Campanha se sentissem valorizados.  

 

 

4.3 Valorização docente na Campanha e ressignificação do ser professor ou 

professora num contexto de educação popular 

 

Ao longo desta dissertação as falas dos professores/as vêm mostrando o 

compromisso dos docentes dessa Campanha com sua prática pedagógica e, 

consequentemente, com a aprendizagem dos alunos e alunas. Neste capítulo, 

especificamente, é possível perceber a disponibilidade e o compromisso dos 

docentes com a formação continuada. Assim, questiono: Por que as 

professoras/es eram tão comprometidas/os ética e politicamente com a 

aprendizagem dos alunos? Por que em condições econômicas desfavoráveis 

(baixos salários e, algumas vezes, péssimas condições de trabalho) os docentes 

dessa Campanha se empenhavam proficuamente, alcançando resultados 

reconhecidos nacional e internacionalmente? Uma possível resposta a essas 

questões surge nas próprias narrativas de docentes da Campanha:  

 

Naquela época uma garota simples ser professora isso era um 
status. Aquela moça que era daquela comunidade, havia essa 
preocupação de tirar pessoas da comunidade, era uma 
valorização pra comunidade e pra elas. Então elas se sentiam 
valorizadas com isso. Acho que isso era um ponto importante. [...] 
Naquela época não era financeiramente, mas era socialmente, 
culturalmente. Professor era uma referência. Isso eu me lembro 
muito bem, isso pesava. [...] esse aspecto delas se sentirem 
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valorizadas isso pesou muito na disciplina, na vontade de 
aprender. (DIVA LUCENA, 2013). 

 

Eu me sentia o máximo. Porque eu naquela idade já me sentia 
como professor de prefeitura. Me diga aí, um cabra com quatorze, 
quinze anos de idade! (JOÃO OLIVEIRA SOBRINHO, 2013). 

 

As falas da professora Diva e do professor João nos oferecem pistas para 

pensar sobre a questão da valorização docente na Campanha De Pé no Chão. 

Essa valorização, mencionada pela professora Diva, não se refere à valorização 

docente por meio de elevados salários e boas condições de trabalho, uma vez 

que isso foi incipiente na Campanha De Pé no Chão. Com exceção do CFP e da 

Escola de Demonstração, cuja narrativa da professora Diva, a seguir, revela não 

sentir falta de recursos financeiros, é preciso lembrar que muitos professores/as 

ensinavam em acampamentos de chão de barro batido e cobertos de palha, em 

salas cedidas pela comunidade à prefeitura para que se instalasse uma classe de 

alfabetização, visto que esta não dispunha de recursos para construção e 

manutenção de escolas de alvenaria. As condições de trabalho nem sempre eram 

favoráveis, chegando a faltar, por exemplo, recursos didáticos para as aulas em 

alguns locais periféricos, conforme revelam, abaixo, as narrativas das professoras 

Salete Souza e Diana Araripe. 

 

Gozado não me lembro não [em relação a dificuldades 
financeiras]. [...] Claro que não era nenhum salário espetacular. 
[...] Não faltava, pelo contrário a gente tinha mimeógrafo lá. (DIVA 
LUCENA, 2013). 

 

[salário] não era ruim não, mas não era o bom porque professor 
sempre ganhou pouco. (SALETE SOUZA, 2013). 

 

A Campanha era muito pouca, não existia dinheiro como existe 
hoje. [...] e tinha dia que de um lápis eu partia no meio para que as 
crianças não ficassem sem escrever. (DIANA ARARIPE, 2013). 

 

Considerando o fato de professores/as se sentirem valorizados na 

Campanha De Pé no Chão não ter sido resultante de altos salários e boas 

condições de trabalho, já que houve compromisso dos docentes em participarem 

das reuniões de planejamento independente da remuneração, passo a discutir a 



122 

 

 

valorização social e cultural do ser professor como um dos elementos que, 

também, exerce influência positiva nos docentes em relação ao desenvolvimento 

de sua profissão e reafirmo as oportunidades de formação como forma de 

valorização dos professores/as. Normalmente as discussões em torno da 

valorização do profissional da educação giram em torno da necessidade de 

melhores salários e condições de trabalho. Segundo Oliveira; Feldfeber apud 

Scheibe (2010), as pesquisas sobre a profissão docente revelam uma série de 

problemas e desafios para a elevação do estatuto socioeconômico da categoria 

docente, sobressaindo os baixos salários predominantes e as condições de 

trabalho desfavoráveis. Sem intenção de secundarizar essa luta, mas em virtude 

do que percebi, na Campanha De Pé no Chão, trago à tona a necessidade da 

valorização social da profissão docente e, ao mesmo tempo, destaco a formação 

como uma das formas de valorização docente. Para tanto, me apoio nas 

discussões de Arroyo (2000) sobre a valorização social e cultural da profissão 

docente como forma de fortalecimento da categoria e construção de sua 

identidade cultural. 

Para Arroyo (2000), a construção da identidade cultural dos 

professores/as e sua valorização, por parte da sociedade, passa pelo 

reconhecimento dos saberesfazeres docentes que conferem ou reafirmam 

identidade profissional à categoria. Essa identidade, na Campanha De Pé no 

Chão, foi sendo construída cotidianamente no contexto de formação pedagógica e 

política; cursos de formação inicial, continuada e próprio contexto social da cidade 

do Natal nos anos de 1960. Os saberesfazeres, nesse contexto, produzem 

singularidade e ressignificação à profissão docente. O reconhecimento desse fato 

proporciona a defesa de que ensinar meninos e meninas pessoas jovens e 

adultas a ler e escrever na escola básica não é tarefa que qualquer pessoa possa 

assumir, ainda que saiba ler e escrever. Costumeiramente penso que, se o ensino 

de crianças, pessoas jovens e adultas nas escolas se resumisse à aprendizagem 

da leitura e da escrita, ainda existiria muita coisa por trás, ou seja, aqueles 

conhecimentos referentes à maneira como as crianças, pessoas jovens e adultas 

aprendem, os conhecimentos socioeconômicos da educação referentes ao 

entendimento sobre a importância de reconhecer as diferenças, singularidades e 

contextos sociais dos educandos etc. Portanto, é tarefa que somente 
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professores/as, preparados profissionalmente e detentores dos saberes 

necessários ao exercício dessa profissão, devem assumir. 

