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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho tem por objetivo conhecer os sentidos que um gestor de uma escola pública do 

Distrito Federal localizada na região administrativa do Paranoá chamada CAIC Santa 

Paulina produz sobre a construção do seu processo formativo, relacionado sua prática 

pedagógica como educador e gestor. Trata-se de um estudo qualitativo viabilizado pela 

Metodologia de Estudo de caso na modalidade de História de Vida. O nosso colaborador é um 

professor e gestor que atua no ensino básico e possui longa experiência na área educacional. 

Utilizamos como instrumento de pesquisa a entrevista narrativa, que foi gravada, transcrita e 

textualizada (GATAZZ, 2006). Para a análise das narrativas recorremos à textualização final, 

e discutida a partir dos referenciais teóricos explicitados por Bordieu (2007); Dewey (1959); 

Freire (1999) e outros. Nas discussões encontramos que os sentidos construídos pelo 

colaborador provocaram o acontecer de um processo em andamento de inserção da Gestão 

democrática na escola e da inclusão de novas práticas pedagógicas a partir de sua da sua 

prática docente: vimos o desvelar do sentimento de sentir-se sujeito participante e as atitudes 

de se reinventar de acordo com a situações cotidianas. Isso desafiou o docente a sustentar uma 

atitude de envolvimento e diálogo com a comunidade e os processos de aceitação do corpo 

escolar. Assimilamos em suas narrativas que um processo formativo requer novas 

conceitualizações dos modos de desenvolvimento profissional dos docentes, tendo como 

ponto de partida o “professor-como-ser humano”. O colaborador também nos induziu a 

considerar os valores e as práticas como provocadoras da vida em forma diálogo como prática 

da liberdade. Assim, estamos falando de processos formativos e, ao mesmo tempo, de 

possibilidades de condução e produção de conhecimento. Por fim, consideramos que o 

colaborador manifestou, dentre outros sentidos, o seu gosto pelo estudo e a sua formação 

voltada para si e, ao mesmo tempo, junto ao outro, e que teve como influência o fato de unir a 

teoria e a prática durante sua formação como educador. Revelou a sua relação política durante 

a sua formação como educador participando ativamente do Movimento Estudantil e se 

tornando um dos fundadores do Centro Acadêmico de Pedagogia. Tantos sentidos reveladores 

dos seus modos de ser educador, gestor que nos fizeram pensar as reflexões sobre as práticas 

pedagógicas e sobre o estímulo a cooperação e a liberdade intelectual a partir do processo de 

inserção da Gestão democrática e o processo formativo docente com a sabedoria, as emoções 

e os sentimentos contido na história de vida deste colaborador. 

 

 

Palavras-chave: Educador. História de vida. Gestão escolar. Formação docente. Práticas 

pedagógicas.
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APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho se propõe a refletir sobre a construção do processo formativo relacionado 

às práticas pedagógicas de um educador e gestor e sua trajetória pessoal-profissional-

formativa e as suas experiências como docente. Buscamos entender quais fatores durante o 

período de educador influenciam a prática pedagógica como gestor de uma escola pública 

com risco socioeconômico acentuado em pleno processo de inserção da Gestão Democrática.  

Trabalhamos a partir de narrativas apresentada pelo o Estudo de caso na modalidade 

História de Vida. Em nossos estudos encontramos que a História de Vida “é um gênero do 

estudo de caso” (PORTELLI, 1997 apud PUNTEL, 2002, p. 63). Isto é, estamos preocupadas 

em estudar as versões que o nosso colaborador tem diante de um tema tão atual: os processos 

formativos de docentes com a capacidade de trabalhar a teoria e a prática da Gestão 

Democrática. 

Nesta etapa da pesquisa, desenvolvemos um trabalho por meio da história de vida de 

um educador e gestor que, a nosso ver, se mostra dedicado e comprometido com o movimento 

da educação como prática da liberdade. Ele trabalha em uma instituição pública de ensino e 

atua com o lema de que o diálogo, o estimulo a cooperação e a liberdade intelectual 

transformam os estudantes em cidadãos críticos e atuantes. 

