
1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

FACULDADE DE EDUCAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA - LICENCIATURA

Magda Fontoura Vieira

A QUESTÃO DOS SABERES NA CONSTRUÇÃO 

DA DOCÊNCIA EM EJA

Porto Alegre

2. sem. 2011



2

 Magda Fontoura Vieira

A QUESTÃO DOS SABERES NA CONSTRUÇÃO 

DA DOCÊNCIA EM EJA

Trabalho  de  conclusão  apresentado  à 
Comissão  de  Graduação  do  Curso  de 
Pedagogia  -  Licenciatura,  da Faculdade de 
Educação,  da  Universidade  Federal  do  Rio 
Grande  do  Sul,  como  requisito  parcial  e 
obrigatório  para  a  obtenção  do  título  de 
Licenciatura em Pedagogia.

Orientadora: 
Profa. Dra. Maria Clara Bueno Fischer

Porto Alegre

2. sem. 2011



3

AGRADECIMENTOS

Ao concluir este estudo quero agradecer especialmente:

A Deus, pelas oportunidades abertas para o estudo, desde a tenra infância 
até a Universidade Pública;

À  Profa.  Dra.  Denise  Comerlato,  orientadora  de  estágio  pelo  carinho  e 
dedicação;

À  Profa.  Dra.  Maria  Clara  Bueno  Fischer,  orientadora  do  trabalho  de 
conclusão pelos saberes, pela dedicação e disponibilidade;

As amigas, Nani e Cínthia, pelo apoio, carinho e amizades incondicionais;

Ao meu amor, Rafael, por acreditar em mim, pela paciência nos momentos de 
tensão e pelas demonstrações de apreço, incentivo e carinho.



4

RESUMO

No  trabalho  argumenta-se  que  não  é  suficiente  uma  formação  teórica  para  o 
exercício da docência em geral e, em específico, na Educação de Jovens e Adultos 
(EJA).  O estudo tem como base empírica  o diário  de  campo da experiência  de 
estágio no curso de Pedagogia da UFRGS, numa turma de EJA, cujos registros são 
analisados à luz de ideias centrais dos referenciais teóricos utilizados. A importância 
da experiência de vida e de trabalho, do professor e do aluno, para o exercício da  
docência  são  analisadas  e  teorizadas  com  o  apoio  de  autores  do  Campo  da 
Educação sobre as relações entre teoria e prática na docência, como Tardif (2000) e 
Freire (1996). Conforme Freire (1996), o ser humano é educável por ser consciente 
de sua “inconclusão”, sendo assim o professor também se constitui na presença do 
aluno, pois quem ensina aprende e aquele que aprende ensina ao aprender. Tardif 
(2000)  argumenta  que  o  trabalho  transforma  o  trabalhador  e  por  sua  vez  o 
trabalhador  coloca um pouco de si  em seu trabalho.  As práticas,  experiências e 
saberes que vivenciamos são mobilizados no trabalho docente.  Percebe-se com 
este estudo a importância de da formação teórica integrada à prática,  onde são 
forjados saberes necessários para a docência.

Palavras-chaves: Formação. Professor. Educação de jovens e adultos. Saberes 
docentes. Práxis docente. 
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho foi elaborado a partir de questionamentos feitos pela 

autora  durante  a  realização  do  estágio  curricular  do  Curso  de  Pedagogia  da 

UFRGS em uma turma de EJA (Educação de Jovens e Adultos)  em 2011.  Foi  

percebido que durante a experiência prática ocorreram situações diversas onde 

foram utilizadas as próprias experiências e saberes aprendidos na vida profissional 

e pessoal prévia ao estágio para dar conta dos desafios cotidianos do trabalho com 

os  estudantes.  O  trabalho  analisa  os  lugares  da  experiência  e  da  teoria  na 

construção dos saberes que constituem a docência em EJA. As questões chaves 

que levaram a realizar  este estudo foram:  Como ocorre a docência? Quais os 

saberes envolvidos na constituição da docência? Trata-se de um estudo qualitativo 

de cunho etnográfico, que tem como base empírica os registros do diário de campo 

das 300 horas da experiência de estágio analisados à luz da teoria.  A importância 

da experiência de vida e de trabalho, do professor e do estudante para o exercício 

da  docência,  é  analisada  e  teorizada  com  o  apoio  de  autores  do  Campo  da 

Educação sobre as relações entre teoria  e prática na docência,  como Maurice 

Tardif (2000) e Paulo Freire (1996).

No segundo capítulo é realizado um breve histórico da modalidade EJA, em que 

se traça o perfil do estudante desta modalidade e se realiza reflexões sobre a formação 

do professor para a Educação de Jovens e Adultos. No terceiro capítulo a questão dos 

saberes docentes é estudada através das ideias centrais dos autores Maurice Tardif e 

Paulo Freire. Neste capítulo é exposta a importância das experiências sociais e de 

trabalho, bem como a utilização de saberes específicos para educação no processo de 

formação docente.  No quarto  capítulo  faz-se  uma análise  das questões-  chave da 

construção da docência e dos saberes necessários para a prática docente, analisando-se 

as origens destes na construção da identidade da autora. No quinto capítulo encontra-se 

uma reflexão sobre a prática docente realizada durante o estágio do Curso de Pedagogia 

numa turma de EJA. Nesta reflexão se analisa o contexto do estágio, bem como os 

saberes nele utilizados por mim exercício da docência. No sexto e último capítulo é feita 

uma análise geral do estudo sobre os saberes indicando as principais conclusões acerca 

dos  saberes  da  experiência  serem  agentes  da  construção  docente,  contribuindo 

decisivamente para transformá-lo em um professor.
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2 A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA): aspectos 

da sua história, do perfil do estudante e da formação do professor

Neste capítulo faço um breve histórico da emergência da modalidade EJA, 

considerando alguns elementos  do contexto  sócio-histórico  mundial  e  brasileiro 

que influenciaram a incorporação desta modalidade na legislação do nosso país 

como parte da educação básica. Abordo, ainda, o perfil do estudante da EJA que 

não  pode  concluir  seus  estudos  e,  atualmente,  busca,  não  somente  a 

alfabetização, mas também o letramento e a continuidade de seus estudos. Em 

acréscimo, teço reflexões sobre a temática da formação do docente que atua na 

Educação de Jovens e Adultos, fato recente para as faculdades de Pedagogia e 

para o curso normal médio. Indico a seguir a bibliografia básica que embasa as 

afirmações,

Incorporo e sistematizo as informações da legislação vigente em educação 

relacionada à educação de jovens e adultos: a) a LDBEN n º 9.394/96, em que a  

EJA é formalizada como modalidade da educação básica; b) a Resolução nº 1 

CNE/ CP de 15 de Maio de 2006, que dispõe sobre a necessidade de inclusão da 

formação dos professores em EJA e c) o Parecer da CEB nº 11/2000, de Carlos 

Roberto Jamil Cury, que explicita as funções da EJA.

Em relação aos aspectos da história da educação de jovens e adultos, em 

nível nacional e internacional, apoiei-me em textos de Renato Pontes Costa (2009) 

e Laura Souza Fonseca (2008). No que tange ao perfil do estudante da EJA, além 

de minha própria  experiência,  apoiei-me em Maria  Clara Bueno Fischer  2008).  

Alceu Ferraro (1991) foi utilizado com relação às reflexões sobre a exclusão da/na 

escola.  Sobre formação dos professores em EJA apoiei-me nas reflexões de Maria 

Clara Di Pierrô (2011) que participou do 3º Seminário Nacional de Formação de 

Educadores de Educação de Jovens e Adultos no ano de 2010 em Porto Alegre. 

Sobre o tema da formação do professor em geral, as análises de Jaira Moraes 

(2011)  em  sua  dissertação  de  mestrado  (UFRGS)  foram  incorporadas  porque 

tratam da mudança do currículo do Curso de Pedagogia na UFRGS.
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2.1 ASPECTOS DA HISTÓRIA DA CONSTITUIÇÃO DA MODALIDADE EJA

Para  compreender  a  influência  dos  diversos  saberes  da  experiência  de 

trabalho e da vida em geral, na prática docente em EJA, bem como o lugar dos 

conhecimentos teóricos nesta, propósito desta monografia, é necessário entender 

a história desta modalidade. Além disso, não é possível falar do trabalho em sala 

de aula com estudantes da EJA e dos diversos saberes utilizados pelo professor 

para a realização da docência sem conhecer a realidade e o contexto em que está 

inserido o estudante desta modalidade. 

Muitos questionamentos eu me fiz para conhecer o estudante e o trabalho 

que estava por  realizar  no  estágio  curricular  em uma turma de EJA.  Entre  as 

perguntas que me fiz estão: o que é a Educação de Jovens e Adultos? Será que os  

professores  que  realizam  esta  modalidade  estão  preparados  para  atender  às 

exigências do público de jovens e adultos? Qual é a legislação vigente da EJA? 

Como se dá a formação do professor para esta modalidade? Quem é o estudante 

que chega às turmas de EJA? Por que ele ou ela não conseguiu terminar seus 

estudos na idade considerada própria? No passado pode ter  sido “excluído da 

escola  ou  na  escola”  (FERRARO,  1991),  mas  agora  se  sente  motivado,  ou 

induzido, por outras razões a iniciar ou retornar aos estudos? O que motiva este 

estudante a iniciar/ retornar à escola? 

Quando  se  pensa  em educação  de  adultos,  se  pensa  em alfabetização 

devido à própria história da EJA. Esta foi tratada de forma secundária, ficando à 

margem no sistema educacional por falta de políticas públicas (COSTA, 2009). A 

falta de formação específica da docência em EJA deve-se, em parte, a esse fato. A 

educação  de  adultos  tem  sido  marcada  por  perspectivas  assistencialistas  e 

compensatórias  e  não  pelo  entendimento  da  EJA como  direito  do  cidadão.  O 

educador  muitas  vezes  trabalhava  como  voluntário  e  sem  remuneração, 

indicadores  fortes  da  desvalorização  do  papel  deste  e  da  própria  modalidade 

(PIERRO, 2011). 

A Revolução Industrial modificou a vida do trabalhador braçal, pois o mesmo 

deslocou-se do campo para a cidade. Depois da invenção da máquina a vapor, a 

produção em grande escala aumentou e o processo de industrialização fez crescer 

as necessidades de consumo (FONSECA, 2008). Estas mudanças chegaram ao 
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Brasil mais tarde, após o fim da escravidão e com a vinda dos imigrantes europeus 

que, além de serem consumidores, trouxeram mão de obra especializada para as 

necessidades do crescimento industrial no país. Tais necessidades fizeram crescer 

a  procura  pela  aprendizagem  de  leitura  e  escrita  e  também  por  um  ensino 

profissionalizante  capaz  de  preparar  o  trabalhador  para  as  novas  atividades 

econômicas da sociedade. 

Em nível internacional o pós-guerra influenciou muito nas políticas públicas 

voltadas a acabar com o analfabetismo, pois foi  considerado, a partir de então, 

uma  das  causas  das  mazelas  da  sociedade  e  da  demora  no  crescimento 

econômico  dos  países  ocidentais  (SILVA,  2006).  A  partir  da  década  de  40 

começaram as  ações  em busca  da  educação  de  adultos,  porém esta  não  se 

diferenciava da oferecida para as crianças e o professor não possuía formação 

específica; muitas vezes nem a formação pedagógica era exigida. Ao não existir 

uma  adequação  do  ensino  para  o  adulto,  uma  das  consequências  era  a  sua 

infantilização.

No Brasil, a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), 

desencadeada pelo  governo  em 1947,  buscava  a  alfabetização como meio  de 

salvar aqueles que não sabiam ler e escrever. Na época, adultos analfabetos não 

votavam e esta campanha possuía interesse de formar eleitores, devido ao grande 

número de adultos sem alfabetização (COSTA, 2009).

Nos  anos  50  começaram  lutas  pela  democratização  da  cultura  popular 

nacional,  para  ir  contra  o  imperialismo  norte-americano.  Assim  foram  criados 

diversos movimentos como o Movimento de Cultura Popular (MCP) e o Centro 

Popular  de  Cultura  (CPC),  mobilizados  pela  militância  marxista  e  revolução 

cubana. Ao final dos anos de 1950 destaca-se a emergência da Educação Popular 

(na  sua  concepção  latino  americana)  e,  particularmente,  a   metodologia  de 

alfabetização de adultos de Paulo Freire. Este foi reconhecido mundialmente pelos 

progressos que, em função de suas contribuições, foram realizados neste campo 

(COSTA,  2009).  Em  1962  foram  alfabetizados  300  trabalhadores  em  45  dias 

através do método de Freire. Em consequência deste trabalho, ele foi convidado, 

em 1963, pelo governo brasileiro, a elaborar o Plano Nacional de Alfabetização. No 

entanto, o golpe militar ocorrido no Brasil em 1964 contra as reformas de base e  

para reprimir às mobilizações de esquerda, desmobilizou os movimentos de cultura 

popular e Freire foi preso e exilado (COSTA, 2009).
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O  MOBRAL  (Movimento  Brasileiro  de  Alfabetização),  já  sob  a  ditadura 

militar, iniciou-se com força na década de 1970, mas após 10 anos de atuação 

(1970  –  1980)  reduziu  somente  7% da taxa de analfabetismo.  Em 1985,  num 

contexto de redemocratização política, foi extinto o Mobral e criada a Fundação 

Educar. Em 1990, no entanto, Fernando Collor de Mello – primeiro presidente eleito 

após o longo período da ditadura - a fundação foi extinta e nenhuma outra, com 

fins  associados  à  mobilização  para  alfabetização  –  foi  criada.  Em  1997  foi 

implementado  o  Programa  de  Alfabetização  Solidária  pelo  então  presidente 

Fernando Henrique Cardoso (COSTA, 2009). 

Um  destaque,  do  ponto  de  vista  internacional,  foi  a  V  Conferência 

Internacional de Educação de Adultos (V Confintea), em Hamburgo (Alemanha) 

ocorrida  em  1997.  Nesta  houve  diversas  discussões  e  deliberações,  como  a 

inclusão  do  jovem (Educação  de  Jovens  e  Adultos  –  EJA)  e  a  afirmação  da 

perspectiva  de  educação  continuada na  EJA,  não  se  reduzindo  somente  à 

alfabetização (COSTA, 2009).