 

Todo esse acúmulo de qualificação leva a uma maior segurança e 
à consequente defesa da especificidade de seu saberfazer, de 
seu ofício. Impressiona a quantidade de tempos de reflexão e de 
debate, de aprender a fazer, de leitura e de socialização de 
experiências que acontecem cada dia entre os profissionais da 
Escola básica. Podemos ver nessas práticas uma procura de um 
saberfazer melhor, mais fundamentado. Podemos ver uma 
afirmação profissional, um reencontro coletivo com sua identidade. 
(ARROYO, 2000, p. 24). 

 

Outro fator que corrobora para a construção de uma cultura profissional 

dos docentes e sua, consequente, valorização social é o reconhecimento dos 

saberesfazeres dos professores/as situando-os no campo dos direitos de 

crianças, adolescentes e adultos à educação. Segundo Arroyo (2000, p. 194), 

“Onde não há uma visão de Educação Básica universal, de educação como 

direito humano, formação, não haverá possibilidade de afirmar uma cultura 

profissional específica.” Assim, volto ao fato de os docentes da Campanha De Pé 

no Chão se sentirem valorizados socialmente em decorrência do exercício de sua 

profissão. Esses professores/as, porque formados ou preparados para o exercício 

da docência, foram reconhecidos socialmente, em sua comunidade, como sujeitos 

que possuíam os saberesfazeres específicos necessários para ensinar crianças e 

adultos na Campanha De Pé no Chão. As falas dos professores/as, inclusive, 

revelam o quanto eles se sentiram valorizados por terem sido chamados para 

ensinar na Campanha e por terem recebido formação e material para isso; 

entendo que a formação de professores/as na Campanha era um meio de 

valorização docente. Além disso, por se tratar de uma experiência de educação 

popular, por suas experiências de conscientização política, o uso de seus saberes 

docentes está diretamente atrelado ao compromisso social com o direito de 

crianças e adultos, das classes populares, à educação. 

A discussão sobre uma prática formativa e pedagógica respaldada numa 

opção política progressista, tem permeado este estudo. Tenho a clareza de que, 

mesmo no exercício de práticas mais tradicionais, os docentes da Campanha De 

Pé no Chão não perderam de vista seu compromisso social e político no que diz 
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respeito a uma educação crítica e à aprendizagem dos discentes na Campanha. 

Na verdade, a mobilização de diversas teorias pedagógicas, conforme abordado 

no capítulo anterior, faz parte da realidade complexa cotidiana de formação e 

prática docente, em que professores/as são o que vivenciaram outrora e para 

além dos limites da Campanha e o que vivenciam no cotidiano dessa experiência 

educativa. O diálogo com a memória da formação docente no cotidiano da 

Campanha De Pé no Chão, enquanto experiência de educação popular, nos 

ajuda a refletir sobre a necessidade da integração entre os aspectos político-

pedagógicos no cotidiano dos nossos espaçostempos formativos, ou seja, de 

desenvolvermos práticas formativas e pedagógicas na perspectiva da educação 

popular. Desse modo, não mais faço menção à educação popular fora da escola, 

num espaço curto de tempo e ligado a experiências isoladas. 

 

A educação popular, nas formas mais autônomas, ao longo de 
sua múltipla experiência, evoluiu de ser vivida como um 
movimento em si mesmo, dirigido a camponeses, operários e 
outras categorias de sujeitos populares, para vir a ser um trabalho 
do educador que, sem projetos preestabelecidos, submete sua 
prática a iniciativas de ação política dos movimentos populares. 
(PAIVA, 2012, p. 86). 

 

Assim, quando inseri, no subtítulo deste tópico a expressão 

“ressignificação do ser professor/a num contexto de educação popular” é porque;  

com respaldo no diálogo com a memória da Campanha De Pé no Chão, entendo 

que, enquanto educadores e educadoras progressistas comprometidos/as com a 

formação política e significativa dos alunos, precisamos desenvolver no cotidiano 

das práticas educativas nas escolas atitudes que “redigam” nossos discursos e 

que revelem nosso compromisso com a integração entre o político e o 

pedagógico, tão marcadamente presente nas experiências educativas de 

educação popular, conforme consta, especificamente, nas narrativas dos 

docentes da Campanha De Pé no Chão. Logo, esse é um dos legados muito 

importantes que nos deixa o diálogo com a memória da formação de 

professores/as da Campanha, sendo algo destacado por docentes que 

participaram dessa experiência. Nesse sentido, afirma o professor Josemá 

Azevedo: “[...] a motivação política hoje é muito menor e infelizmente eu acho que 
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isso é uma das faltas da formação [...] E eu nunca esqueci dessa minha 

passagem muito proveitosa.” (JOSEMÁ AZEVEDO, 2011). 