Deste maneira, o principal objetivo é conhecer os sentidos que um gestor de 

uma escola pública do Distrito Federal localizada na região administrativa do Paranoá 

chamada CAIC Santa Paulina produz sobre a construção do seu processo formativo, 

relacionado sua prática pedagógica como educador e gestor.  

O trabalho está estruturado em três partes. A primeira refere-se ao memorial 

socioeducativo, onde são relatados fatos e experiências pessoais e minha trajetória escolar e 

universitária.  

A segunda parte divide-se em três capítulos. No primeiro capítulo tratarei sobre o 

processo formativo do colaborador, identificando os fatores produzidos relativo à sua vivência 

e experiência com a docência e a prática como gestor, enfocando os aspectos relacionados à 

formação e à vida.  . 

O segundo capítulo é uma reflexão sobre a prática pedagógica empregada ao Plano 

político pedagógico e aplicada pelo o corpo docente. 

O terceiro capítulo é a apresentação das repercussões e reconfigurações sobre as 

práticas pedagógicas exercidas ao longo do processo de inserção da gestão democrática.  
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 A terceira parte é um breve relato sobre minhas perspectivas profissionais, além dos 

meus projetos decorrentes da minha experiência profissional e da minha trajetória acadêmica.  
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Me chamo Lídia Ribeiro Dos Santos, nasci em 16 de janeiro de 1995 na cidade de 

Brasília, Distrito Federal. Meus pais são da Bahia da cidade interiorana de Pilão Arcado, 

primos consanguíneos. Vieram para Brasília em 1994, assim como todo nordestino na 

esperança de uma vida melhor. Logo então veio o meu nascimento de uma gravidez não 

planejada colocando a família em dificuldades. A família cresceu rapidamente um ano e meio 

após o meu nascimento veio ao mundo minha irmã. Aos meus três anos de idade meus pais se 

separaram. Ao contrário da maioria dos casos eu fiquei com meu pai juntamente com a minha 

irmã. As dificuldades que já eram presentes só aumentaram ao longo do tempo, mas meu pai 

resistiu bravamente. Então em meio as decorrências meu pai se casou novamente formando 

uma nova família. Hoje meu pai possui mais três filhos fruto desse casamento da qual 

permanece até hoje e minha mãe teve mais uma filha, nas não se casou. Então eu tenho casa 

cheia em dia de comemorações!  

Entrei na creche aos quatros anos se não me engano no Instituto Educacional São 

Judas Tadeu, tenho uma leve lembrança de como foi traumático o primeiro dia. As minhas 

lembranças de lá são bem marcantes, por ser uma instituição religiosa sempre tinha as 

orações, odiava a oração do almoço. Eu sempre estava faminta e para mim sempre era a que 

mais demorava. As atividades desenvolvidas eram bem legais, a maioria com brincadeiras. 

Pois o espaço físico era bem favorável. O transporte era da instituição e a responsabilidade era 

dos pais pegar o filho na parada, se não ele voltava para a instituição. 

Ao acabar o Jardim de infância III, meu pai se mudou para sua terra natal onde iniciei 

a primeira fase do ensino fundamental pelo o que me lembro foi bem tranquila em relação a 

alfabetização, mas me recordo de ter o braço esquerdo amarrado na cadeira para que eu 

aprendesse a escrever com a mão direita. Fora este acontecimento, a minha entrada precoce ao 

sistema de ensino facilitou que eu aprendesse a escrever e ler rapidamente. Pelo o fato do meu 

pai se mudar muito de cidade eu tinha uma permanência instantânea em cada escola passava 

no máximo um ano, onde eu tinha muita dificuldade de me adaptar ao espaço e 

principalmente aos conteúdos. Lembro-me que adorava brincar com as letras, desenhar o meu 

nome, ler cartazes e outdoors em todos os lugares que passava. Foi uma experiência altamente 

inspiradora, tanto que minha paixão pelo o desenho começou ali. 