A tendência a associarmos a Educação de Jovens e Adultos à “erradicação” 

do  analfabetismo  é  recorrente,  mas  muito  limitada  como  se  pode  ver  nessas 

discussões  internacionais.  No  Brasil,  desde  a  Constituição  Federal  de  1988,  a 

educação é afirmada como um direito de todos e, após, com a LDBEN 9.396/96, a 

EJA, particularmente, é considerada como modalidade da Educação Básica. As 

funções  da  EJA são  explicitadas  no  Parecer  do  Conselho  da  Educação  B  nº 

11/2000:

1) Reparadora, pela restauração de um direito negado;

2) Equalizadora, pela igualdade de oportunidades;

3)  Qualificadora  ou  permanente,  pela  realização  da  pessoa  em  prol  da 

educação permanente em qualquer etapa da vida.

Estas  funções  tornam  claro  que  o  objetivo  da  EJA  não  é  mais 

simplesmente alfabetizar, mas a busca da educação continuada como modo de 

reparar um direito negado anteriormente (PARECER CEB Nº 11/2000) seja por 

este estudante ter sido excluído da ou na escola (FERRARO, 1991) por diversos 

motivos. 
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2.2 O ESTUDANTE TRABALHADOR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Questionando  os  estudantes  durante  meu  estágio  curricular1,  pude 

identificar  diversos motivos que os excluíram da escola ou na escola.  Um dos 

estudantes, por exemplo, contou que ia com fome para a escola, pois trabalhava 

puxando carro de reciclagem para sustentar os irmãos e morava em péssimas 

condições  na  Vila  dos  Papeleiros  em  Porto  Alegre.  Disse  que  as  letras 

embaralhavam em seus olhos de tanta fome e que foi por pena que sua professora 

lhe aprovou para a terceira série, pois realmente não conseguiu aprender. 

Vários estudantes estudam em escolas localizadas longe de suas casas e 

há ainda a questão do trabalho. Muitos trabalham da área central  da cidade e 

outros na periferia. Também vemos que outros são senhores e senhoras que não 

estão no mercado de trabalho e facilitaria para eles se a escola estivesse ao seu 

alcance;  pelo  menos  no  que  diz  respeito  à  distância  de  suas  casas.  Além de 

oferecer mais vagas em EJA, deve-se pensar na permanência deste estudante na 

escola com políticas públicas que possam garantir a alimentação e passagem para 

os estudantes poderem se deslocar.  Uma das estudantes do meu estágio,  que 

tinha 17 anos na época, é mãe e parou de ir à escola por não poder pagar as 

passagens, além de não ter com quem deixar sua filha. Outra estudante é uma 

senhora de mais de 60 anos que trabalha como doméstica na zona sul da capital e 

mora em Viamão. Ela sai do trabalho e vai direto para a escola, chegando depois 

das 19h. A aula acaba às 22h e ela chega em casa aproximadamente às 23h, indo 

dormir  após a meia noite  e precisando acordar  às 4 da manhã para ir  para o 

trabalho novamente. Uma senhora contou que morava no campo (“na roça”) e que 

trabalhava desde pequena com serviços domésticos e, apesar de limpar o pó dos 

livros dos patrões, não podia folheá-los. Outra aluna narrou que morava no interior 

e que foi adotada. Explicou que, desde os cinco anos, trabalhava para esta família 

como empregada e nunca tinha ido para a escola. 

Nestes exemplos podemos associar a questão da exclusão da escola pela 

necessidade de trabalhar desde criança.  O trabalho e, num sentido mais amplo, as 

condições sócio-econômico-político-culturais, os excluíram da e na escola ou os 

1 Refiro-me ao estágio curricular do Curso de Pedagogia com turmas das Totalidades 1 e 2 ocorrido 
no 1º semestre de 2011, cuja experiência serviu de base empírica deste TCC.
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colocaram  numa  situação  de  vítimas  a  serem  protegidas,  não  os  tratando, 

efetivamente, como sujeitos de direito. 

As várias situações elencadas acima podem ser visualizadas em Fischer 

(2008,  p.29-30)  quando  a  mesma  define  o  estudante  trabalhador  e  as 

consequências para a escola da presença deste sujeito:

Sujeito  trabalhador  inserido  em  processos  de  ensinar  e  aprender  na 
condição de aluno em busca de instrução ou educação. A situação do 
trabalho com suas contingências de necessidade e busca de liberdade, de 
prazer e sofrimento, de alienação em maior ou menor proporção, confere-
lhe uma identidade própria e um patrimônio de experiências e saberes. 
Contudo, a escola regular, com seus modos tradicionais de organização 
pedagógica, cria para ele dificuldades de acesso e permanência ao não 
levar em conta que: a) ele necessita combinar horário de trabalho, em 
geral longas jornadas, com horário de escola e de estudo; b) em geral, 
não se beneficia da forma e do conteúdo dos currículos escolares por 
estes não serem construídos tendo como base suas características sócio-
político-culturais. A designação de alunos com essa identidade de aluno 
trabalhador é encontrada nas mais diferentes propostas de educação e 
qualificação profissional. Em algumas delas, a pessoa do aluno é reduzida 
à mercadoria força de trabalho e o que se pretende é apenas capacitá-la 
para o exercício das funções que exerce ou poderá exercer no processo 
de produção e de trabalho. Em outras, é considerado como trabalhador na 
perspectiva da sua condição e experiência de classe e o que se vislumbra 
é que sua educação e qualificação profissional sejam realizadas numa 
perspectiva de identidade sócio-política e cultural de classe e como um 
ser  omnilateral  (do  latim:  omnis,  que  pode  tomar  todos  os  lados  da 
pessoa). Um conjunto de situações tem provocado o reconhecimento das 
especificidades  desses  alunos  e  exigido  abordagens  pedagógicas  e 
curriculares próprias. Destaca-se o crescimento da demanda de jovens e 
adultos trabalhadores por escolarização ou sua complementação visando 
à inserção, manutenção e progressão no mercado formal de trabalho e, 
também, para se qualificarem com vistas à realização de uma economia 
solidária e, ainda, para o exercício pleno da cidadania.  A condição de 
sujeito trabalhador, independentemente do ciclo de vida em que este se 
encontra (se jovem ou adulto), problematiza sobremaneira o entendimento 
de aluno, em função da sua relação com o mundo do trabalho e, portanto, 
com a vida como um todo. Interroga, por conseqüência, a relação entre 
prática  e  teoria  e  entre  trabalho  e  as  outras experiências da vida e  a 
instituição  escola.  Alguns  estudiosos  e  práticos  chegam  a  propor  a 
nomeação trabalhador-aluno e não aluno-trabalhador, em função do peso 
substantivo do trabalho na constituição desses alunos. (FISCHER, 2008, 
p.29-30)

Assim, pode-se perceber que se, por um lado, é fundamental garantir, na 

“letra da lei”, o direito à educação em qualquer fase da vida, pode-se perceber que 

é fundamental que se garantam as condições de permanecer na escola. Nesse 

sentido, um aspecto central “ver e ouvir” a experiência desses estudantes. 
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2.3 A FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA EM EJA

Para dar aulas na EJA é importante ter conhecimento sobre a realidade de 

vida destes estudantes, valorizando seus “saberes de experiência feito”  (Freire, 

1996), dinamizando um trabalho capaz de cumprir os objetivos e funções da EJA. 

Estes estudantes possuem conhecimentos, saberes e vivências que permitem a 

relação de experiências  de maturidade para  a aprendizagem.  Por  este  motivo, 

deve ser pensado um modelo pedagógico próprio para satisfazer as necessidades 

destes estudantes. A formação para a docência em EJA é necessária para que 

sejam atingidos estes objetivos, porém a mesma foi introduzida recentemente na 

formação  inicial  dos  docentes,  devido  à  obrigatoriedade  de  cumprimento  da 

legislação pertinente.

A formação  docente  para  a  modalidade  EJA é  recente  nos  cursos  de 

Pedagogia, e muitas das outras licenciaturas ainda não possuem formação para 

atuarem  na  EJA.  Tratando-se  da  Licenciatura  em  Pedagogia,  as  maiores 

universidades da região metropolitana de Porto Alegre possuem esta habilitação 

em seus currículos (ULBRA, PUC, UNISINOS, UFRGS)2. Na UFRGS, a formação 

em EJA começou a vigorar em 2007, a partir da Resolução Nº 1 CNE /CP de 15 de 

Maio de 2006 e, em 2010, formou-se a primeira turma pelo novo currículo.  A seguir 

aspectos desta Resolução.

As  Diretrizes  Curriculares  para  o  Curso  de  Pedagogia  aplicam-se  à 
formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental,  nos cursos de Ensino Médio,  na 
modalidade Normal,  e em cursos de Educação Profissional na área de 
serviços e apoio escolar,  bem como em outras áreas nas quais sejam 
previstos  conhecimentos  pedagógicos.  (RESOLUÇÃO  Nº  1  CNE/  CP, 
ARTIGO 2º).

O artigo 5º, inciso III, informa que:

O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a:
III  –  fortalecer  o  desenvolvimento  e  as  aprendizagens  de  crianças  do 
Ensino Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade 
de escolarização na idade própria. (RESOLUÇÃO Nº 1 CNE/ CP, ARTIGO 
2º).

2  Acesso aos sites oficiais das Universidades referidas em outubro de 2011. 
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O egresso do Curso de Pedagogia da UFRGS passa a ter habilitação para o 

exercício de todas as modalidades: a Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. O objetivo é que o professor tenha 

uma  formação  ampla,  acabando  com  as  habilitações  separadas,  para  estar 

preparado para as necessidades do trabalho docente. Jaira Coelho Moraes (2011),  

com quem concordo, identifica que o problema é que esta formação ampla não 

acabe se tornando pobre de conhecimento, causando a desvalorização do curso e, 

com  isso,  reforçando  os  baixos  salários  e  a  precarização  das  condições  de 

trabalho.  Considero,  assim,  que  além  de  o  professor  lutar  por  condições 

adequadas de trabalho, deve se atualizar em estudos e pesquisas sobre educação 

de jovens e adultos e, também, buscar em seus “saberes de experiência feito” 

(FREIRE, 1996) conhecimentos que possam ser utilizados na sala de aula das 

turmas de EJA. Isto é, para enfrentar o risco de uma formação generalizada, mas 

limitada  em  termos  de  aprofundamento,  é  preciso  lutar  por  uma  formação 

qualificada para o exercício da docência em uma das modalidades.

Uma questão adicional que coloca interrogações a respeito da formação em 

EJA diz respeito aos espaços escolares para atuar no estágio e, posteriormente, 

como profissional.   Não tem havido concursos específicos para a rede pública. 

Existem poucas opções, mesmo havendo egressos com formação específica. São 

poucas as escolas, no momento, com turmas de EJA. Ilustro com o testemunho de 

estudantes da escola em que fiz estágio. Ao questioná-los sobre o motivo de virem 

de  diversos  bairros  (Ponta  Grossa,  Petrópolis,  Santa  Tereza,  Vila  Farrapos, 

Viamão) para estudar numa escola no centro, muitos responderam que não havia 

escolas que oferecem EJA próximo às suas moradias.

Sendo  a  formação  específica  em  EJA  relativamente  recente,  muitos 

docentes  têm atuado  buscando  na  sua  própria  experiência  de  vida  e  trabalho 

saberes  para  realizarem  seu  trabalho.  No  meu  caso,  algo  próximo  a  isso 

aconteceu. O curso de graduação em Pedagogia sofreu a mudança de currículo 

durante a minha formação. Por este motivo fui dispensada de muitas disciplinas 

que,  atualmente,  contemplam  a  EJA no  curso.  Porém,  mesmo  sem  ter  esta 

formação, mas possuindo experiência com adultos, principalmente na empresa em 

que atuo no momento (ano de 2011), resolvi fazer o estágio na EJA (opcional). 

Sempre valorizei as pessoas que buscam a continuidade nos estudos após certo 

tempo, pois é muito difícil  trabalhar e estudar. Os compromissos e situações da 
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vida adulta muitas vezes nos impedem de ter a dedicação ideal aos estudos. De 

certa  forma também me identifico com estas  pessoas,  pois  sou trabalhadora e 

ingressei na universidade após os 30 anos de idade, depois de muito tempo sem 

estudar, quando a maioria de minhas colegas do curso de Pedagogia estava na 

faixa etária dos 20 anos, meninas recém-saídas do ensino médio. Mas também 

percebo que faz muito bem para a autoestima voltar a estudar na maturidade, eu 

me sentia rejuvenescida com a aquisição de novos conhecimentos e, ao mesmo 

tempo, capaz de contribuir com as discussões em função de minhas experiências 

de vida e de trabalho. 

É necessário pensar em como ensinar esse estudante,  jovem, adulto ou 

idoso;  trabalhador,  dona  de  casa  e  aposentado;  pai  e  mãe;  pessoas  com 

necessidades  diversas;  com  vidas,  realidades  e  objetivos  diferentes.  Ou  seja, 

numa mesma sala de aula, vários níveis de alfabetização. Como fazer para dar 

conta desta diversidade? Como realmente fazer um trabalho pedagógico relevante 

com estes alunos se o professor que chega nesta sala de aula já está com uma 

demanda de trabalho em outros turnos? São questões a serem respondidas e 

desafios a serem enfrentados. 

Segundo o relatório do III Seminário Nacional de Formação de Educadores 

de Educação de Jovens e Adultos (2010), por não ter concurso específico para 

esta modalidade, o mesmo professor que foi nomeado para o turno diurno, no qual 

atua com crianças, e que em geral não possui formação em EJA, acaba adaptando 

o material didático e pedagógico pensado para crianças para os jovens e adultos.  

Este  professor  não  tem  tempo  para  o  planejamento,  formação  continuada  e 

reflexão de sua prática, ficando o turno da noite como complementar da carga 

horária de seu trabalho (PIERRO, 2011).