O diálogo com a Campanha De Pé no Chão, especificamente com as 

discussões realizadas neste capítulo, nos permitiu vislumbrar e visibilizar a 

formação continuada da Campanha De Pé no Chão em sua complexidade. Há 

formação/acompanhamento pedagógico, por meio das reuniões de planejamento 

e das unidades de trabalho, junto aos professores em exercício da Escola de 

Demonstração e dos acampamentos escolares que representa a hierarquização e 

o controle da equipe do CFP sobre esses docentes, mas também há autonomia, 

uma vez que os professores/as não faziam tudo “tão ao pezinho da letra”. 

Ademais, esses docentes, em decorrência da formação que recebiam, se sentiam 

profissionais socialmente valorizados, não obstante esse complexo cotidiano 

entremeado por relações de poder, participando ativamente de momentos 

coletivos com outros docentes, supervisores e equipe pedagógica, o que, 

atualmente, poderíamos entender por jornada de trabalho com horário coletivo. 

Portanto, a formação/acompanhamento docente realizado na Campanha De Pé 

no Chão que está atravessada por relações de poder hierárquicas e por controle, 

é, ao mesmo tempo, possibilidade de valorização, aprendizagem e qualificação 

dos professores/as. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa procurei compreender como se dava o cotidiano da 

formação docente na Campanha De Pé no Chão (1961-1964). Busquei distinguir 

os processos formativos relacionados às práticas educativas, bem como discutir e 

compreender práticas de formação de professores/as na Campanha. Nesse 

sentido, procurei, também, visibilizar a complexidade inerente ao cotidiano dessa 

formação e relacionar a formação docente da Campanha com o que se discute, 

atualmente, no âmbito da formação de professores/as. 

Os docentes da Campanha De Pé no Chão discorreram acerca de 

diferentes espaçostempos formativos. Os cursos de emergência, Colégio Normal 

e Ginásio Normal, que corresponderam, na Campanha, aos cursos de formação 

inicial para professores/as; as reuniões das supervisoras dos acampamentos com 

a equipe pedagógica do centro; as reuniões das supervisoras com os docentes 

dos acampamentos; as semanas pedagógicas; as práticas dos professores/as em 

suas salas de aula, os encontros com a comunidade; a semana de cultura e 

treinamentos realizados por Paulo Freire, tudo isso correspondeu à formação 

continuada para os docentes na Campanha. Com base nas teorizações dos 

estudos com o cotidiano, foi possível entender esses espaçostempos, bem como 

as políticas do governo municipal, o contexto dos movimentos sociais e toda a 

efervescência da cidade do Natal nos anos de 1960 como contextos de formação. 

Distinguir e compreender as práticas formativas à luz dos estudos com o 

cotidiano e dos estudos da complexidade me levaram a visibilizar as relações 

complexas do cotidiano formativo narrado pelos docentes, tais como as relações 

de poder/saber (FOUCAULT, 2007), que nortearam a oferta e participação dos 

docentes da Campanha nos cursos de formação continuada. Nesse sentido, 

destaquei a valorização de determinados espaçostempos formativos, por 

exemplo, a supervalorização do CFP e da Escola de Demonstração em 

detrimento dos acampamentos escolares, bem como dos professores/as desses 

espaços, conforme discutido no capítulo dois desta dissertação. Essas 

contradições ou incoerências, porquanto numa experiência educativa que se 

propõe democrática e participativa visando à valorização da cultura dos sujeitos 
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envolvidos, coexistem com práticas de formação coletivas na medida em que há 

tanto práticas formais quanto compromisso por parte dos docentes em participar 

das reuniões e encontros. Com efeito, tais contradições me ajudaram a 

desmitificar minha visão primeira sobre a formação docente na Campanha, 

evitando, assim, alimentar uma visão redutora e unilateral acerca dessa formação. 

Assim, posso afirmar que o cotidiano da formação docente da Campanha De Pé 

no Chão não é singular e homogêneo, mas plural e diverso. Ele é constituído de 

teorias e práticas formativas plurais e antagônicas, mas que na Campanha 

aparecem imbricadas numa relação de complementaridade que viabiliza a 

formação de professores/as para trabalhar nas classes de crianças e adultos da 

Campanha De Pé no Chão. 

Tal pluralidade apareceu em diversos momentos nas narrativas dos 

professores/as da Campanha. No tocante aos conteúdos e metodologias da 

formação inicial e continuada, essa investigação evidenciou o uso de elementos 

de diferentes teorias pedagógicas, que, num primeiro momento, poderíamos 

pensá-las como excludentes, mas que conviviam na prática formativa dos 

docentes a fim de que estes fossem preparados e tivessem condições para 

ministrar aulas nas classes da Campanha De Pé no Chão. Os professores/as da 

Campanha, quando narraram acerca dos conteúdos e metodologias das 

formações, revelaram o emaranhando de teorias mais liberais – tradicional, 

tecnicista, escola nova – e progressistas que fundamentavam suas práticas, as 

quais, embora antagônicas, se complementavam no contexto de formação e 

práticas pedagógicas da Campanha, em função de um projeto político e 

pedagógico voltado para escolarização e valorização da cultura das classes 

populares. A presença de conteúdos e metodologias formativas com ênfase nos 

conteúdos historicamente produzidos e no “como” fazer o trabalho pedagógico, ou 

seja, com seu aspecto técnico, me levou, durante a pesquisa, a questionar o 

caráter popular dessa experiência educativa. Contudo, com base nas narrativas 

dos docentes à luz dos estudos de Melo Neto (2002) e Azevedo (2003) sobre 

popular; e de Morin (2012) com a ideia de complexus, que se refere ao que é 

tecido junto, pude entender e reafirmar a Campanha De Pé no Chão como uma 

experiência de educação popular, mas não isenta das incertezas e contradições 

intrínsecas a toda prática pedagógica e humana. Esse é um movimento inerente 
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às práticas formativas e pedagógicas de qualquer período, sobretudo se 

entendemos que o docente, no cotidiano de sua prática educativa, precisa, 

realmente, lançar mão das diversas teorias e aprendizagens aprendidas nos 

diferentes contextos formativos pelos quais passou, com a finalidade de enfrentar 

os imprevistos e problemas encontrados no dia-a-dia escolar. 