Já a segunda fase foi bem complicada devido ao número maior de disciplinas e a 

contínua mudança de escolas. Esse fator me acarretou o desenvolvimento de algumas 

habilidades que eu acredito que foi fundamental para a minha formação como pessoa, apesar 

de muito tímida eu me relacionava bem com novas pessoas. Então na minha 7º série atual 8º 
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ano, estudei no CEF Nova Betânia onde as dificuldades começava desde acordar às 4h30 da 

manhã para poder estar no ponto de ônibus às 5h30 que ficava há um quilômetro de distância 

da minha casa. Por pequeno que pareça o percurso as dificuldade era muito grande, o sono, o 

cansaço. Mas meu pai sempre me falava que o que eu podia fazer naquele momento era 

estudar. Então eu me esforçava ao meu limite, tinha dia que eu só queria chegar em casa e 

dormir. Mas me lembrava do conselho do meu pai e ficava horas fazendo as atividades extras, 

durante esse período minha determinação foi fundamental. A procura de melhora de ensino, 

minha mãe me transferiu para o CEF 05 de Brasília no ano seguinte, me matriculando 

também no Centro Interescolar de Línguas- CIL a qual cursei inglês. As dificuldades só 

aumentaram desde de depender do transporte público até o tempo que eu passava longe de 

casa. A escola fica próximo ao centro de Brasília, 60 km distância da minha casa. Pois tinha 

dia que eu saia até três horas antes de minhas aulas começarem. Mas isso nunca foi motivo 

para eu ser uma má aluna, muito pelo o contrário, esses desafios sempre me colocaram para 

frente! Lembro-me que foi nessa escola que percebi como eu era tímida, não gostava de forma 

alguma apresentar trabalhos para toda a turma, preferia fazer todo o trabalho só para não 

apresentar. Percebi o quanto eu odiava fazer trabalho em grupo. Foi também onde descobri 

umas das minhas principais características que é a liderança e a pró-atividade, pois a maioria 

das atividades eram coletivas, então tive que aprender a respeitar as diferenças e 

principalmente a dificuldade de cada um.  

O meu ensino médio enfim foi em uma escola só, no CEM Setor Leste. As 

dificuldades com transporte permaneceram, as dificuldades com o conteúdo também 

principalmente em Exatas, Matemática sempre foi meu pesadelo, até conhecer Física e 

Química. O grande número de disciplinas me garantiu mais uma habilidade a organização. 

Recordo-me do primeiro ano mais especificamente o primeiro bimestre eu chegava em casa 

exausta com muitos exercícios para fazer e quando me perguntavam o que eu mais gostava de 

fazer eu sempre respondia dormir! A minha vida social era basicamente na escola pelo o 

tempo que eu passava lá, então no final de semana eu dividia a atenção com a família do meu 

pai e da minha mãe, sempre alternado. Em meio a essa rotina comecei a namorar, na época o  

meu namorado já tinha terminado e o ensino médio e tentava entrar na UnB. Ele me orientou 

que eu me dedicasse ao PAS, um dos meio de ingresso a Universidade, mas já estava tão em 

cima da hora que eu não iria conseguir estudar todo o conteúdo. A minha primeira prova eu 

fui um verdadeiro desastre, mas logo me conformei, pois não havia estudado o suficiente. 

Meu segundo ano eu já estava pouco preocupada, pois já sabia a quantidade de disciplinas e 
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que havia uma prova muito importante na qual eu tinha que me dedicar a ela. Mas o pesadelo 

do primeiro ano me acompanhou, as disciplinas de Exatas, acompanhada pela minha 

professora de Teatro. Como odiava teatro, pois no primeiro ano eu fui praticamente forçada a 

ser atriz devido as forma de avaliação. Então logo pensei que ela ia fazer o mesmo no 

segundo, e foi o que aconteceu. O grande diferencial no meu segundo foi a minha turma. 