Neste  caso  evidencia-se  a  precarização  e  desvalorização  do  trabalho 

docente, em que o professor precisa trabalhar em diversos turnos para poder ter  

um rendimento salarial mais digno, sem, no entanto, conseguir fazer um trabalho 

de qualidade como certamente gostaria. Há exceções entre os professores. Há os 

que, mesmo com todos estes limitadores, fazem um trabalho diferenciado, mas 

isso não pode relativizar uma análise objetiva sobre a docência em EJA.

Outras quatro colegas fizeram estágio na EJA, como eu. Com três delas 

houve  divergências  nas  escolas  em  relação  ao  método  de  ensino  para  a 

modalidade EJA. Uma delas foi convidada a se retirar do estágio, pois a professora 
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titular  queria  que  ela  ensinasse  de  forma  infantilizada  –  uso  de  material  e 

dinâmicas  pensados  originalmente  para  crianças,  com adultos  -  e  a  estagiária 

queria aplicar uma metodologia que valorizasse os conhecimentos e a realidade 

destes alunos; perspectiva reforçada nas disciplinas do curso de Pedagogia que 

tratam da EJA. Outras duas estagiárias, que estavam numa mesma escola, fizeram 

uma reunião com a escola e acabaram saindo da mesma, pois houve divergência 

em  relação  à  forma  de  ensinar.  As  professoras  titulares  usavam  temas  não 

adequados  à  realidade  destes  estudantes,  voltados  à  alfabetização  e  sem 

valorização dos sujeitos, como se eles não tivessem conhecimentos e saberes. 

Estes  exemplos  podem  ilustrar  que  ainda  existe  resistência  em  aceitar 

propostas  que  sejam  adequadas  à  EJA.  Uma  hipótese  é  que  realmente 

desconheçam como lidar com a EJA. Muitos estão atuando há anos no magistério 

e, provavelmente, não tiveram formação específica em EJA ou outras formas de 

formação continuada. Estariam cansados de atuar em sala de aula e em vias de se 

aposentar  com  pouca  motivação  para  continuar  estudando?  Quais  são  as 

propostas e políticas de formação continuada existentes para os docentes? Quem 

está atuando na docência das turmas de EJA? Entre eles, estariam aqueles que 

estão há muitos  anos no magistério  e  em processo de aposentadoria? Seriam 

aqueles que possuem uma visão de ensino em que ensinar é como um “depósito 

bancário”? Que pensam que os estudantes são desprovidos de conhecimentos e 

que precisam receber os conteúdos de forma passiva? O escopo deste trabalho 

não permite um diagnóstico e análise que levasse a uma resposta mais científica a 

estas questões. De qualquer forma pode-se argumentar a respeito da importância 

de  uma  formação  específica  para  EJA,  pois  jovens  e  adultos  possuem 

necessidades diferentes  de uma criança para  poder  aprender.  E,  é  claro,  esta 

realidade informa,  mais uma vez,  sobre a falta  de valorização da profissão do 

professor, pois, muitas vezes, por necessidade acaba atuando em mais de uma 

escola  e não sobrando,  provavelmente,  o  tempo necessário  para  sua reflexão, 

planejamento adequado e formação continuada.   Ser  professor  exige formação 

continuada, atualização e reflexão permanente, mas como fazer se a demanda de 

trabalho sobrecarrega este profissional? Fica muito fácil  culpar o professor pelo 

fracasso escolar sem enxergar as exigências e os desafios desta profissão. 

Neste capítulo foi explanada a importância de conhecer o contexto histórico 

da  educação  de  jovens  e  adultos,  bem  como  os  avanços  na  legislação  e 
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necessidades de aperfeiçoamento da Modalidade. Pode-se perceber a amplitude 

de suas características, funções e objetivos na educação básica. Elementos foram 

trazidos  sobre  o  perfil  do  estudante  da  EJA como  sujeito  capaz  de  produzir 

conhecimento  e procurar  algo mais em sua formação.  Também foi  abordada a 

questão  da  formação  do  professor  para  EJA  que  necessita  de  maiores 

investimentos por parte das políticas públicas, valorizando a formação profissional 

e criando concursos específicos para esta modalidade.

Sobre  o  estudante  da  EJA,  apontamos  que  sofreu/sofre  exclusão  da/na 

escola em função das condições sócio-econômico-político-culturais que estruturam 

a  sociedade,  incluindo-se  as  propostas,  inadequadas,  de  ensino.   Portanto,  o 

profissional  que  atua  na  EJA  precisa  compreender  as  características  da 

modalidade, através de formação específica. Esta formação precisa valorizar os 

saberes e conhecimentos deste estudante que possui experiência de vida e de 

trabalho, podendo contribuir para seu aprendizado.

A utilização dos saberes do cotidiano e senso comum deve iniciar os temas, 

porém estes devem ser problematizados e permitir a ampliação do conhecimento. 

Conhecer a realidade do estudante, utilizar seus conhecimentos prévios e saberes 

de vida é necessário para que faça sentido o que se quer ensinar. Porém este 

conhecimento  deve  ser  problematizado,  causando  reflexão,  transformação  e 

ampliação do conhecimento para que o aluno possa sair do senso comum e poder 

aplicar conceitos capazes de se tornar consciente e crítico de seu mundo. Esse é 

um dos saberes fundamentais da docência, em especial da docência em EJA. O 

capítulo seguinte tratará dos saberes docentes, com base em Tardif (2000) e Freire 

(1996). 
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3 SABERES DOCENTES

Ninguém nasce feito. Vamos nos fazendo aos poucos, na prática social de que 
tornamos parte. (FREIRE, 1993, p.40).

Neste capítulo abordo a questão dos saberes necessários à prática docente. Na 

sala de aula nos constituímos professores, é na presença e na relação com o discente 

que desenvolvemos a proficiência da docência. Logo, é uma profissão que exige uma 

formação tanto teórica quanto prática. Aprende-se, na práxis, a planejar, compreender o 

estudante  e  as  rotinas  da profissão.  Isto  é,  a  prática  e  a  teoria  problematizam-se 

mutuamente no ato do trabalho. 

Utilizo  os  estudos  de  autores  como  Maurice  Tardif  no  que  diz  respeito  às 

experiências  de  trabalho  como  ponto  chave  na  execução  da  atividade  e  para  o 

aprendizado profissional (TARDIF, 2000). Destaco o  saber fazer, termo utilizado pelo 

autor, que inclui saberes específicos que surgem no decorrer da vivência do trabalho. 

Apoio-me, também, em Paulo Freire no que se refere ao “saber de experiência feito”; e 

à  sua  proposição  sobre  saberes  necessários  à  docência,  explicitados,  de  forma 

sintética, em seu livro  Pedagogia da autonomia  (FREIRE, 1996). O termo “saber de 

experiência feito” é utilizado pelo autor para afirmar a valorização do saber que se 

produz  no  cotidiano  de  ser  humano  em  suas  atividades,  problematizando, 

consequentemente,  a  relação entre  teoria  e prática.  O “saber  da experiência feito” 

traduz a visão de mundo dos educandos e é, para o professor progressista, ponto de 

partida para construir a relação entre educador e educando (FREITAS, 2000).

Não é possível que o sujeito separe-se de si mesmo ao trabalhar. Conforme Tardif, 

a prática social transforma o trabalhador, modifica a sua identidade, pois ele faz “alguma 

coisa”  de  si  mesmo  e  consigo  mesmo  quando  trabalha.  Com base  em pesquisas 

realizadas com professores sobre o que são os saberes da profissão, Tardif atribui à 

noção  de  saber  os  seguintes  elementos:  os  conhecimentos,  as  competências,  as 

habilidades e as atitudes, ou seja, é o que conhecemos como o saber (conhecimentos), o 

saber fazer (capacidades) e o saber ser (atitudes) (TARDIF, 2000).

Para  Tardif  os  conhecimentos  são  referentes  à  matéria  a  ser  ensinada,  ao 

planejamento  a  ser  executado  e  à  organização  das  aulas.   Incluem  também  as 

metodologias de ensino, a utilização das ferramentas como livros didáticos e pesquisa. 

As capacidades e atitudes necessárias para atuar como professor envolve: gostar de 
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trabalhar  com  pessoas,  com  crianças,  jovens  ou  adultos,  ter  uma  personalidade 

sedutora  e  atraente,  capaz  de  estimular  a  atenção  dos  estudantes,  ser  criativo  e 

trabalhar com profissionalismo de forma própria e autêntica (TARDIF, 2000).

O autor fala que o “saber fazer” é construído progressivamente, com o tempo de 

experiência  no  trabalho  (TARDIF,  2000).  As  relações  com  demais  professores 

experientes  ajudam a  compreender  as  rotinas  e  as  normas  escolares.  Cada  nova 

situação, para o professor que está no processo inicial da carreira, pode ser aprendida 

com as dicas dos colegas mais experientes em sala de aula. As tentativas e erros em 

suas ações com os estudantes formam saberes que capacitam o professor a fortalecer-

se em sua profissão, o “saber fazer” acontece nas relações de trabalho.

Conforme Tardif existem dois fenômenos que retratam a busca da identidade do 

professor. Em primeiro lugar a trajetória pré-profissional, em que a experiência como 

aluno revela o papel do professor e o modo de ensinar, identificando modelos de bons e 

maus professores. Em segundo lugar,  a trajetória profissional, pois os saberes são 

temporais por se desenvolverem durante a carreira, num processo de longa duração. 

Neste processo o professor aprende como se vive numa escola, apropriando-se da 

rotina escolar e possuindo noções de como funciona a dinâmica de trabalho em sala de 

aula (TARDIF, 2000).

Tardif  fala  da  importância  de  uma  formação  cultural  (ou  geral),  formação 

científica  (ou  disciplinar),  através  das  disciplinas  contributivas  (psicologia  da 

aprendizagem,  sociologia  da  educação,  didática,  etc.)  vinculadas à  prática.  Afirma, 

também, que a formação inicial  deve ter estágios de longa duração e com cursos 

capazes de proferir análises de práticas e de casos: 

Esse deslocamento do centro de gravidade da formação inicial não significa que 
a formação de professores passa a ser uma instância de reprodução das práticas 
existentes,  nem que  ela  não  comporta  um forte  componente  teórico.  Esse 
deslocamento significa, antes, que a inovação, o olhar crítico, a “teoria” devem 
estar  vinculados  aos  condicionantes  e  às  condições  reais  de  exercício  da 
profissão e contribuir, assim, para a sua evolução e transformação.  (TARDIF, 
2000, p. 289).

Concordo com o autor que a formação teórica é fundamental para construir o 

conhecimento para o exercício da profissão e que não substitui o valor e o saber que se 

produz no exercício da docência. Ele enfatiza que um dos problemas da formação 

teórica é que, muitas vezes, parece se basear em um ideal de estudante e de escola. O 

estudante em formação para o exercício da docência sofre, ao enfrentar a realidade, a 
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distância entre  “teoria  idealista”  e  a “prática realista”.  Assim,  o estágio curricular  é 

momento crucial em que tais tensões aparecem, pois é o momento privilegiado em que 

os desafios da prática e a contribuição da teoria se confrontam na ação e nas escolhas 

do estudante em processo de formação para a docência.

Pensando no que diz Tardif,  lembrei-me da minha experiência no estágio de 

docência, onde foi percebida por mim a dificuldade de enfrentar a realidade em função 

da distância entre teoria e prática, corroborando o que diz o autor (TARDIF, 2000). No 

estágio curricular, o futuro professor se apropria e questiona, pela e na prática, de vários 

conteúdos necessários à sua atividade profissional: as rotinas escolares, as normas e 

legislação do ensino, possibilidades de relações com os estudantes, com os colegas de 

profissão e com a direção escolar, entre outros. Durante esta experiência o estagiário 

percebe como lidar com várias situações diferentes, com a diversidade de estudantes, 

com projetos e trabalho com a equipe de ensino. 

A necessária  relação  entre  teoria  e  prática  abordada  por  Tardif  é  também 

abordada por Freire. Esse afirma a necessidade da teoria, porém aliada à prática que, 

então, torna-se uma prática reflexiva: A reflexão crítica sobre a prática se torna uma 

exigência da relação Teoria/ prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a 

prática, ativismo. (FREIRE, 1996, p.22).

Sobre a questão da reflexão sobre a prática, o professor deve estar aberto a 

repensar sua prática e com isso irá construir seus saberes para mudar e melhorar suas 

aulas e, em um sentido mais amplo, a docência. Freire comenta, ainda:

É pensando criticamente a prática de ontem que se pode melhorar a próxima 
prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de 
tal  modo  concreto  que  quase  se  confunda  com  a  prática.  O  seu 
“distanciamento”  epistemológico da prática enquanto objeto  de sua análise, 
deve dela “aproximá-lo” ao máximo. Quanto melhor faça esta operação tanto 
mais inteligência ganha da prática em análise e maior comunicabilidade exerce 
em torno  da  superação  da  ingenuidade  pela  rigorosidade.  Por  outro  lado, 
quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as razões de ser de 
porque estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-me, 
no  caso,  do  estado  de  curiosidade  ingênua  para  o  de  curiosidade 
epistemológica. Não é possível a assunção que o sujeito faz de si numa certa 
forma de estar sendo sem a disponibilidade para mudar. Para mudar e de cujo 
processo se faz necessariamente sujeito também. (FREIRE, 1996, p. 39-40).

Por ser incompleto, o ser humano é capaz de mudar e aprender constantemente. 

É capaz de adquirir novos conhecimentos e se constituir, por exemplo, como professor. 

É um ser inacabado, assim como o é o estudante. No momento em que o professor se 
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percebe incompleto e compreende o outro como um ser produtor de saberes como ele, 

outra questão se coloca. Cria-se o desafio de tornar-se humilde e capaz de escutar, 

auxiliando na aprendizagem do estudante e abrindo-se para a sua própria formação, ao 

ensinar.