Em relação ao uso dos elementos de diferentes teorias pedagógicas, por 

parte dos docentes da Campanha, o que transformou os espaçostempos de 

formação docente em lugar de criação/invenção, a pesquisa com esse cotidiano 

formativo evidenciou a presença de dois grupos de profissionais. Os que tinham 

formação pedagógica e envolvimento político anterior à Campanha e que 

trabalhavam na Escola de Demonstração, nos círculos de cultura e no CFP; e o 

outro correspondente às professoras que foram se integrando à Campanha em 

busca por melhores condições sociais. O reconhecimento da presença desses 

dois grupos no cotidiano da formação docente da Campanha me ajudou a 

compreender, em sua complexidade, como se davam as relações cotidianas 

dessa formação, que inclui o acompanhamento dos docentes em exercício e as 

relações de autonomia entre os professores/as. 

O grupo do CFP era responsável pelo acompanhamento dos docentes em 

exercício. Esse acompanhamento ocorria por meio da realização do 

planejamento, que se desdobrava na produção de unidades de trabalhos e planos 

de aulas para que as supervisoras trabalhassem com os professores/as dos 

acampamentos escolares. A pesquisa com esse cotidiano, reconstituído no 

momento em que os docentes narram suas experiências formativas, revelou a 

tensão existente entre os momentos em que esse acompanhamento configurava 

uma formação, uma vez que orientava professores/as; e como controle, 

considerando que aqueles que integravam a equipe do CFP eram os que 

pensavam e elaboravam as unidades de trabalhos que os demais docentes 

deveriam executar. Esse controle se reflete nos momentos em que professora da 

Escola de Demonstração presta conta do que foi realizado na semana anterior e 

recebe orientação para que o seu trabalho seja desenvolvido dentro do que foi 

planejado e esperado pela equipe do CFP. Nesse sentido, a pesquisa revelou, 

também, que essa forma de trabalho da equipe do CFP gerou certo grau de 

desqualificação para com os professores/as dos acampamentos escolares quanto 
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à sua participação no planejamento e elaboração das unidades de trabalho. 

Houve um movimento, por parte da equipe do CFP, de suprir as faltas e carências 

formativas dessas professoras e não de diálogo e participação. 

Mergulhar no cotidiano formativo dos docentes da Campanha De Pé no 

Chão me fez perceber que, mesmo ocorrendo certo controle da equipe do CFP 

para com as professoras da Escola de Demonstração e dos acampamentos 

escolares, por meio do planejamento e das unidades de trabalho, essas não 

recebiam de maneira passiva as orientações e planejamentos, mas 

criavam/adaptavam o que recebiam de acordo com seus conhecimentos da 

prática educativa. Assim, pude perceber que os docentes do CFP, em virtude dos 

seus conhecimentos político-pedagógicos, tinham autonomia para construção das 

unidades de trabalho e orientação dos planejamentos, mas que o uso desses 

recursos pedagógicos por parte dos professores/as dos acampamentos também 

revela a construção da autonomia desse grupo de docentes. Portanto, pelo 

estudo efetivado, compreendo que o cotidiano da formação docente da 

Campanha De Pé no Chão, reconstituído nos momentos em que os 

professores/as da Campanha narravam suas memórias, constitui espaço de 

criação e construção da autonomia de professores/as. As relações, ainda que 

bem delineadas entre aqueles que elaboram e os que recebem, não são estáveis 

e definitivas; ao contrário, esse cotidiano formativo dinâmico funciona como 

espaçotempo de reivindicação e construção da autonomia por parte de docentes 

dos acampamentos escolares, ainda que em atitudes “simples” como atribuir 

outros usos às unidades de trabalho. Nesse sentido, essas professoras nos 

ensinam e nos advertem acerca da nossa capacidade criadora e luta cotidiana 

pela autonomia em nossa prática cotidiana docente. 

A pesquisa com o cotidiano da formação de professores/as da Campanha 

De Pé no Chão demonstrou que, não obstante a complexidade da formação da 

referida experiência, visibilizada ao longo deste trabalho, houve proposição e 

efetivação de práticas formativas que buscavam integrar o político e o 

pedagógico. Algo ainda hoje discutido e necessário para o desenvolvimento de 

práticas formativas e pedagógicas significativas para alunos e alunas. Esse é um 

dos legados dessa memória e das experiências de educação popular de modo 

geral. Logo, ser professor/a na perspectiva da educação popular requer a tomada 
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de consciência da necessidade dessa integração e a efetivação de práticas 

educativas que permitam a construção de uma consciência crítica por parte dos 

educandos. Não ainda, mas, principalmente, revisitar a memória do cotidiano da 

formação docente da Campanha De Pé no Chão nos impulsiona a uma reflexão 

mais profunda sobre a temática da formação de professores/as na medida em 

que nos permite fazer diálogos entre passado e presente, bem como nos 

resignificarmos nesse processo dialógico. Isso inclui percebermos o que foi 

vivenciado na Campanha, em termos de formação, e que nos é comum ou que 

ainda temos necessidade hoje. No tocante às relações entre professores/as e 

supervisores, a experiência do cotidiano da formação docente da Campanha nos 

alerta para as relações de poder, que podem sobressair e fragilizar um trabalho 

que se propõe democrático e participativo. Embora essas relações, no contexto 

da Campanha De Pé no Chão, possam ter origem no movimento de vanguarda, 

não podemos nos esquecer de que o poder penetra todas as instâncias da 

sociedade e que, hoje, também estamos inseridos em relações de poder e 

disciplinamento. No entanto, é necessário que façamos escolhas que promovam o 

trabalho coletivo em detrimento do controle meramente disciplinador nos cursos 

de formação e no cotidiano da prática educativa; que essas escolhas sejam 

resultantes de nossa compreensão acerca da necessidade de integração entre as 

dimensões política e pedagógica do ensino, conforme anteriormente citado; enfim, 

que estejamos cotidianamente refletindo e nos resignificando a fim de 

desenvolvermos práticas formativas visando à formação de educadores política e 

pedagogicamente. 