Grande parte dela unida, para tudo. Inclusive na hora da cola, na nossa cabeça estávamos 

ajudando de alguma forma. Hoje vejo que não. Neste ano tive o meu primeiro emprego, foi 

quase no final do ano. Fiz o processo seletivo escondido do meu pai, porque ele queria que eu 

estudasse exclusivamente, mas eu sabia das dificuldades financeiras da casa. Então quando 

ele foi assinar meu contrato, mas me fez jurar que eu jamais ia parar de estudar por emprego 

nenhum e faço jus até hoje. O meu terceiro ano, eu já estava louca para formar entrar e na 

UnB, era o sonho de todo mundo. Mas eu não tinha outra opção. Então todas as atividades 

eram mais legais porque meus amigos sempre participavam, no festival de teatro a maioria 

dos meus colegas eram como eu, com a vida financeira de mal a pior e o festival custava 

muito caro, pois figurino e cenário eram todos produzidos por nós. Então decidimos ir aos 

semáforos da redondeza da escola pedir dinheiro. Foi a solução! Apesar de ser um projeto 

produzido pela escola, quase tudo dependia de nós. Então chegou o vestibular, fiz no meio do 

ano precocemente, pois justamente no meu terceiro ano toda a educação básica ficou de 

greve, me prejudicou bastante. Não passei no vestibular por muito pouco. Como fiquei 

desanimada. Foi aí então que alguns professores foram fundamentais, me aconselharam que a 

vida nem sempre vamos sair ganhando, então me motivaram a estudar para o vestibular, PAS 

e ENEM. Foi uma verdadeira maratona pelo o fato de eu trabalhar no turno contrário das 

minhas aulas. A dúvida era que horas eu ia estudar. Sendo que a maioria das pessoas que eu 

conhecia estava fazendo curso preparatório. Por muito tempo me senti incapaz, mas não 

desisti de estudar no pouco tempo que eu tinha. Meu namorado foi fundamental nesse 

período, pois não sabia que curso fazer já que eu não tinha conseguido passar em Arquitetura, 

que era o meu sonho desde criança alimentado pelo o meu pai que sempre trabalhou com 

grandes arquitetos e engenheiros. No meu trabalho veio a surpresa, pois eu não imaginava que 

eu teria uma atenção como estudante. O meu chefe era muito atencioso e dedicado, 

principalmente na questão da aprendizagem, fazia questão de auxiliar nas atividades do 

trabalho para que me restasse algumas horas de estudo direcionada ao vestibular. 

 Hoje todos os meus amigos fazem curso superior na área em que sempre sonharam, 

mas conseguiram através dos programas disponibilizados pelo o Estado. E eu vi a minha 
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única opção a Universidade de Brasília, não importava qual o curso. Eis que a Pedagogia 

entrou na minha vida como desafio, eu encarei de peito aberto sem preconceitos, pois eu 

conhecia muito pouco a respeito. 

 Algumas disciplinas me desafiaram bastante a primeira foi Pesquisa em educação não 

fazia ideia do que se tratava, a minha dificuldade foi tão grande que cogitei mudar de curso só 

por causa dessa disciplina. Depois veio Psicologia da Educação, posso afirmar com toda a 

certeza que essa disciplina me mostrou o quanto a Pedagogia é encantadora, foi nela que 

decidi que iria seguir os meus estudos em desenvolvimento humano e educação dialógica. 