Um conceito de Paulo Freire muito importante sobre os saberes docentes é o 

que diz respeito ao “saber de experiência feito”. Este diz respeito ao conhecimento 

prévio dos estudantes. Estes conhecimentos estão relacionados ao senso comum e, 

mesmo não sendo científicos,  não devem ser  menosprezados,  pois  aí  o  professor 

estaria negando o saber do discente e o desvalorizando como sujeito de conhecimento. 

O “saber de experiência feito” revela a leitura de mundo dos educandos, possibilitando 

conhecê-los (FREITAS, 2000).

Na obra de Paulo Freire intitulada de  Pedagogia da autonomia (1996) o autor 

revela  vários  saberes  necessários  para  a  prática  educativa.  Nesse  livro,  Freire 

desenvolve a reflexão sobre os saberes docentes organizando-os três grandes eixos, 

que correspondem aos três capítulos do livro: 1º) Não há docência sem discência; 2º) 

Ensinar não é transferir conhecimento e 3º) Ensinar é uma especificidade humana. Cito, 

a seguir, cada saber que está inserido nesta obra, porém aprofundarei no capítulo onde 

realizo minha reflexão sobre a prática do estágio, quatro saberes específicos que foram 

mais evidentes para mim, ao analisar os registros do trabalho de campo do estágio.

No  capítulo  Não  há  docência  sem  discência,  Freire  aborda  os  “saberes 

demandados pela prática educativa em si mesma, qualquer que seja a opção política do 

educador ou educadora” (FREIRE, 1996, p. 21).  São estas as exigências do ensinar: 

ensinar exige rigorosidade metódica; ensinar exige pesquisa; ensinar exige respeito aos 

saberes dos educandos; ensinar exige criticidade; ensinar exige estética e ética; ensinar 

exige a corporeificação das palavras pelo exemplo; ensinar exige risco, aceitação do 

novo e rejeição de qualquer forma de discriminação; ensinar exige reflexão crítica sobre a 

prática; ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural.

No  capítulo  Ensinar  não  é  transferir  conhecimento o  autor  apresenta  e 

argumenta a respeito dos saberes necessários para a construção do conhecimento: 

ensinar exige consciência do inacabamento; ensinar exige o reconhecimento de ser 

condicionado; ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando; ensinar exige 

bom senso; ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos 

educadores;  ensinar  exige  apreensão  da  realidade;  ensinar  exige  alegria  e 

esperança; ensinar exige a convicção de que a mudança é possível; ensinar exige 
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curiosidade.

No terceiro  e último capítulo  da mesma obra,  o  autor  apresenta e analisa a 

proposição  Ensinar é uma especificidade humana,  abordando a importância do lado 

humano da educação e lista os saberes a ela associados: ensinar exige segurança, 

competência profissional e generosidade; ensinar exige comprometimento; ensinar exige 

compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo; ensinar exige 

liberdade e autoridade; ensinar exige tomada consciente de decisões; ensinar exige 

saber escutar; ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica; ensinar exige 

disponibilidade para o diálogo; ensinar exige querer bem aos educandos.

A apresentação acima, de cada item do livro Pedagogia da autonomia, mesmo 

que de forma sintética, possibilita a percepção da amplitude e profundidade de saberes 

considerados necessários pelo autor para a prática educativa. No meu estágio docente, 

percebo que foram utilizados diversos saberes para a realização da prática em sala de 

aula com os estudantes da EJA. 

Abordei,  neste  capítulo,  a  temática  dos  saberes  que  permeiam  a  prática 

educativa e estão implicados na construção da docência a partir da contribuição dos 

autores Tardif  (2000,  2002)  e Freire  (1996).  Tardif  considera  que a experiência  do 

trabalho influencia no saber fazer e modifica a identidade do trabalhador. Freire ressalta 

que, na relação com o estudante há uma relação entre saberes capaz de mudar tanto o 

professor quanto o discente, pois não há docência sem esta relação dialética entre 

saberes. Freire ainda se refere ao saber de experiência feito.  

O próximo capítulo é dedicado à questão da construção da docência e aos 

saberes necessários para atuar na EJA. Serão abordadas as origens de meus saberes 

sob a análise dos aspectos centrais do pensamento de Tardif e Freire.
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4 COMO SE CONSTITUI A DOCÊNCIA? Que saberes são necessários para a 

atividade docente? Uma docente em construção

Então, como se constitui a docência? Esta foi uma questão relevante para 

este  trabalho.  Afinal  quais  são  os  conhecimentos  e  saberes  envolvidos  neste 

processo? Sob a ótica de Tardif (2000) se compreende que para sua formação o 

professor  utiliza  a  práxis.  A relação  entre  teoria  e  prática  permite  o  diálogo  e 

reflexão  necessária  para  a  profissão.  A prática  em  sala  de  aula  possibilita  a 

aplicação adaptada da teoria e dos saberes prévios do docente. 

Tardif (2000) argumenta que os saberes da docência se organizam através 

das  relações  entre  os  saberes  (que  fundamentam  o  ensino),  o  tempo  de 

experiência  e  o  próprio  trabalho  que  se  expressam  na  história  de  vida,  na 

aprendizagem pré-profissional  e  durante a carreira  no magistério.  Tais  relações 

estão associadas à identidade do trabalho e do trabalhador.

Na realização do trabalho docente são exigidos conhecimentos, habilidades 

e atitudes que somente na prática podem ser adquiridas (TARDIF, 2000). Existem 

situações que o professor se depara em sala de aula que necessitam de certos 

saberes para sua resolução. Estes saberes podem ter sua proveniência de lugares 

sociais anteriores à docência. 

Falando dos saberes necessários para a docência, o autor mostra que eles 

envolvem o  processo  de  formação do professor,  pois  são  de  vários  tipos,  tais 

como:  conhecimento  da  matéria  a  ser  ensinada,  princípios  educacionais, 

planejamento e organização e sistema de ensino. Estes também estão ligados às 

competências de seu saber ensinar,  ou seja,  o saber,  saber fazer e saber ser. 

Outros saberes envolvem as habilidades e atitudes, como ser capaz de questionar 

a si mesmo, dar provas de imaginação, ser capaz de seduzir a turma, partir da 

experiência  dos  estudantes,  ser  autêntico,  ter  uma personalidade atraente,  ser 

profissional e gostar de trabalhar com jovens e crianças.

A questão do inacabamento do ser humano que Freire (1996) nos revela, 

faz crer que o professor como ser humano está em constante construção e apto a 

aprender sua profissão diariamente nas relações com o estudante. A formação do 

professor não acaba com a graduação numa Universidade. Enquanto eu estava 

fora da realidade de uma sala de aula não havia compreendido a dimensão dos 
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argumentos de Freire. Somente no estágio pude perceber os vários saberes que 

são necessários à docência. Quando se está diante de estudantes em sala de aula 

há uma tensão que se resume numa questão: E agora, como faço? Este ‘como 

fazer’, ou melhor, o ‘saber fazer’ (TARDIF, 2000) vem com a experiência, com a 

observação da atuação de outros professores. Pode-se aprender este ‘saber fazer’ 

com  os  exemplos  bons  e  ruins  de  certos  docentes,  pois  ali  se  percebe  que 

professor eu quero ser,  como  não serão minhas aulas,  ou como  não  fazer,  ou 

ainda, que ideia genial que poderá ser útil  no meu trabalho. Estes saberes são 

provenientes, por vezes, de experiências de vida e trabalho anteriores à docência.

Como realizei a docência no estágio? Percebi que, além da fundamentação 

teórica,  usei  saberes  de  minhas  experiências  profissionais  anteriores  e  de 

vivências artísticas e culturais. Apoiei-me também nas observações das aulas da 

professora  titular  da  turma  de  EJA  onde,  posteriormente,  realizei  o  estágio. 

Recordei-me  das  professoras  mais  marcantes,  positivamente,  em  minha  vida 

estudantil e das que eu nunca gostaria de seguir o exemplo. Durante o estágio, 

onde precisei planejar e executar minhas ações em sala de aula, o saber fazer foi  

tomando forma na medida em que as situações ocorriam. Não quero dizer com 

isso que tudo era improvisação, mas sim algo que interiormente estava latente e foi 

se  desenvolvendo  na  necessidade  do  dia  a  dia.  Uma  verdadeira  construção 

docente  proveniente  de  tudo  o  que  tem me constituído  como  pessoa  e  como 

profissional. 

4.1 ORIGENS E SABERES DA MAGDA

Meus saberes são oriundos de locais e experiências diversas, que podem 

ser  categorizados em:  a)  vivências  como estudante;  b)  atividades artísticas;  c) 

experiências de trabalho; d) observações das aulas da professora titular da turma 

de estágio.
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4.1.1 Vivências Como Estudante

Ao observar os professores e professoras, a perceber seus gestos e modo 

de ser pude avaliar, aceitar ou repulsar suas formas de agir. Tive aulas no então 

ensino de primeiro grau numa mesma escola estadual de periferia. Na época em 

que estudei a escola era considerada muito boa, pois estava com o projeto do 

Colégio Aplicação (UFRGS). Este foi executado especialmente na minha turma de 

aula, desde a 4ª série até a 8ª, e consistia em experimentação e observação dos 

fenômenos científicos. Tínhamos aulas nas salas de aula e nos laboratórios de 

física, química e biologia. Tinha o objetivo de estimular o estudante a criar suas 

próprias  conclusões  através  das  observações,  dos  experimentos,  debates  e 

trabalhos em grupos. Eu adorava a escola, pois ali fazia amizade e adquiria minha 

formação  cognitiva  –  sócio  -  cultural.  Poderia  não  gostar  deste  ou  daquele 

professor, desta ou daquela matéria, mas sabia que estava abrindo um mundo aos 

meus pés.

Tardif (2000) argumenta, com base em pesquisas, que os professores tem 

seu primeiro contato com sua profissão quando ainda são estudantes. Nesta época 

já percebem as formas de agir de um professor e o que pode se tornar modelo  

para sua atuação no futuro.

[...] uma boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre os 
papéis do professor e sobre como ensinar provém de sua própria história 
de  vida,  principalmente  de  sua  socialização  enquanto  alunos.  Os 
professores  são  trabalhadores  que  foram  imersos  em  seu  lugar  de 
trabalho durante aproximadamente 16 anos (em torno de 15.000 horas), 
antes mesmo de começarem a trabalhar. Essa imersão se expressa em 
toda  uma  bagagem  de  conhecimentos  anteriores,  de  crenças,  de 
representações e de certezas sobre a prática docente.  (TARDIF, 2000, 
p.216 e 217).

Neste sentido, a tendência de repetir  o modelo de ensino vivenciado fica 

mais evidente na atuação do professor. Esta bagagem de conhecimentos prévios 

permanece sólida no decorrer do tempo e somente com a formação inicial não é 

possível modificá-la.

[...] Os alunos passam através da formação inicial para o magistério sem 
modificar substancialmente suas crenças anteriores sobre o ensino. E, tão 
logo começam a trabalhar como professores, sobretudo no contexto de 
urgência e de adaptação intensa que vivem quando começam a ensinar, 
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são  essas  mesmas  crenças  e  maneiras  de  fazer  que  reativam  para 
solucionar seus problemas profissionais.(TARDIF, 2000, p. 217).

Uma professora foi especial para mim, a de português da oitava série. Ela 

trouxe  uma  mudança  na  metodologia  e,  em  vez  de  ensinar  a  gramática,  nos 

ensinou a interpretação de textos. Mais do que isso, ela aplicou este conteúdo de 

forma criativa, através da interpretação das músicas de Chico Buarque. Ensinou-

nos muito, pois a base de qualquer aprendizado é a interpretação do texto e muitas 

vezes os professores esquecem-se das necessidades para a formação do cidadão, 

pois precisam dar conta dos conteúdos que são exigidos pelo currículo escolar. 

Com esta professora aprendemos a fazer paródias críticas, a pensar na vida que 

levávamos e a nos valorizar em nossas atividades. Nós fazíamos sempre trabalhos 

em grupo com teatro, música, declamação de poemas e as aulas eram criativas e 

muito divertidas.

Tenho, também, lembranças de uma atitude inadequada para um professor. 

Quando estava no então segundo grau, numa escola estadual  central  de Porto 

Alegre,  no curso de Magistério,  estive ausente durante uma semana nas aulas 

devido ao falecimento de minha avó. Quando retornei às aulas estava perdida e 

precisei conversar com uma colega para me inteirar sobre o que a professora de 

matemática estava se referindo. A professora me viu conversando e simplesmente 

deu um grito para que eu parasse de conversar e prestasse atenção ao exercício. 

Comecei, na hora, a chorar e saí correndo da sala, pois a falta de sensibilidade do 

conhecimento da minha situação por parte da professora fez com que me sentisse 

agredida e anulada. Uma colega foi me acalmar no banheiro e, quando voltei, a 

professora já estava ciente do motivo de eu estar conversando, já que as colegas 

comentaram com ela. A professora me pediu desculpas, dizendo que não sabia 

que tinha sido a perda da avó a razão das falta às aulas. Não consegui aceitar as 

desculpas, pois achava que ela precisava me conhecer. Ela nem se lembrava do 

meu nome e isso aconteceu em junho, no fim do semestre daquele ano. Essa 

visão autoritária que não permite a conversa em sala de aula é uma das razões 

para esta atitude da professora. A falta de sensibilidade e interesse em conhecer 

os  estudantes  faz  com que o  ensino  se  afaste  do  aspecto  humano.  Antes  de 

qualquer atitude deve-se falar de perto com o estudante e ouvir o que ocorre com 

ele.
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No  exemplo  da  professora  de  português  como  minha  preferida  e  da 

professora  de  matemática  como  uma atitude  inadequada,  retomo o  que  Tardif 

(2000) define como “marcadores afetivos globais” (p. 216), pois nesta lembrança 

das  aulas  prazerosas  de  interpretação  de  textos  trago  em minha  memória  as 

referências do que é ser um bom professor. Porém possuo uma representação do 

que  não  se  deve  fazer  com  um  estudante  em  sala  de  aula  no  exemplo  da 

professora de matemática.