O encontro e o diálogo com essa memória me permitiu reencontrar as 

minhas próprias memórias formativas e contextos de vida. Enquanto dialogava 

com as memórias da formação docente na Campanha De Pé no Chão, ao mesmo 

tempo, vivenciava um momento de rememoração das minhas próprias 

experiências, procurando compreender melhor as minhas falas, silêncios e 

atitudes. Nesse processo, as minhas memórias eram atravessadas e 

questionadas pelas narrativas dos professores/as da Campanha e fundiam-se 

com elas levando-me a momentos de questionamentos epistemológicos, 

conceituais, políticos etc. Esse processo permitiu-me enxergar-me e reafirmar 

minhas escolhas político-pedagógicas, pois se cheguei a questionar o caráter 
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popular da Campanha De Pé no Chão, também me questionei enquanto pessoa 

que se afirma em defesa de uma educação popular. Por esse motivo, entendo 

que pesquisar e produzir conhecimento sobre a formação docente no cotidiano da 

Campanha significou um tempo de reflexões mais profundas sobre a minha 

própria formação. 

Esta pesquisa não esgota tudo referente à formação docente na 

Campanha De Pé no Chão. Ela é um olhar sobre essa experiência educativa. 

Muito mais poderia ser questionado em torno dos saberes desses docentes, 

especificamente, seus saberes e concepções de educação popular, sendo as 

contradições/antagonismos visibilizados nesta pesquisa “as crateras no discurso” 

que precisam ser mais bem exploradas/compreendidas. Além disso, os diálogos 

iniciados em torno da relação entre formação docente, práticas pedagógicas e 

educação popular, compreendendo a necessidade dessa discussão em relação 

aos espaços formais de ensino nos dias atuais, me instigam a novos estudos. 

Por fim, concluo esta dissertação com uma palavra de reconhecimento e 

admiração ao trabalho dos professores/as da Campanha De Pé no Chão que 

participaram desta pesquisa. E que, em razão do compromisso que tiveram com a 

educação e a aprendizagem dos alunos e alunas; que há tantos anos e em 

condições difíceis realizaram um trabalho que, até hoje, nos ensina, permitindo-

nos enriquecer a nossa formação de professores/as a partir das suas 

experiências formativas vivenciadas na Campanha. 
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APÊNDICE I 

Roteiro de entrevista para Diana Rodrigues – professora em escolinha na 

vila de Ponta Negra 

 

 Explicar sobre o que é o meu trabalho. 

 Identificação (nome completo, onde nasceu, onde estudou, idade) 

 Em que ano trabalhou na Campanha, período e turma (adulto ou 

criança)? 

 Fale sobre sua formação.  

 Fale sobre o curso que você participou no Centro de Formação de 

Professores da Campanha (tempo de duração das aulas, conteúdos, 

metodologia, produção e uso de materiais didáticos, professoras, quem 

eram esses professores e sua relação com eles, problemas enfrentados 

no cotidiano e soluções). 

 Como se deu sua formação política na Campanha. 

 No CFP havia um espaço destinado para produção de material 

didático. Você conheceu esse espaço? Fez uso dele? 

 Como se dava a formação de professores para trabalhar com 

adultos? (Como?) 

 Fale sobre o as relações que você estabelecia entre as aulas que 

teve no CPF e a sua prática na escolinha (o que usou, o que não 

adotou).  

 Planejamento 

 Avaliação no CFP e na sua prática. 

 Ocorreram visitas da equipe do CFP na escolinha que você 

trabalhava? (E de Djalma, Moacyr de Góes? Como eram essas visitas?). 

 

Retomadas a partir da Entrevista concedida a Maria Elizete e da 

conversa anterior... 
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 “Toda semana íamos receber os planos com Sânzia [...]. Íamos 

receber todos os dados para fazer os planos durante a semana.” 

Como eram esses planos, como você os utilizava? Como era esse 

encontro com Sânzia (e quem era ela?). 

 Omar Pimenta 

 “Uso das cartilhas Sarita e Upa Upa Cavalinho”. Teve alguma 

orientação no CFP quanto ao uso dessas cartilhas? Como você 

usou na sua prática? 

 Influência do pensamento de Paulo Freire nos cursos do CFP. 

 Hino da Campanha. Era tocado no CFP? Como era esse momento? 



143 

 

 

APÊNDICE II 

Roteiro de entrevista para João Raimundo Sobrinho – professor do 

Acampamento Escolar do Bairro das Quintas 

 

 Rememorar a última entrevista cedida ao Núcleo e falar que 

gostaríamos de continuar a conversa em relação à formação docente na 

Campanha (fazer um breve comentário sobre o que foi lembrado nessa 

entrevista). 

 Em que ano trabalhou na Campanha 

 Fale sobre sua formação. Como se deu sua formação política na 

Campanha 

 Fale sobre o curso que você participou no Centro de Formação de 

Professores da Campanha (tempo de duração das aulas, conteúdos, 

metodologia, produção e uso de materiais didáticos, quem eram esses 

professores e sua relação com eles, problemas enfrentados no cotidiano 

e soluções). 