Projeto 3 me fez decidir que seria pesquisadora da Educação principalmente na modalidade de 

ensino especial, apesar da professora ter uma linha de pesquisa completamente diferente, a 

professora me deu tantos caminhos que hoje tenho que agradecer a Deus porque ela é minha 

orientadora, não dá para calcular a importância que ela tem em minha vida e por fim o meu 

projeto 4, que foi em uma escola pública do Paranoá. Cidade que eu tenho uma relação de 

convivência grande, moro pelas redondezas e estudei alguns anos na cidade. O mais chocante 

é que eu desconhecia parte da realidade da cidade, principalmente em relação a nível 

socioeconômico. Minha família nunca foi rica, mas todos tinham um emprego que pagava as 

contas com aperto no final do mês. Mas foi dolorido, ver uma criança esperar o lanche com 

ansiedade e falar que era sua primeira refeição do dia. Fui bem atuante em um projeto de 

educação ambiental desenvolvido aos sábado, com alunos e ex-alunos. Eles me deram uma 

aula de cidadania e respeito. No projeto era desenvolvido atividades pedagógicas, tinha o 

momento de recreação e o lanche comunitário. A cada dia eu era surpreendida com atitudes e 

valores de encher os olhos de qualquer futuro educador. Mas o dia em que eu não aguentei e 

chorei como um bebê, foi o dia em que desenvolvi uma dinâmica com eles, na qual eu tinha a 

intenção de que eles se expressassem de alguma forma, porque eram muito tímidos. Falavam 

quando solicitava ou entre eles mesmos. E o objetivo foi mais do que alcançado, foi muito 

além. Eles se mostraram seres humanos, com opinião e liberdade para falarem e expressarem 

tudo o que sentiam naquele momento. Durante este projeto desenvolvi um enorme interesse 

em pesquisar e estudar formas de trabalhar com os alunos para que o processo de 

aprendizagem ocorra de maneira natural, lúdica e de forma que motive-os a aprender. 

A decisão de cursar Pedagogia foi um tanto precipitada, mas que não me arrependo de 

forma alguma. Hoje, posso dizer com tranquilidade que não me vejo fazendo nada diferente e 

que encontrei o caminho que procurava. 
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“A educação é um processo social, é desenvolvimento. 

Não é a preparação para a vida, é a própria vida.” 

 

JOHN DEWEY  
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INTRODUÇÃO 

 

As transformações que aconteceram na sociedade, além de modificarem 

profundamente os modos de vida dos indivíduos, proporcionaram também, por meio de 

inovações tecnológicas, mudanças na prática da pesquisa científica. Dessa maneira, na metade 

do século XX, a utilização da oralidade na pesquisa social passou a compor um importante 

avanço no que se refere aos instrumentos para coleta de dados. Desde então, a execução de 

entrevistas utiliza de instrumentos tecnológicos como gravadores e filmadoras cada vez mais 

sofisticados e discretos que, permitiram ao pesquisador apreender e registrar fatos, memórias, 

histórias e fenômenos, relacionando-os ao indivíduo. Nessa ponto de vista, se inclui a 

proposta do uso da história de vida, como método de pesquisa que procura, por meio da 

oralidade histórica, ser uma ponte entre o social e o individual. Com ela, busca-se entender 

grupos ou a coletividade, a partir de trajetórias de vida individuais. Com isso, é possível 

compreender as várias singularidades dos objetos/sujeitos de pesquisa ou fenômenos 

estudados por meio da pesquisa qualitativa, destacando-se, a riqueza de detalhes sobre o 

processo. (BECKER, 1999) Na verdade, a história de vida é um tipo de estudo de caso 

(MEIHY, 1996).  

O objetivo aqui, portanto, é investigar quais fatores que ao longo da formação e da 

prática docente interfere na prática em escola com risco socioeconômico acentuado e mostrar 

como diferentes práticas e abordagens podem colaborar nesse processo da inserção de gestão 

democrática. O educador/gestor, ocupa o cargo de direção de uma escola pública de ensino 

infantil e primeira fase do ensino fundamental da região administrativa do Paranoá.  

Exibi-se, no primeiro momento, uma contextualização histórica destacando as origens 

da história de vida, conceitos, características, contribuições da utilização do método, 

ressaltando o processo formativo do colaborador, identificando os fatores produzidos relativo 

à sua vivência e experiência com a docência e a prática como gestor, enfocando os aspectos 

relacionados à formação e à vida. 