[...]  Os vestígios da socialização primária e da socialização escolar  do 
professor ficam, portanto, fortemente marcados por referenciais de ordem 
temporal.  O  evocar  qualidades  desejáveis  ou  indesejáveis  que  quer 
encarnar  ou  evitar  como  professor,  ele  se  lembrará  da  personalidade 
marcante  de  uma  professora  do  quinto  ano,  de  uma injustiça  pessoal 
vivida  na  pré-escola  ou  das  intermináveis  equações  impostas  pelo 
professor de química no fim do segundo grau. A temporalidade estruturou, 
portanto,  a memorização de experiências educativas marcantes para a 
construção do Eu profissional e constitui o meio privilegiado de chegar a 
isso.[...] (TARDIF, 2000, p. 216).

Sempre quis ser professora e gostaria que minhas aulas fossem prazerosas 

e  apaixonantes.  Inspirava-me  nas  professoras  que  demonstravam  paixão  por 

ensinar e amar seus educandos. Admirava as que queriam realmente conhecer a 

realidade de vida de seus educandos, mostrando seu afeto e interesse. Com isso, 

valorizando o estudante como uma pessoa com emoções,  pensamentos e não 

somente como um nome na lista de presenças. Tenho muito que aprender, mas sei 

que não quero ser incoerente entre o que penso e o que faço, sabendo que o 

exemplo é fundamental na consistência de uma fala.

4.1.2 Atividades Artísticas

As  vivências  nas  atividades  artísticas  também  me  auxiliaram  a  adquirir 

saberes e desenvolver habilidades. Com o meu lado artístico desenvolvido, por ter 

feito ballet clássico muitos anos, ter participado do teatro e do coral na escola e 

atualmente fazer dança do ventre, desenvolvi várias habilidades e saberes.

Uma bailarina é ao mesmo tempo atleta e artista, precisando de resistência 

física, fôlego, postura, disciplina e técnica. Precisa ser persistente, aprender com 
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os  erros,  trabalhar  em  equipe.  Não  pode  se  desanimar  nos  erros  e  nas 

dificuldades, precisa saber recomeçar e ir descobrindo seus erros. E quando um 

número de dança é coletivo é necessário estar em sintonia com a música e aos 

movimentos do grupo.  Antes de tudo precisa-se de humildade para reconhecer 

seus erros e procurar fazer de novo o melhor possível sem pensar somente em si  

mesmo. A dança do ventre é diferente do ballet no que diz respeito à história do 

feminino,  da  fertilidade,  da  autoestima da mulher  que deixa  mais  natural  seus 

movimentos. Aprendi a soltar mais o corpo e interiorizar a música adquirindo uma 

noção maior de ritmo musical. Quando se junta prazer, alegria e música o corpo 

naturalmente tende a se mover. A dança age como algo intrínseco do ser humano, 

trazendo o riso, a alegria de viver, a espontaneidade, as relações de convivência e 

parcerias que somente nestes ambientes são possíveis.

Com  a  experiência  em teatro  na  escola  e  com  o  coral  adquiri  saberes 

necessários  para  falar  em  público,  a  desinibição,  a  articulação  das  palavras, 

mudanças  de  tom de  voz  e  ritmo  para  chamar  atenção  da  platéia  em certos 

momentos  da  atuação.  Desenvolvi  o  saber  do  improviso,  criando  histórias  e 

representando as mesmas, fazendo vozes diferentes de personagens. No canto 

também são necessárias interpretações de papéis para as mais diversas canções. 

A criatividade e flexibilidade dos improvisos se tornam interessantes para saber 

lidar com as surpresas do dia a dia, saber lidar com o novo e o inesperado.

Desses saberes aprendidos nas atividades artísticas, posso destacar alguns 

mais importantes para ser professora, tais como: os saberes de falar em público, a 

articulação das palavras corretamente, a desinibição, a espontaneidade, o tom de 

voz, a interpretação, a criatividade, a flexibilidade, a persistência, a disciplina, o 

trabalho  em equipe  e  a  alegria  no  convívio  em grupos.  O  saber  da  alegria  é 

explicitado por Freire (1996, p.143): “A prática educativa é tudo isso: afetividade, 

alegria,  capacidade  científica,  domínio  técnico  a  serviço  da  mudança  ou, 

lamentavelmente, da permanência do hoje”.

Para ser um bom professor é necessário saber se relacionar em grupos, 

trabalhar  em  equipe,  sentir  e  demonstrar  a  alegria  em  ensinar  e  aprender.  A 

espontaneidade permite alguém se tornar receptivo ao outro, ser natural em seus 

diálogos. Tem que saber chamar a atenção para o que está sendo trabalhado em 

aula.  Muitas  vezes  uma postura  de segurança,  com desinibição e  tom de voz 

adequado torna a aula mais dinâmica. 
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A sensibilidade  de  um  artista  é  útil  ao  professor.  Com  sensibilidade  se 

percebe o outro e podemos ouvir o estudante. Fazendo uma espécie de ‘leitura’ do 

que  se  passa  na  sala  de  aula.  Perceber  se  estão  compreendendo,  se  estão 

interessados, se a metodologia está adequada ou não ao estudante. 

4.1.3 Experiências de Trabalho

Lembro-me  de  um  dia  em  2007  que  demonstrei  minha  ansiedade  em 

relação ao estágio a um professor da faculdade e, ele me perguntou: “Tu já não 

trabalhaste antes?”  Respondi  que sim e ele  ainda continuou:  “Mas então? É a 

mesma coisa, tu não vais ter dificuldades!” Na hora eu não entendi o que tinha a 

ver as minhas experiências de trabalho no comércio ou call center com o trabalho 

em sala de aula? E, hoje, quatro anos depois, pude entender o que este professor 

quis  me  dizer.  As  experiências  nos  auxiliam a  desenvolver  certas  habilidades, 

atitudes  e  saberes,  como,  por  exemplo,  quando  atuei  no  comércio  (como 

operadora de caixa de supermercado, loja de tecidos e imobiliária) e também em 

call center (como atendente de  telemarketing, retenção de clientes e atualmente 

como multiplicadora de treinamento).

Durante meu trabalho no comércio aprendi muitas habilidades, porém irei 

me deter na experiência de call center, pois foi neste ambiente que me familiarizei 

com o ensinar. Em call center atendia ao cliente, porém existia o contato somente 

por telefone e precisava fazer os registros no computador em sistemas específicos 

das empresas. Era outro tipo de percepção, pois pessoalmente podemos visualizar 

e interpretar as expressões faciais do cliente, mas pelo telefone somente o tom de 

voz nos indica o tipo de emoção que o cliente está transmitindo. Por isso, também 

foi necessário aprender a escutar e a falar de forma atenciosa, mostrar interesse 

nas  questões  dos  clientes  através  da  expressão  verbal.  Fui  destaque  em 

atendimento em call center  e fiz seleção para multiplicadora de treinamento, pois 

em  outra  empresa  já  atuava  proferindo  treinamento,  porém  sem  a  função 

específica.  Na  atuação  como  multiplicadora  (treinamento)  na  empresa  desde 

fevereiro  de  2010,  aprendi  a  ter  atitude  de  professora,  pois  treino  os  recém-

contratados pela empresa e este período dura uns 30 dias de convívio com estes 

funcionários.  É  necessário  ter  uma  postura  profissional,  responsável, 
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comprometida e avaliar o desempenho do funcionário. Controlar faltas, avaliando 

interesse, participação e habilidade sistêmica. Nesta empresa de telefonia preciso 

ensinar a função e utilização de uns 12 sistemas de “software” diferentes. Não é 

necessária experiência, a escolaridade mínima é o ensino médio e os funcionários 

possuem uma idade mínima de 18 anos, mas há quem tenha mais de 50 anos de 

idade.  Existe  uma diversidade  grande  de  gerações,  experiências  de vida  e  de 

trabalho nas turmas em que atuo. Já trabalhei com turmas de 10 funcionários e 

também  com  turmas  grande  totalizando  mais  de  25  operadores.  Com  esta 

experiência  adquiri  habilidades  como  dinamismo,  comunicação  e  domínio  de 

turma. 

Percebo semelhanças nas relações das turmas de treinamento da empresa 

e da turma de EJA do estágio. Nas duas turmas existe diversidade e são jovens e 

adultos com saberes e experiências de vida e de trabalho. Cada um está em busca 

de um objetivo e se sente motivado a conquistá-lo. A linguagem entre adultos é de 

fácil entendimento, existindo aproximação do professor com o estudante. Devido a 

estas  semelhanças  consegui  maior  aproximação  na  relação  entre  educador  e 

educando  na  turma  de  EJA,  utilizando-me  das  habilidades  desenvolvidas  nas 

turmas de treinamento da empresa. As dinâmicas e rotinas na sala de treinamento 

foram adaptadas para a EJA. Sempre considerei as relações como imprescindíveis 

no ensino, pois conhecendo o estudante podemos auxiliá-lo em sua aprendizagem. 

As  formas  de  apresentação  dos  funcionários  da  empresa  no  primeiro  dia  de 

treinamento foram aproveitadas no estágio na EJA. 

Conforme Tardif  (2000, p.  211) “[...]  os saberes oriundos do processo de 

trabalho e  nele  baseados [...]  exigem tempo,  prática,  experiência,  hábito,  etc.”. 

Como já atuava em sala de aula com jovens e adultos, porém em outro contexto, 

facilitou  na  experiência  docente,  fazendo  com  que  a  rotina  e  os  hábitos  do 

processo de ensinar causando melhor adaptação no estágio com a EJA. Seria 

diferente e talvez mais difícil a adaptação de uma rotina de trabalho se meu estágio 

fosse com crianças que de certa forma requer cuidados e saberes diferenciados 

dos quais possuo pouca experiência.  Já que o tempo é fundamental  para que 

exista um saber específico para a atuação docente, as experiências durante dois 

anos como multiplicadora na empresa possibilitaram saberes que são comuns na 

EJA. 
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Os saberes comuns entre o trabalho realizado na empresa e no estágio com 

a EJA se referem ao tipo de dinâmica e linguagem em sala de aula. Com jovens e 

adultos  consegue-se uma comunicação mais  direta  e  de  igual  para  igual,  pois 

também sou adulta  e repleta de experiências e vivências.  Podendo valorizar  o 

estudante  pelo  ‘saber  de  experiência  feito’ que o  mesmo traz  consigo  do qual 

Freire (1996) nos fala.  Quando o professor se coloca numa posição de igualdade 

com o estudante é possível que a relação entre ambos seja de respeito mútuo. 

Nesta perspectiva consegue-se um ambiente descontraído e afetivo, possibilitando 

a construção da aprendizagem e relação entre saberes. 

Não  é  possível  respeito  aos  educandos,  à  sua  dignidade,  a  seu  ser 
formando-se,  à  sua  identidade  fazendo-se,  se  não  se  levam  em 
consideração as condições em que eles vêm existindo, se não se reconhece 
a importância dos “conhecimentos de experiência feitos” com que chegam à 
escola.  O  respeito  devido  à  dignidade  do  educando  não  me  permite 
subestimar, pior ainda, zombar do saber que ele traz consigo para a escola. 
(FREIRE, 1996, p. 64)

4.1.4 Observação das Aulas da Professora Titular da Turma de Estágio

Os estudantes da EJA da turma em que estagiei apresentavam diferenças 

entre si  em relação ao nível  cognitivo, social  e  cultural.  Alguns dos estudantes 

eram  portadores  de  necessidades  especiais  oriundas  de  déficit  mental  e 

esquizofrenia. A turma era de duas totalidades (T1/ T2) e, em função disso, cada 

grupo  estava  numa  etapa  de  alfabetização  diferente.  Observar  a  atuação  da 

professora titular me auxiliaram a entender as rotinas, as formas e possibilidades 

de realização das atividades. A professora titular mantinha sempre uma postura de 

respeito, acolhedora, alegre e afetiva com os estudantes. Ao chegar à sala de aula, 

mostrava interesse pela vida dos estudantes e muita disposição para o trabalho 

docente. Contavam seu dia, faziam piadas, brincavam entre si e se interessavam 

também  pela  professora.  Havia  um  clima  de  amizade  e  intimidade  entre  os 

estudantes e a professora. 

Eu via na professora a confirmação de minhas primeiras ideias a respeito 

dos estudantes da EJA. São pessoas guerreiras,  que foram excluídas da e na 

escola e agora estão dispostas a estudar. Estudantes com experiências de vida 

capazes de me ensinarem muitas coisas. Reconheci neles muita sabedoria e me vi 
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no  papel  de  aprendermos  juntos  e  não  como alguém que  deveria  impor  seus 

conhecimentos. Na observação ficaram claros os diálogos, reflexões críticas sobre 

o cotidiano e muita afetividade e respeito pelos educandos. 

Já havia observado outras turmas de anos iniciais, porém com crianças e 

notava que faltava esta acolhida com os estudantes. Geralmente as professoras 

cumprimentavam e faziam a chamada dos presentes e já começavam a escrever 

no quadro ou a introduzir os conteúdos e atividades. Via certa frieza e burocracia 

em sala de aula que me incomodava. E sempre pensava que isso não tinha a ver 

com meu jeito de ser, pois sou uma pessoa afetiva e receptiva ao outro.