 No CFP havia um espaço destinado para produção de material 

didático. Você conheceu esse espaço? Fez uso dele? 

 Como se dava a formação de professores para trabalhar com 

adultos? (Como?) 

 Fale sobre o as relações que você estabelecia entre as aulas que 

teve no CPF e a sua prática no acampamento (o que usou, o que não 

adotou).  

 Ocorreram visitas da equipe do CFP no acampamento que você 

trabalhava? 

 

Dados da última entrevista e retomadas... 

       

 “Eu aprendi muito com essa professora” (Denise Felipe). O que 

aprendeu com ela, como aprendeu e que influência isso teve sobre sua 

prática? 
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 “A gente ia mesmo com a função de alfabetizar.” Você tinha outros 

objetivos? Se sim, quais? 

 Planejamento. “A gente fazia planos de aulas. A gente tinha que 

levar tudo escrito e tinha uma caderneta que a gente também tinha que 

preencher. Aquela burocracia toda, dizia a matéria que estava dando, se 

fazia chamada, se não fazia [...].”. Levava para quem? Mostrava a quem? 

Havia supervisora no seu acampamento? Se sim, como era a sua 

relação com ela? 

 “Bibliotecas volantes”. Formação de leitores. Havia alguma 

orientação no curso do CFP em relação a prática da leitura ou uso 

dessas bibliotecas? 

 Sobre a avaliação dos alunos os senhor falou na última entrevista 

que “se fazia prova (com os alunos). Eu elaborava, levava, eles olhavam, 

mimeografavam e depois a gente vinha e aplicava.” E quando o Sr. fez o 

curso no CFP, como eram as avaliações? E durante a sua prática o Sr. 

fazia algum tipo de avaliação do seu trabalho? 

 Como você avaliava (na época) a sua formação e como você 

percebe hoje a importância de ter participado da experiência da 

Campanha De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler? Que implicações 

a formação docente oferecida na Campanha trouxe para sua vida? 
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APÊNDICE III 

Roteiro de entrevista para Josemá Azevedo – Coordenador do Círculo de 

Cultura e responsável pelo processo de interiorização da Campanha De Pé 

no Chão Também se Aprende a Ler 

 

 Rememorar a última entrevista cedida ao Núcleo e falar que 

gostaríamos de continuar a conversa em relação à formação docente na 

Campanha (fazer um breve comentário sobre o que foi lembrado nessa 

entrevista). 

 Fale sobre sua formação. Como se deu sua formação política na 

Campanha 

 Como se dava a formação de professores para trabalhar com 

adultos nos Círculos de Cultura. 

 Fale sobre o as relações que você estabelecia entre o treinamento 

que teve no CFP e sua prática no Círculo de Cultura. (O que você 

colocou em prática, principais dificuldades) 

 Fale sobre planejamento, conteúdos e principais dificuldades 

encontradas na sua prática enquanto alfabetizador do Círculo de Cultura. 

 

Dados da última entrevista e retomadas... 

       

 “Função específica: atuação no método Paulo”. Como foi 

selecionado? Quais foram os critérios? 

 

 “Treinamento da equipe que iria usar o método Paulo Freire com o 

próprio Paulo Freire no CFP.” Fale-nos mais sobre esse treinamento 

(quantos dias, horas, materiais usados, havia participação do pessoal do 

MEB e SAR?). Esse treinamento foi dado concomitantemente para a 

equipe que iria para Angicos? 

 

 “Relação dos círculos de cultura com a comunidade/universo 

vocabular”. Fale-nos sobre sua relação com a comunidade a qual 

pertenciam esses alunos. 
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 “Material didático. Usava discos, jornais, revistas.” Fale-nos um 

pouco mais sobre como utilizava esses materiais didáticos. Consegue 

lembrar de alguma experiência específica que se refere ao uso desses 

materiais? 

 

 Fale-nos sobre as atividades culturais que desenvolvia com os 

alunos (eram planejadas, tinha alguma relação com os conteúdos 

trabalhados em sala de aula, com a comunidade). 

 

 “Outras atividades que não eram de alfabetização propriamente 

ditas.” Fale-nos sobre essas outras atividades (quais eram, como eram 

realizadas). 

 

 “Contrato de prestação de serviço com a prefeitura.” Era um valor 

satisfatório para época? 

 

 “Não houve tempo para sistematizar uma estrutura de avaliação.” 

Como você acompanhava a aprendizagem dos alunos? 

 

 Como você avaliava (na época) a sua formação e como você 

percebe hoje a importância de ter participado da experiência da 

Campanha De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler? Que implicações 

a formação docente oferecida na Campanha trouxe para sua vida? 
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APÊNDICE IV 

Roteiro de entrevista para Salonilde Ferreira – formadora e professora da 

Escola de Demonstração da Campanha De Pé no Chão Também se Aprende 

a Ler 

 

 Rememorar a última entrevista cedida ao Núcleo e falar que 

gostaríamos de continuar a conversa em relação à formação docente na 

Campanha (fazer um breve comentário sobre o que foi lembrado nessa 

entrevista). 

 Fale sobre as aulas do Centro de Formação de Professores da 

Campanha (tempo de duração das aulas, conteúdos, metodologia, 

produção e uso de materiais didáticos, quem eram esses professores e 

sua relação com eles, problemas enfrentados no cotidiano e soluções, 

planejamento, livros/autores utilizados). 

 Fale, especificamente, sobre o seu trabalho no CFP (carga horária, 

como desempenhava sua função cotidianamente) 

 

Dados da última entrevista e retomadas... 

       

 Em relação às visitas da equipe do CFP aos acampamentos, foi 

lembrado em nossa última entrevista que eram discutidos, nessas visitas, 

os problemas que surgiam em sala de aula. Fale-nos um pouco mais 

sobre essas visitas (Que problemas eram esses? Como eram 

enfrentados pelos professores? Que orientações eram dadas a esses 

professores? Eram reuniões? Ocorriam em todos os acampamentos? 

Quem participava? Discutiam-se os problemas que surgiam nas salas de 

aulas dos acampamentos e/ou da Escola de Demonstração? Como você 

participava desses momentos?) 

 

 Foram realizados seminários com a comunidade para trabalhar 

temas de saúde, educação, danças, cultura. Fale-nos um pouco mais 

sobre esses seminários (Em que comunidade? Como eram realizados? 
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De que forma os professores participavam? Como os professores eram 

formados para terem um trabalho favorável a comunidade?) 

 

 “Um dos objetivos da formação era fazer com que os professores se 

apropriassem das metodologias de alfabetização da época, por exemplo, 

metodologias de pequenos projetos.” Nas suas turmas, como você 

trabalhava com a metodologia de projetos? 

 

 “Semanas pedagógicas para as professoras que já haviam 

terminado o curso.” Fale-nos um pouco mais sobre essas semanas 

pedagógicas (local, participantes, frequência, temas trabalhados etc). 

 

 “Após a criação do CFP os cursos de emergência foram destinados 

a professores que vinham do interior do estado.” Um dado de outra 

entrevista refere-se à ida da equipe do CFP aos interiores para trabalhar 

com a formação desses professores. Havia esses dois formatos? Era o 

mesmo curso? Qual era o critério estabelecido para saber se o curso era 

oferecido na cidade deles (professores) ou no Centro de Formação? 

 “A escola e os professores deveriam ser democráticos”. Como se 

dava a formação dos professores na Campanha para que eles se 

tornassem professores democráticos? O que significava ser 

democrático? 

 Como você avaliava (na época) a sua formação e como você 

percebe hoje a importância de ter participado da experiência da 

Campanha De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler? Que implicações 

a formação docente oferecida na Campanha trouxe para sua vida? 
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APÊNDICE VI 

Roteiro de entrevista para Maria Diva – vice-coordenadora do CFP da 

Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler 

 

 Rememorar a última entrevista cedida ao Núcleo e falar que 

gostaríamos de continuar a conversa em relação à formação docente na 

Campanha (fazer um breve comentário sobre o que foi lembrado nessa 

entrevista). 

 Fale sobre sua formação. Como se deu sua formação política na 

Campanha 

 Fale sobre as aulas do Centro de Formação de Professores da 

Campanha (tempo de duração das aulas, conteúdos, metodologia, 

produção e uso de materiais didáticos, quem eram esses professores e 

sua relação com eles, problemas enfrentados no cotidiano e soluções, 

planejamento, livros/autores utilizados). 

 Como se dava a formação de professores para trabalhar com 

adultos? 

 Fale, especificamente, sobre o seu trabalho no CFP (carga horária, 

como desempenhava sua função cotidianamente) 

 

Dados da última entrevista e retomadas... 

       

 “Filosofia da Campanha orientada para libertação do ser humano.” 

Como você, no cotidiano da sua prática educativa, materializava a 

filosofia da Campanha? 

 

 “Modelo pedagógico fundamentado na democracia.” Como você 

exercitava a democracia em sua prática educativa? 

 

 “A formação se dava de forma diferenciada. Os professores que 

tinham somente o ginásio recebiam uma formação diferenciada daqueles 

que já tinham o curso normal.” Como se dava essa formação em cada 
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caso? Qual era a diferença? Você participava dessas formações? Como 

desenvolvia seu trabalho? 

 

 “No CFP havia o setor de recursos audiovisuais”. Como se dava a 

articulação desse setor e o processo de formação de professores no 

CFP? 

 

 Em relação ao trabalho quanto à elaboração de plano pedagógico da 

estrutura de ensino e dos projetos que seriam trabalhados nas escolas, 

fale-nos sobre como realizava esses trabalhos. Lembra-se de algum 

momento específico? 

 

 Como você avaliava (na época) a sua formação e como você 

percebe hoje a importância de ter participado da experiência da 

Campanha De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler? Que implicações 

a formação docente oferecida na Campanha trouxe para sua vida? 
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APÊNDICE VII 

Roteiro de entrevista para Marlene de Souza Araújo – professora da Escola 

de Demonstração da Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler 

 

 Rememorar a última entrevista cedida ao Núcleo e falar que 

gostaríamos de continuar a conversa em relação à formação docente na 

Campanha (fazer um breve comentário sobre o que foi lembrado nessa 

entrevista). 

 Fale sobre sua formação. Como se deu sua formação política na 

Campanha 

 Fale sobre as aulas do Centro de Formação de Professores da 

Campanha (tempo de duração das aulas, conteúdos, metodologia, 

produção e uso de materiais didáticos, quem eram esses professores e 

sua relação com eles, problemas enfrentados no cotidiano e soluções). 

 Como se dava a formação de professores para trabalhar com 

adultos? 

 Fale sobre o as relações que você estabelecia entre as aulas que 

teve no CPF e a sua prática na Escola de Demonstração.  

 

Dados da última entrevista e retomadas... 

       

 “Trabalho de pesquisa nos acampamentos escolares (quantos 

alunos, frequência dos alunos, problemas, produção de relatório acerca 

do funcionamento dos acampamentos).” Como esse trabalho no setor de 

pesquisa influenciou na sua prática de sala de aula? Que uso você fez 

dessas pesquisas? 