Esta postura receptiva, aberta e sem julgamentos consegui manter durante 

meu  estágio  docente,  pois  na  observação  estas  ideias  foram  reforçadas  pela 

postura da professora titular. Como diz Paulo Freire (1996):

Lido com gente e não com coisas. E porque lido com gente, não posso, por 
mais que, inclusive, me dê prazer entregar-me à reflexão teórica e crítica em 
torno  da  própria  prática  docente  e  discente,  recusar  a  minha  atenção 
dedicada e amorosa à problemática mais pessoal deste ou daquele aluno 
ou  aluna.  Desde  que  não  prejudique  o  tempo normal  da  docência,  não 
posso fechar-me a seu sofrimento ou à sua inquietação porque não sou 
terapeuta ou assistente social. Mas sou gente. O que não posso, por uma 
questão  de  ética  e  de  respeito  profissional,  é  pretender  passar  por 
terapeuta. Não posso negar a minha condição de gente de que se alonga, 
pela minha abertura humana, uma certa dimensão terápica. (FREIRE, 1996, 
p. 144)

A formação docente também acontece nas relações com os colegas que 

possuem mais experiência e podem auxiliar com exemplos na forma de agir.  O 

meu modo de ‘como fazer’ em sala de aula foi influenciado decisivamente pela 

observação  da  atuação  da  professora  titular.  Tardif  (2000)  fala  que:  “[...]  a 

aprendizagem concreta do trabalho assume a  forma de uma relação entre um 

aprendiz e um trabalhador experiente. [...]” (p. 210). E, ainda, que:

[...] Essa relação de companheirismo não se limita a uma transmissão de 
informações, mas desencadeia um verdadeiro processo de formação em 
que o aprendiz  aprende,  durante um período mais ou menos longo,  a 
assimilar  as  rotinas  e  práticas  do  trabalho,  ao  mesmo tempo  em que 
recebe uma formação referente às regras e valores de sua organização e 
ao significado que isso tem para as pessoas que praticam o mesmo ofício, 
por exemplo, no âmbito dos estabelecimentos escolares. (TARDIF, 2000, 
p.210).
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As origens dos saberes e os próprios saberes que adquiri no conjunto de 

minha vida escolar, artística, profissional e durante as observações na turma do 

estágio  me  constituem  como  docente.  Carrego  em  minha  forma  de  atuar  na 

docência as marcas formadoras de meu jeito de ser. Isso que será visto no capítulo 

seguinte na reflexão, à luz da teoria, sobre a experiência docente no estágio.
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5 REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA DOCENTE

No início do estágio estava insegura e, muitas vezes, pensei  em desistir 

frente às pequenas críticas de uma discente e às minhas próprias exigências. Até 

que um dia a direção da escola me chamou de “Professora Magda”; não somente 

os  estudantes  me  chamavam  de  professora!  Eu  estava  sendo  considerada  e 

respeitada como profissional, mesmo sendo uma estagiária! Paulo Freire (1993, p. 

40) afirma que “ninguém nasce feito. Vamos nos fazendo aos poucos na prática 

social de que tornamos parte”. Estava me constituindo como docente! 

No  momento  do  estágio  curricular  colocamos  em  ação  nossos 

conhecimentos teóricos, porém o jeito de dar aula, de estabelecer relações com os 

estudantes  e  de  fazer  o  planejamento  é  individual.  Depende  de  habilidades, 

conhecimentos, competências. Saberes construídos durante a vida de cada uma.

Utilizo uma seleção de registros relevantes do diário de campo do estágio 

como base empírica para a análise do tema dos saberes da docência. Maurice 

Tardif e Paulo Freire são os interlocutores privilegiados para realizá-la. 

Contextualizo o lugar do estágio curricular e a distribuição da carga horária 

do curso de Pedagogia na UFRGS destacando a relação entre teoria e prática no 

Curso3. Apresento, posteriormente, o relato reflexivo.

5.1 O CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA UFRGS  

O Curso tem uma carga horária total de 3200 horas, distribuídas em:

• 2800 horas dedicadas a atividades formativas: disciplinas de caráter 

teórico-prático;  seminários  integradores  com  práticas  pedagógicas  em  outras 

instâncias  educativas,  participação  na  realização  de  pesquisas,  consultas  a 

bibliotecas  e  centros  de  documentação,  visitas  a  instituições  educacionais  e 

culturais,  atividades  práticas  de  diferentes  naturezas,  participação  em  grupos 

cooperativos de estudos;

3 Na  página  da  Faculdade  de  Educação  –  UFRGS  –  Link  COMGRAD:  <http://www.ufrgs.br 
/faced/comissoes/comgrad>. Acesso em: 28 out. 2011.
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• 300  horas  dedicadas  ao  Estágio  de  Docência  Supervisionado  no 

Ensino Fundamental com crianças de 0-10 anos, nas modalidades: 0 a 3 anos, ou 

4 a 7 anos, ou 6 a 10 anos, ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

• 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

especificas de interesse dos alunos, por meio da iniciação cientifica da extensão e 

da monitoria. 

• O Curso é constituído por disciplinas de caráter OBRIGATÓRIO, que 

perfazem 199 créditos, de caráter eletivo, que perfazem 08 créditos e de atividades 

complementares que perfazem 07 créditos (100h).

No estágio curricular do curso são realizadas 300 horas de aula, sendo 20 

horas semanais divididas em duas semanas de observação na turma escolhida 

para a prática curricular. Após este período de observação, o estagiário tem treze 

(13)  semanas  de  atividade  prática  na  modalidade  de  ensino  escolhida  Ocorre 

encontro semanal do grupo de estagiários com um professor orientador, onde se 

debate sobre o planejamento, métodos e atividades dos estagiários. A necessidade 

de uma articulação maior entre teoria e prática resultou no aumento de horas de 

prática no curso de Pedagogia. Minha experiência indicou a  importância desse 

número de horas para poder mergulhar nos processos escolares de forma intensa, 

propiciando uma aprendizagem diária e profunda. 

Realizei  o  estágio  de  trezentas  (300)  horas  numa  turma  mista  de  duas 

totalidades (T1-1º ao 2º ano/ e T2 - 3º ao 4º ano) de EJA numa escola estadual de 

ensino  fundamental,  à  noite,  no  primeiro  semestre  do  ano  de  2011.  Eram  15 

estudantes de diversas faixas etárias (de 15 a 62 anos de idade) e com diferentes 

dificuldades de aprendizagem por condições sociais e psicológicas. Enfrentar esta 

diversidade  foi  um  constante  desafio  para  uma  estagiária  em  processo  de 

formação  inicial.  Para  dar  conta  destas  situações  utilizei-me  de  saberes  e 

experiências  pessoais  de  vivências  anteriores.  Percebi  que  alguns  saberes  se 

destacaram  durante  o  estágio.  É  sobre  eles  que  farei  a  reflexão  sobre  a 

experiência prática docente. 
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5.2 SABERES PRESENTES NA ATUAÇÃO DOCENTE NO ESTÁGIO

Como fazer  para dar  aulas para jovens e  adultos  de realidades e vidas 

diferentes?  Muitas  dúvidas  e  insegurança  surgiram no  começo.  Será  que  sou 

capaz e darei conta? O primeiro passo que encontrei para resolver estas questões 

no estágio foi conhecê-los; saber o que lhes trouxe para a escola. 

Saber que eram pessoas em busca de conhecimento e crescimento pessoal 

e profissional, com experiências de vida, com saberes diversos, fez com que me 

identificasse com eles. Eu também sou adulta, possuo experiências e saberes e 

quero aprender cada dia mais. Com isso veio o respeito à fala destes estudantes, 

saber escutar, olhar nos olhos, ter uma conversa franca com linguagem simples de 

igual para igual. Conhecer os seus interesses e preocupações, ter uma relação 

próxima e afetiva, sem deixar de ser profissional. 

Muitos  saberes  foram  mobilizados  ou  desenvolvidos  no  estágio.  Analiso 

alguns  deles:  Saber  escutar;  Respeito  aos  saberes  dos  educandos;  Alegria  e 

esperança;  Querer  bem  aos  educandos.  Contextualizo  os  momentos  em  que 

ocorreram e dialogo com Tardif (2000) e Freire (1966).

5.2.1  O  Respeito  Pela  Leitura  do  Mundo  do  Estudante  Através  do  Saber 

Escutar

Analiso como foi  criado o planejamento didático - pedagógico a partir  do 

saber escutar as falas dos estudantes. O saber escutar permite conhecer a leitura 

do mundo dos estudantes.  É um saber  que aperfeiçoamos com a experiência. 

Aprendi  o  saber  escutar  em  vivências  anteriores,  conforme  narrei  no  capítulo 

anterior.

No estágio fiz indagações sobre os estudantes com quem iria trabalhar. 

Como conhecê-los, sem escutar o que dizem sobre suas vidas e anseios? No 

primeiro dia de observação, apresentei-me e conheci cada um. Perguntei seus 

nomes, idades, estado civil, onde moravam, que atividades faziam e o que lhes 

motivava a retornar à escola. Neste dia havia nove (9) estudantes em sala. Cito 

seus nomes, idades e o que lhes motivava a retornarem aos estudos. Eliete, 51 
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anos, vinha em busca do conhecimento; Edson, 52 anos, aprender para a vida, 

para ler um bom livro, ir ao cinema e assistir a um filme legendado; Rafael, 35 

anos,  buscava  independência,  morar  sozinho;  Marcelo,  20  anos,  queria  ler  e 

escrever  no  computador  via  Internet,  se  formar  e  achar  um  bom  emprego; 

Madalena,  62  anos,  sonhava  com  a  casa  própria;  Lurdes,  55  anos,  queria 

esquecer  os problemas e aprender;  Paulo,  29  anos,  queria  tirar  a  carteira  de 

motorista, fazer curso de vigilante para ganhar mais dinheiro; Rosana, 52 anos, 

desejava conseguir um bom emprego e encontrar um novo amor; Eliane, 42 anos, 

gostava de estudar e queria continuar aprendendo.

Todos desejavam progredir,  aprender,  realizar sonhos, ter  independência, 

dinheiro,  dignidade, conquistar bens e conhecimentos. Cada estudante tem sua 

história  de  vida,  seus  conhecimentos  prévios,  experiências,  objetivos  que 

impulsionam e motivam a estudar. O que os mobiliza, através da alfabetização e 

formação em geral é enriquecimento cultural, social e intelectual.

Naquele  momento  eu  falei  que  ia  aprender  com eles,  teríamos  muito  a 

aprender uns com os outros. Senti que houve empatia, que fui bem recebida, pois 

fui humilde e falei de igual para igual. Para Freire “ensinar exige saber escutar” 

(1996 p. 113). Ouvir a sua história de vida e interessar-se por suas falas é valorizar 

os sujeitos pelas experiências e pelo que são. Isso faz parte do saber escutar. 

Foram tão interessantes as falas naquele dia que a professora titular aproveitou e 

pediu  para  que  cada  um  escrevesse  num  papel  de  formato  circular  as  suas 

histórias de vida. 

Um  conceito  de  Paulo  Freire  muito  importante  e  que  se  relaciona 

diretamente  com  o  saber  escutar  é  o  ‘saber  de  experiência  feito’.  São 

conhecimentos do senso comum, forjado na vida, e que devem ser valorizados, 

pois afirma a condição do sujeito de conhecimento.  O ‘saber de experiência feito’ 

revela  a  leitura  de mundo dos  educandos,  possibilitando conhecê-los.  (Freitas, 

2010). Isto fundamenta a necessidade que tive de me aproximar dos estudantes 

para  elaborar  o  planejamento  didático-pedagógico.  Precisava  conhecer  a  sua 

realidade  e  expectativas.  Nas  primeiras  duas semanas de observação  fui,  aos 

poucos, entendendo como agiam e quais eram seus interesses auxiliando-me a 

planejar as aulas. Pensei num projeto que englobasse as idéias de Paulo Freire 

sobre “Leitura de Mundo”,  partindo dos conhecimentos prévios dos estudantes, 

valorizando  suas experiências  e  saberes,  partindo do que  já  sabem,  para  que 
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pudessem agir como sujeitos críticos da realidade. Além disso, valorizei o convívio 

social dentro da escola. Este é importante para o desenvolvimento de cada um e, a 

partir das trocas de conhecimento e experiências, podemos valorizar o ser humano 

educando, contribuindo para desenvolver a autoestima dos estudantes; questão 

fundamental para uma aprendizagem baseada na afetividade e diálogo.

Com base nessas percepções pensei  que o planejamento deveria conter 

situações de convivência, trocas de experiências e ser enraizado em situações que 

levassem à reflexão e valorização da vida. Estar conectado com o contexto da vida 

e conhecimentos prévios dos estudantes. A Escola possuía um Projeto Anual sobre 

o meio ambiente, e a professora titular havia elaborado um projeto para a turma 

intitulado  “O  Ambiente  Permeando  as  Relações  de  (Con)Vivência”.  O  objetivo 

deste era “implantar uma horta de forma interdisciplinar, onde a natureza possa ser 

compreendida como um todo dinâmico, e o ser humano como parte integrante e 

agente de transformação do ambiente em que vive”. No diálogo com os estudantes 

sobre o que é ambiente, surgiram vários termos e, a partir das idéias geradas, foi 

elaborado pelos um nome para o projeto: “Nosso Jeito de Viver com Esperança”.

A partir deste projeto elaborei meu planejamento, pois tinha tudo a ver com 

as percepções da turma que tive durante o período de observação. Os temas do 

projeto forma: a) as relações de convivência nos diversos meios: natureza, cidade, 

escola, família, sociedade; b) relacionar-se consigo mesmo, buscando saúde física, 

mental, social e espiritual; c) árvore genealógica: minha história pessoal, quem sou 

e de onde vim; d) oficina dos talentos: conhecimentos prévios dos estudantes, o 

que sabem e o que podem ensinar; e) objetivos e sonhos: o que quero, por que 

quero e o que fazer para alcançar meus objetivos e sonhos? Os assuntos foram 

trabalhados  de  forma  interdisciplinar  com  apoio  recursos  diversos:  vídeos, 

músicas, reportagens de jornais e revistas, palestras, oficinas, slides, debates e 

textos.

Analisando este primeiro momento da experiência, percebi que o ocorrido foi 

ao  encontro  do  saber  escutar o  estudante  para  se  conhecer  a  sua  ‘leitura  de 

mundo’ como ponto de partida para a construção do conhecimento na escola. 

[...] É preciso que, ao respeitar a leitura do mundo do educando para ir 
mais além dela, o educador deixe claro que a curiosidade fundamental à 
inteligibilidade do mundo é histórica e se dá na história, se aperfeiçoa, 
muda  qualitativamente,  se  faz  metodicamente  rigorizada  faz  achados 
cada vez mais exatos. No fundo, o educador que respeita a leitura de 
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mundo  do  educando,  reconhece  a  historicidade  do  saber,  o  caráter 
histórico da curiosidade cientificista, assume a humildade crítica, própria 
da posição verdadeiramente científica. (FREIRE, 1996, p. 123).

Estamos sempre nos constituindo, aprendendo com as experiências. Tardif 

(2000) afirma que “o trabalho modifica a identidade do trabalhador, pois trabalhar 

não é somente fazer alguma coisa, mas fazer alguma coisa de si mesmo, consigo 

mesmo” (p. 209 – 210). Minha experiência profissional na empresa contribuiu na 

constituição do saber fazer na EJA.

A postura de estar receptivo ao que o estudante sabe e estar disposto a 

aprender. Freire (1993) afirma que:

Não existe ensinar sem aprender e com isto eu quero dizer mais do que 
diria se dissesse que o ato de ensinar exige a existência de quem ensina e 
de quem aprende. Quero dizer que ensinar e aprender se vão dando de tal 
maneira  que  quem ensina  aprende,  de  um lado,  porque  reconhece  um 
conhecimento antes aprendido e, de outro, porque, observado a maneira 
como a curiosidade de aluno aprendiz trabalha para apreender o ensinando-
se, sem o que não o aprende, o ensinante se ajuda a descobrir incertezas, 
acertos, equívocos (FREIRE, 1993, p. 19).

Não há docência sem discência. O professor não é dono do conhecimento e 

o estudante não é passivo no processo de aprendizagem. Ambos se relacionam 

dialeticamente  e  fazem  de  seus  saberes  bases  para  a  construção  do 

conhecimento.

5.2.2 A Construção do Conhecimento Através do Respeito Pelos Saberes dos  

Educandos

A primeira aula foi realizada no dia 4 de abril de 2011, sendo o “ponta-pé 

inicial” para o projeto. Foi passado o vídeo com a música “Firme e Forte” do grupo 

Psirico. A música foi  cantada e sua letra estudada, compreendendo o texto e o 

significado das palavras com o uso do dicionário.  Os estudantes debateram sobre 

o  tema das enchentes.  Foram abordados outros  assuntos associados ao tema 

como  lixo,  reciclagem,  saúde.  Os  estudantes  realizaram  textos  coletivos  e 

individuais sobre enchentes e sobre saúde. 
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Esta aula foi muito especial devido à relevância do assunto referente aos 

moradores das periferias das cidades, cujas condições são pioradas pela falta de 

investimento em políticas públicas. Os estudantes chegaram a esta conclusão nos 

debates em aula. O vídeo foi motivador das reflexões e a experiência de vida dos 

estudantes foi crucial para o tratamento de conteúdos sobre enchentes. 

Eu havia pesquisado sobre o assunto em livros de ciências e sítios da 

Internet, porém não levei nada pronto. Elaborei questões que pudessem auxiliar 

as discussões: O que causa as enchentes? Será que podem ser evitadas? Quais 

são  os  locais  aonde  mais  ocorrem  enchentes?  Na  nossa  cidade  ocorrem 

inundações? No nosso Estado conhecemos lugares que ocorrem inundações? 

Quais  as  conseqüências  das  enchentes?  Cada  um  tinha  algo  a  relatar.  Foi 

realizado um texto coletivo. Abaixo trago trechos referentes às conclusões dos 

estudantes sobre enchentes:

Os estudantes observaram que as imagens de crianças e pessoas vivendo 

no lixo era algo desumano, pois, entre outras coisas, poderiam adquirir doenças 

graves. Falaram que numa enchente as pessoas perdem tudo, ficam sem saber 

para onde ir e o que fazer. Comentaram sobre o lixo como causa das enchentes, 

pois entopem os esgotos. As pessoas jogam o lixo em qualquer parte,  até pela 

janela no ônibus, mesmo sabendo que existe a lata de lixo até dentro do ônibus. Os 

locais que mais sofrem risco de enchentes são os valões e rios, sendo que um 

deles comenta que já havia perdido tudo quando mais jovem. O valão ao lado de 

sua casa transbordou e ele ficou só com o calção que estava no corpo.

Fizeram vários comentários e a conversa se estendeu bastante, mais do que 

previsto, pois a história do lixo fora do lugar apropriado os mobilizou. A maioria  fez 

comentários  sobre  doenças  que  poderiam  ter  por  causa  das  enchentes, 

principalmente a dengue e a diarréia. Falaram sobre os entulhos, móveis velhos 

que as pessoas não sabem que destino dar, jogando-os em qualquer lugar e que a 

prefeitura  deveria  ter  uma  forma  de  recolher  e  encaminhar  este  tipo  de  lixo. 

Comentaram sobre a vida das pessoas. Não tem onde morar e acabam fazendo 

suas casas em áreas de risco, como morros e beiras de valões com esgoto a céu 

aberto, podendo sofrer com deslizamentos de terra e enchentes.

O que trouxeram como forma de prevenção foi plantar árvores e cuidar do 

lixo, cada um fazendo sua parte. Perceberam a fé em Deus e força em recomeçar 

mantendo a esperança em continuar vivendo. Duas estudantes comentaram que as 
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pessoas deveriam fazer doações de roupas e alimentos, porém cuidar para que 

fosse de artigos bons. Não doar roupas sujas, rasgadas ou comidas estragadas. 

Dois disseram que quem não pudesse ajudar com doações poderiam orar para os 

desabrigados continuassem com esperança e força. 

O descrito ilustra como foram ricas as explanações e conclusões acerca das 

enchentes, que está presente na vida dos estudantes o quanto auxiliou na sua 

autoestima no momento que tiveram voz na sala de aula.  Um estudante havia 

vivenciado perdas em enchentes e seu depoimento acrescentou na reflexão crítica 

a  respeito  das  condições  de  vida  das  classes  populares.  Com  certeza  estes 

estudantes  possuem  um  nível  de  consciência  ecológica  e  possivelmente  não 

jogarão  lixo  fora  do  lugar,  inclusive  irão  transmitir  aos  filhos  e  netos  seus 

conhecimentos a respeito do assunto. Espera-se que cada um pense mais sobre o 

descaso  das  autoridades  políticas,  podendo  votar  com  mais  clareza  em  seus 

representantes em eleições. Freire (1996) nos ensina que “ensinar exige respeito 

aos  saberes  dos  educandos”  (p.  30),  pois  como  o  mesmo  autor  reforça,  “[...]  

ensinar  não  é  transferir  conhecimento,  mas  criar  as  possibilidades para  a  sua 

própria produção ou a sua construção” (p.47). 

O professor deve atuar para formar cidadãos críticos e responsáveis. Se ele 

pensar que ensinar é transferir conhecimento é porque possui a concepção de que 

o estudante deve ter uma “educação bancária”. Conforme Freire (1996) o educador 

‘problematizador’ cria as possibilidades para o educando aprender de forma crítica 

e curiosa. 

[...] É que o processo de aprender, em que historicamente descobrimos 
que era possível ensinar como tarefa não apenas embutida no aprender, 
mas perfilada em si, com relação a aprender, é um processo que pode 
deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torná-lo mais 
e mais criador. O que quero dizer é o seguinte: quanto mais criticamente 
se exerça a capacidade de aprender tanto mais de constrói e desenvolve 
o  que  venho  chamando  ‘curiosidade  epistemológica’,  sem  a  qual  não 
alcançamos o conhecimento cabal do objeto. (p.24-25).

Outra situação ilustra o tema da construção do conhecimento a partir  do 

respeito pelos saberes dos educandos. No dia 1º de junho de 2011, havia planejado 

uma aula de matemática com histórias matemáticas, mas a aluna Eliane trouxe 

uma reportagem que saiu no Diário Gaúcho sobre o Concurso Miss Deficiência 
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Visual. Esta matéria causou espanto nos educando. Lemos e debatemos a matéria. 

Eliane trouxe a reportagem, pois se lembrou do meu comentário sobre Bianka que 

faz  dança  do  vente,  faz  faculdade  de  Fisioterapia  na  PUC  e  é  uma  das 

concorrentes do concurso de Miss Deficiência Visual. A turma encantou-se com os 

exemplos de superação de limites de moças que possuem deficiência visual. Tem 

vida  normal.  Estudam,  trabalham  e  ainda  tem  autoestima  reforçada  por 

participarem de um concurso de beleza. 

Este assunto gerou muitas falas e o que mais impressionou os estudantes foi 

a força de vontade e a superação de limites. Pedi, então. que pensassem em si e 

em suas habilidades, escrevendo um texto sobre o que cada um tem de bom, sobre 

superação de limites que exercitam em suas vidas. O resultado foi muito bom, pois 

produziram textos maravilhosos, aonde tinham que pensar em si mesmos e colocar 

no papel de forma de que qualquer pessoa pudesse entender quem são e o que 

sabem fazer. Esta atividade foi ao encontro dos objetivos do Projeto: resgate da 

autoestima e reconhecimento do estudante como sujeito crítico nos ambientes com 

os quais se relaciona. Soube aproveitar aquele momento e se eu deixasse passar,  

talvez  não  houvesse  tanto  interesse,  pois  a  turma  já  estava  comentando  a 

reportagem antes da aula. 

 Foi necessário estar receptiva a mudar o planejamento, sendo flexível e ter 

sensibilidade  em perceber  as  prioridades de discussão  em sala  de  aula.  Para 

respeitar  os saberes dos educandos o educador  precisa estar  atento aos seus 

interesses  para  que  se  possa,  a  partir  daí,  realizar  descobertas  e  construir 

conhecimentos. Neste aspecto Freire (1996) ressalta:

[...] O fundamental é que professor e alunos saibam que a postura deles, 
do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não 
apassivada,  enquanto  fala  ou  enquanto  ouve.  O  que  importa  é  que 
professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos. (p. 86).

Nesta  situação  utilizei  saberes  construídos  em  minhas  experiências 

anteriores  ao  estágio  como  flexibilidade,  criatividade,  domínio  de  turma, 

sensibilidade e dinamismo. Tardif (2000) afirma que “[...] os diversos saberes dos 

professores  estão  longe  de  serem  produzidos  diretamente  por  eles  [...],  pois 

provêm de lugares sociais anteriores à carreira [...]” (p. 215).
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5.2.3  Alegria e Esperança  Como Clima no Espaço Pedagógico Através das 

Artes

Os estudantes, em sua maioria, trabalhavam muito e precisavam de algum 

incentivo para ir às aulas. Cheguei à conclusão que seria interessante levar o que 

eu gostava, o que me dava prazer como músicas, vídeos, histórias, poesias, filmes 

para trabalhar os diversos conteúdos de forma interdisciplinar. 

Uma atividade que deu muito resultado foi  a escrita de cartas através da 

música “Valsinha” de Chico Buarque e Vinícius de Morais. Esta ideia eu encontrei 

no sítio da revista Nova Escola4, pois pretendia fazer uma aula sobre produção de 

cartas com os estudantes. Trouxe a música com a história de como foi construída a 

letra pelos autores. Esta foi escrita através de cartas. A música foi cantada e a letra 

estudada realizando-se a interpretação e o entendimento do contexto em que ela 

foi realizada. Os estudantes deram nomes e idades aos personagens. Fizeram uma 

carta coletiva, imaginando a personagem feminina da música contando para sua 

prima distante o que lhe ocorreu, conforme a letra da “Valsinha”. Todos participaram 

contribuindo muito para a construção do texto. Foi estudado como se inicia, como 

se desenvolve e como se finaliza uma carta. Depois da carta coletiva imaginária, 

em outro dia, cada um foi convidado a escrever uma carta para alguém. A maioria 

escreveu  para  entes  queridos,  sendo  que  somente  o  Edison  escreveu  para  o 

prefeito pedindo uma casa. Este processo durou umas quatro aulas, pois ainda 

explorei o vocabulário, o formato e a ordem como se passa a história contada na 

música. O interessante é que adoraram as aulas com música e todo dia queriam 

ouvir algo. As aulas foram ficando cada dia mais alegre, sendo que os lanches se 

tornaram coletivos  durante  os  intervalos,  unindo  mais  a  turma.  Claro  que  nem 

sempre  tinha  música,  pois  existem momentos  em que  isso  cabe  e  outros  que 

exigem concentração absoluta.

Os estudantes, em sua maioria, faziam atividades domésticas ou usavam a 

força física para o trabalho, chegando ao esgotamento físico e dores corporais. 

Esta realidade me fez convidar uma professora de educação física para fazer 

oficinas de ginástica laboral. Solicitei, também, que a minha professora de dança 

do ventre fizesse uma oficina  para  as mulheres  da turma e da escola.  Estas 

4 Na  página  da  revista  Nova  Escola:  <http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-
pedagogica/escrita  -coletiva-eja-linguagem-oral-carta-coletiva-512021.shtml>.  Acesso  em:  10  jun. 
2011.
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oficinas  tinham  o  objetivo  de  desenvolver  consciência  corporal  e  obter  maior 

qualidade de vida e também ampliar a autoestima.

As oficinas trouxeram aos estudantes  a  possibilidade de aprender  como 

realizar tarefas do dia a dia com uma postura adequada, sem prejudicar a coluna 

ao  carregar  pesos  ou  limpar  a  casa.  A  turma  fez  relaxamento  através  da 

respiração, e alongamento com movimentos de ginástica laboral. Eles se sentiram 

mais animados e com o corpo descansado, tanto que pediam de vez em quando 

para se levantarem durante as aulas para fazer exercícios de alongamento. Uma 

pena que não exista um profissional de educação física na escola no turno da noite 

para realizar exercícios simples, mas de grande importância para pessoas adultas 

trabalhadoras  e,  por  vezes,  da  terceira  idade.  São  sabidos  os  benefícios  de 

atividades que exercitam o corpo e a mente e sua influência na aprendizagem. 

A oficina  de  dança  do  ventre,  que  foi  direcionada  para  as  mulheres  da 

escola, trouxe a história da cultura árabe e da dança nas civilizações. As mulheres, 

que eram a maioria  da  turma onde estagiei,  eram tímidas e  sofriam de baixa 

estima. A oficina ampliou o conhecimento cultural das estudantes e a percepção de 

sua feminilidade que, com a rotina diária, acaba sendo deixada de lado. Elas se 

divertiram muito  e  até  a  Lurdes  comentou  que,  se  ela  fosse  dançar  para  seu 

esposo ele iria estranhar muito, já que também, por ciúmes, não a incentiva a ir à 

escola.