 

 “A parte cultural era muito ativa.” Durante o seu processo formativo 

na Campanha como foi trabalhado essa questão cultural e como você 

trabalhou em sua prática cotidiana na Escola de Demonstração. Você 

lembra alguma atividade cultural que trabalhou com os alunos? Como 

foi? 
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 “Na Campanha foi onde aprendi a trabalhar.” Fale-nos mais sobre 

isso. 

 

 Fale sobre as dificuldades encontradas no cotidiano de sua prática 

educativa. 

 

 “Ênfase na leitura”. Como foi sua formação em relação à formação 

de leitores. Como eram as práticas que concretizavam essas ênfases? 

 

 “Para as reuniões do sábado eram convidados o pessoal do MEB e 

SAR para trazer as experiências principalmente da área de politização.” 

Como era a participação deles nessas reuniões? O que eles falavam? 

 

 Como você avaliava (na época) a sua formação e como você 

percebe hoje a importância de ter participado da experiência da 

Campanha De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler? Que implicações 

a formação docente oferecida na Campanha trouxe para sua vida? 
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APÊNDICE VIII 

Roteiro de entrevista para professora Nair de Oliveira – professora do 

Acampamento das Rocas 

 

 Rememorar a última entrevista cedida ao NUHMEJA. 

 Ano que trabalhou na Campanha e onde. 

 Fale sobre cursos que fez na Campanha (tempo de duração das aulas, 

conteúdos, metodologia, produção e uso de materiais didáticos, que eram 

esses professores e sua relação com eles, problemas enfrentados no 

cotidiano e soluções). 

 Formação política e cultural/Paulo Freire 

 No CFP havia um espaço destinado para produção do material didático. 

Você conheceu esse espaço? Fez uso dele? 

 Fale as relações que você estabelecia entre as aulas que teve no CFP e a 

sua prática no acampamento (o que usou e o que não adotou). 

 Visitas da equipe do CFP ao acampamento. 

 

 

Dados da última entrevista... 

 

 Fale sobre o trabalho na Biblioteca Monteiro Lobato e relação com as 

aulas. 

 Reunião de planejamento aos sábados (Como eram? Falar sobre planos 

de aula – uso dos planos de aula – e relação com as supervisoras.). 

 Alunos separados para cada professor de acordo com o seu grau cognitivo. 

“Os alunos que eram melhor ficavam com a professora X e a professora ia 

acompanhando.” 

 Diretora Ilza Soares Brilhantes. 
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APÊNDICE IX 

Roteiro de entrevista para Salete Souza – professora de escolinha e 

acampamento escolar Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler 

 

 Rememorar a última entrevista cedida ao Núcleo e falar que 

gostaríamos de continuar a conversa em relação à formação docente na 

Campanha (fazer um breve comentário sobre o que foi lembrado nessa 

entrevista). 

 Fale sobre sua formação. Como se deu sua formação política na 

Campanha 

 Fale sobre as aulas do Centro de Formação de Professores da 

Campanha (tempo de duração das aulas, conteúdos, metodologia, 

produção e uso de materiais didáticos, quem eram esses professores e 

sua relação com eles, problemas enfrentados no cotidiano e soluções). 

 Como se dava a formação de professores para trabalhar com 

adultos? 

 Fale sobre o as relações que você estabelecia entre as aulas que 

teve no CPF e a sua prática na Escola de Demonstração.  
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APÊNDICE X 

Roteiro de entrevista para Salonilde Ferreira – formadora e professora da 

Escola de Demonstração da Campanha De Pé no Chão Também se Aprende 

a Ler 

 

 Rememorar a última entrevista cedida ao Núcleo e falar que 

gostaríamos de continuar a conversa em relação à formação docente na 

Campanha (fazer um breve comentário sobre o que foi lembrado nessa 

entrevista). 

 Fale um pouco sobre a formação que você recebeu antes de entrar 

para Campanha De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler 

 Como se deu sua formação na Campanha (aulas, palestras, 

horários)?  

 Por que foi fazer parte da equipe de formadora e como chegou na 

Escola de Demonstração 

 Como se deu sua formação política na Campanha e como articulou 

as ideias de conscientização política à sua prática educativa cotidiana. 

 Estrutura e organização do Centro de Formação de Professores e da 

Escola de Demonstração. 

 Fale sobre as aulas que ministrava como formadora no Centro de 

Formação de Professores da Campanha (turma/nível, tempo de duração 

das aulas, conteúdos, metodologia, produção e uso de materiais 

didáticos, quem eram esses professores e sua relação com eles, 

problemas enfrentados no cotidiano e soluções, planejamento, 

livros/autores utilizados). 

 Fale a formação de professores realizada no interior/Como você 

realizava a formação de professores nas viagens de interiorização 

(materiais, uso dos materiais, semelhança com o que era realizado no 

CFP). 

 Fale sobre as reuniões da equipe do Centro com as professoras 

(supervisoras?) dos acampamentos (seu papel nessas reuniões, local 
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das reuniões, discussões realizadas, relação com essas professoras, 

problemas enfrentados e soluções). 

 Fale sobre o seu dia-dia enquanto professora na Escola de 

Demonstração (turma, duração de aulas, conteúdos e metodologia, o que 

fazia, planejamento, relação com os alunos e demais professores, 

situações inusitadas ou engraçadas que ficaram na memória, problemas 

enfrentados e soluções desenvolvidas etc.). 

 Fale sobre como você utilizou o método Paulo Freire para Crianças 

 Como você avaliava (na época) a sua formação e como você 

percebe hoje a importância de ter participado da experiência da 

Campanha De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler? Que implicações 

a formação docente oferecida na Campanha trouxe para sua vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