A dança  e  a  ginástica  laboral  fizeram  os  estudantes  perceber  que  as 

aprendizagens  acontecem  também  fora  da  escola.  Esta  tem,  sim,  um  papel 

fundamental  de  criar  possibilidades  para  o  estudante  se  ver  como  um  todo: 

intelecto, cultura, corpo, cidadania e humanidade. Um ser integral e consciente de 

seu papel na sociedade e na relação com o meio natural e cultural. 

Penso, hoje, que a atividade corporal poderia ter sido analisada de forma 

mais ampliada, incluindo uma discussão crítica corpo e relações de trabalho. O 

trabalhador,  ao  ser  explorado  no  capitalismo,  dá  de  si  mais  do  que  pode, 

desenvolvendo doenças de trabalho.  Poderia ter problematizado de forma mais 

crítica a temática dos cuidados com o corpo e não somente como solução para 

evitar a dor. Freire (1996) indica:

[...] Precisamente porque a promoção da ingenuidade para a criticidade 
não  se  dá  automaticamente,  uma  das  tarefas  precípuas  da  prática 
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educativo-progressista  é  exatamente o  desenvolvimento da curiosidade 
crítica, insatisfeita, indócil. (FREIRE, 1966, p. 32).

Percebi, também, que faltava um pouco de ‘cor’ nas aulas. Os estudantes 

não  realizavam  atividades  de  artes  plásticas  e  durante  minha  formação  na 

Pedagogia tive disciplinas ligadas às artes, como: teatro, música e artes plásticas. 

Convidei uma pessoa que era artista plástico e usava a técnica de pintura a óleo 

para  ir  às  aulas  de  EJA e,  com  seus  conhecimentos  nas  artes  pictográficas, 

desenvolver com os estudantes a criatividade, expressão, observação, atenção, 

motricidade fina e, também, autoestima.

Foram  realizadas  oficinas  de  artes  forma  abordadas  a  história  da  arte 

pictográfica e depois foram feitas pinturas em tinta guache e giz de cera no total de 

três segundas-feiras, durante o mês de junho de 2011. Estas aulas foram muito 

especiais, pois os estudantes pintaram ouvindo músicas instrumentais, clássicas, 

entre outras. Desenvolveram sua criatividade e se expressaram livremente usando 

muitas  cores  e  técnicas.  As  produções  ficaram  tão  lindas  que  foi  resolvido, 

juntamente com a professora titular e estudantes, de se fazer uma exposição das 

pinturas da turma para que toda escola pudesse ver o resultado das oficinas. O dia 

da exposição foi  o mesmo da festa de despedida do meu estágio.  Fizemos um 

sarau cultural para a culminância do projeto. 

Até então não havia passado nenhum filme para a turma e os estudantes 

sempre  falavam  em  ir  ao  cinema.  Pensando  junto  com  a  professora  titular, 

resolvemos passar o filme “Frida”, que foi uma artista plástica mexicana. Pesquisei  

a vida de Frida e no dia do filme iniciei com a sua história, entregando  um  resumo 

de sua vida. Levei refrigerante e pipoca e todos se divertiram no ‘cinema’! A vida 

desta artista foi difícil e é um exemplo de superação, através da arte. Como todos 

gostaram do filme, resolvemos que a exposição das obras de artes da turma T1/ T2 

se chamaria ‘Exposição Frida Kahlo’.

Na  EJA os  estudantes  que  estudam  à  noite  chegam  na  sala  de  aula 

cansados  de  um  dia  de  trabalho  e  isso  pode  dificultar  a  aprendizagem  pelo 

esgotamento físico e mental. No caso do estágio a maioria da turma já era adulta e 

algumas idosas. Cada um possuía problemas pessoais, familiares, de saúde e fica 

difícil prosseguir nos estudos esquecendo de suas vidas. O ambiente em sala de 

aula deve ser propício, então, ao encontro com alegria e esperança. A alegria e 

prazer devem estar associados à educação para que a aprendizagem ocorra de 
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forma descontraída. O estudante deve entender que aprender não é só sofrimento, 

mas sim disposição para o novo. Em relação à alegria e sensibilidade na prática 

educativa, Freire (1996) afirma que:

A atividade docente de que a discente não se separa é uma experiência 
alegre por natureza. E falso também tomar como inconciliáveis seriedade 
docente e alegria,  como se a alegria fosse inimiga da rigoridade. Pelo 
contrário, quanto mais metodicamente rigoroso me torno na minha busca 
e na minha docência, tanto mais alegre me sinto e esperançoso também. 
A alegria  não chega apenas no encontro  do achado mas faz parte  do 
processo  da  busca.  E  ensinar  e  aprender  não  podem dar-se  fora  da 
procura,  fora da boniteza e da alegria. O desrespeito à educação, aos 
educandos, aos educadores e às educadoras corrói ou deteriora em nós, 
de  um lado,  a  sensibilidade  ou  a  abertura  ao  bem querer  da  própria 
prática educativa de outro, a alegria necessária ao que - fazer docente. É 
digna  de  nota  a  capacidade  que  tem  a  experiência  pedagógica  para 
despertar,  estimular e desenvolver em nós o gosto de querer bem e o 
gosto da alegria sem a qual a prática educativa perde o sentido. É esta 
força  misteriosa,  às  vezes  chamada  vocação,  que  explica  a  quase 
devoção com que a grande maioria do magistério nele permanece, apesar 
da  imoralidade  dos  salários.  E  não  apenas  permanece,  mas  cumpre, 
como pode,  seu dever.  Amorosamente,  acrescento.  (FREIRE,  1996,  p. 
142).

Falando agora sobre o desenvolvimento da turma e dos estudantes, pude 

perceber o grande avanço no geral, tanto no relacionamento entre eles através do 

respeito  e do  trabalho coletivo,  como o desenvolvimento  da leitura  e escrita.  A 

construção do conhecimento e a autoestima ocorreram. Com certeza os diálogos, 

os debates, as aulas com alegria e afeto, as oficinas e valorização de seus saberes 

contribuíram muito isso.

Todas estas atividades de cunho artístico, cultural e físico tiveram influência 

na  construção  da  minha  docência  (que  está  em processo);  do  que  penso  ser 

necessário para a prática educativa. Vejo a educação como formadora de sujeitos 

e isso implica nas escolhas que faço. Tais atividades me formaram e com isso 

aprendi a sua importância na formação humana e quis auxiliar os estudantes com 

estes saberes.  Para Tardif (2002):

[...]  um  professor  de  profissão  não  é  somente  alguém  que  aplica 
conhecimentos  produzidos  por  outros,  não  é  somente  um  agente 
determinado por mecanismos sociais: é um ator no sentido forte do termo, 
isto é, um sujeito que assume sua prática a partir dos significados que ele 
mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhecimentos e um saber-fazer 
provenientes de sua própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura e 
orienta. (TARDIF, 2000, p. 230).
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Resta ao professor dispor deste ambiente descontraído para o educando se 

sentir à vontade para se expressar, tirar dúvidas, ser criativo e valorizado como 

sujeito participante ativo no processo de construção do conhecimento.

5.2.4  Querer bem aos Educandos Através Afetividade na Prática Educativa 

Possibilitando Inclusão

Nas  rotinas  em  sala  de  aula  a  afetividade  estava  sempre  presente.  Ao 

chegar todos se cumprimentavam, brincavam e eu dava um abraço e um beijo em 

cada um. Não fazia isso mecanicamente, pelo contrário. Era um gesto respeitoso 

em  relação  às  pessoas  que  estavam  na  busca  pelo  reconhecimento  de  sua 

contribuição  para  a  sociedade.  Sou  naturalmente  afetiva  e  estes  estudantes 

gostavam da demonstração de carinho e correspondiam. Às vezes eu mal chegava 

e um dos estudantes, Júlio, que era um senhor de 50 anos vinha me dizendo que 

havia se arrumado para a aula e que queria um abraço. Este estudante possui 

esquizofrenia e sempre saía mais cedo, com medo da violência. Era rejeitado por 

alguns colegas nas atividades em grupo, onde diziam: “ele não faz as mesmas 

atividades que a gente” ou ainda: “ele não consegue fazer nada”. Nunca aceitei  

esta situação e nas atividades coletivas que o integrei ele conseguiu se apropriar 

de vários aspectos ligados à sociabilidade.

Colocava  este  estudante  sempre  com colegas  que  se  interessavam em 

auxiliar, como o Rafael que se desenvolveu muito ao se sentir importante na ajuda 

ao  colega.  Rafael  ficava  muito  cansado,  pois  acordava  cedo  devido  à  sua 

medicação e ao buscar sua participação em aula ele respondia: “não sei”. Com o 

tempo e atividades que lhe desenvolviam a autoestima se integrou mais. 

A inclusão é fato notório na EJA, pois os estudantes foram excluídos da/ na 

escola e agora retornam para alcançar um direito que lhes foi negado na idade 

considerada própria. A acolhida, para o estudante da EJA, é muito importante para 

que  se  sintam  seguros  e  aceitos,  possibilitando-lhes  a  autoconfiança  e 

perseverança. Antes de começar as aulas conversava com a turma demonstrava 

meu afeto e atenção a eles. Percebia as mudanças de humor de um dia para outro 

e eles mesmos diziam: “hoje não to legal”  ou “hoje to  cansado (a)”.  Assim, se 

quisessem falar sobre o que estava acontecendo tinham abertura para isso e se 

não quisessem eram respeitados. 
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Não ter  discriminação e preconceitos são pontos chaves na postura do 

professor. Cada estudante é um sujeito diferente e é necessário manter a alegria, 

o  respeito  e  afeto  possibilitando  a  integração  de  todos.  Se  o  professor  não 

demonstrar, com seu exemplo, que todos devem aceitos em suas diferenças e, ao 

mesmo tempo, iguais em direitos não ocorrerá inclusão. Freire (1996) afirma: “Na 

verdade, preciso descartar como falsa separação radical entre seriedade docente  

e afetividade”.(p. 141, grifo do autor). Posso ser carinhosa e manter o respeito, 

posso ser afetiva e ser profissional. É preciso sensibilidade em notar as situações 

e enfrentamentos em sala de aula. Observar cada gesto e atitude, estar atento a 

cada fala para poder buscar soluções que possibilitem a integração, harmonia e 

aprendizagem do grupo. Nas pequenas atitudes diárias podemos demonstrar em 

que acreditamos e o exemplo é mais poderoso que mil palavras. Freire (1996) 

ainda reitera:

Mas é preciso, sublinho, que, permanecendo e amorosamente cumprindo 
o seu dever,  não deixe de lutar politicamente,  por seus direitos e pelo 
respeito  à  dignidade  de  sua  tarefa,  assim  como  pelo  zelo  devido  ao 
espaço pedagógico em que atua com seus alunos.
É preciso, por outro lado, reinsistir em que não se pense que a prática 
educativa  vivida  com  afetividade  e  alegria,  prescinda  da  formação 
científica séria e da clareza política dos educadores ou educadoras.  A 
prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, 
domínio  técnico  a  serviço  da  mudança  ou,  lamentavelmente,  da 
permanência do hoje. (FREIRE, 1996, p. 142-143).

Através das minhas experiências de trabalho, experiências de vida, saberes 

culturais e sociais, do meu jeito de ser fui me constituindo docente na da sala de 

aula. Entendi tudo isso quando li em Maurice Tardif que a experiência do trabalho 

modifica o trabalhador e sua identidade. Compreendi que os saberes da docência 

mobilizados e construídos na prática de ensinar-aprender fazem realmente parte 

da constituição do professor. Refletir sobre o estágio confirma que esta experiência 

foi fundamental, onde pude fazer dos meus ‘saberes de experiência feito’ agentes 

desencadeadores  da  minha  construção  como  docente  que,  à  luz  da  teoria 

tornaram-se saberes refletidos.
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6 A EXPERIÊNCIA TRANSFORMADORA: a Magda não é a mesma do início do 

estágio

A  partir  deste  estudo  compreendo  a  importância  da  formação  docente 

específica para EJA para que o estudante dessa modalidade possa ser valorizado 

em seu ‘saber de experiência feito’. E, mesmo assim se faz necessária a formação 

continuada e  a  utilização de saberes originados das experiências  e  relações de 

trabalho, pois a formação do professor não acaba com a graduação. A docência é 

uma atividade que se desenvolve na relação dialética da docência com a discência. 

Não se nasce professor, torna-se um professor.  É no dia a dia em sala de aula, na 

presença dos estudantes e das diversas situações de ensino e de aprendizagem que se 

vai forjando a docência. 

A formação  docente  é  teórica  e  prática,  mas  no  momento  em  que  nos 

colocamos na sala de aula, ocorrem aprendizados únicos que nos transformam. Não 

basta  a  teoria  para  a  formação  do  professor.   Precisamos  das  relações  entre 

saberes decorrentes da experiência prática nossa e de nossos alunos e a teoria para 

a nossa profissionalização. 

No processo da experiência criamos a identidade profissional, nos deparamos 

com situações reais com as diversidades dos estudantes, ou seja, o trabalho ensina 

a trabalhar e, por consequência, a mobilizar, criar e dominar saberes docentes. As 

relações  no  trabalho  docente  com  o  ambiente  escolar  e  colegas  de  profissão 

propiciam  o  enriquecimento  dos  saberes  necessários  para  a  constituição  e 

afirmação do professor. 

Com  certeza  esta  experiência  no  estágio  docente  me  transformou.  Tal 

transformação consolidou-se com a reflexão que fiz no TCC. Retomar a prática do 

estágio  a  partir  das  leituras  de  Maurice  Tardif  e  Paulo  Freire  me  permitiu 

experimentar a construção da Práxis.  A Magda que iniciou o primeiro semestre de 

2011 não é a mesma que encerrou o estágio,  em mim ficou um pouco de cada 

momento vivido que carregarei em minha história profissional para sempre, pois ali  

comecei a construir minha docência.
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