 Logo após segue a reflexão sobre a prática pedagógica empregada ao Plano Político 

Pedagógico aplicado pelo o corpo escolar.  

Por fim a apresentação das repercussões e reconfigurações sobre as práticas 

pedagógicas exercidas ao longo do processo de inserção da gestão democrática, seguida das  

considerações finais. 
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CAPÍTULO 1: PROCESSO FORMATIVO 

 

 Concordamos aqui, com Agier (2001), Sanchis (1996) e Hall (1999), a noção de 

identidade como um jogo de processos de identificação ou processos identitários, sempre 

mutáveis, ainda que referenciados no substrato concreto do campo de possibilidades (Velho, 

1994) – múltiplo e diversificado – em que o sujeito distingue, ativamente, esquemas de ação 

dentre as várias alternativas que se lhe apresentam. Especificamos, ainda, o caráter relacional 

da identidade, em que se evidencia uma tensão permanente entre identidades para si e para o 

outro (evidenciadas em atos de pertença e atos de atribuição). Outra importante inquietude 

nos processos identitários surge entre o instituído e o instituinte, em que poderemos deparar 

com identificações momentâneas em curso, carregadas de contradições, continuidades e 

rupturas contraditoriamente justapostas, assumidas ou descartadas. Essa inquietude destaca 

para a permanente possibilidade de construção e reconstrução de novos valores, perspectivas e 

projetos, por processos de reinterpretação ou bricolagem de elementos oriundos de tradições 

diversas, articulados sob determinados valores que lhes conferem lógica e coerência. Não 

abandonamos a compreensão de que qualquer processo humano exige alguma permanência. 

Primeiro, porque realidade e representação se articulam na constituição do objeto social, 

nunca pura representação, nem pura materialidade. Nas palavras de Sanchis (1996): 

 

[...] [os processos de invenção], uma vez “socialmente construídos” ”, pesam de 

toda a sua “realidade” (relativa e por sua vez moldável) sobre a história em se fazendo. 

Nesse sentido – enfim! – é verdade que uma identidade social é um projeto, uma estratégia 

de construção da própria imagem de referência – para si e para os outros. Orientada para o 

futuro. É verdade que a identidade não é “simplesmente” recebida ou herdada. Nenhum 

grupo humano é condenado a se reconhecer eternamente referências, interesses ou destinos 

comuns, simplesmente em nome de um passado ou de um conjunto de traços “naturais” 

compartilhados. Constantemente ele se auto-identifica criativamente frente a outros e no 

seio de situações determinadas. Mas é também verdade que este projeto não é resposta 

arbitrária a tais situações. Ele tem que se haver com forças que o enraízam dinamicamente 

na espessura do passado. Ele é “projetado” criativamente, mas “a partir de”. E estas duas 

dimensões chamam-se para serem articuladamente reconhecidas. (p. 5) 
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 Dar voz a profissionais da educação pelo relato de sua história de vida implica 

considerar seu percurso pessoal na construção de sentidos para a docência. Conforme afirma 

Nóvoa (1992, p. 7), “não é possível separar o eu pessoal do eu profissional”. Nesse processo 

de reflexão sobre seu percurso de vida, o indivíduo manifesta sua subjetividade e interpreta 

suas ações no plano individual e coletivo, na busca de significados para construção de sua 

identidade profissional. Nesse sentido, o método autobiográfico possibilita ao docente, pelo 

relato de sua história de vida, revelar seus anseios e expectativas ante a profissão docente e a 

própria vida.  

 Elencando à docência, as expectativas são particulares. A imagem que o professor 

constrói de si mesmo e perante a sociedade faz parte do processo constitutivo de sua 

identidade profissional. Esse processo está em constante mudança, reconstruindo-se ao longo 

da vida, de acordo com suas experiências sociais e individuais. A maneira como o docente 

constrói a sua imagem profissional implica na definição de suas ações com os alunos, de suas 

relações no cotidiano do trabalho e do desenvolvimento de suas atividades pedagógicas. A 

construção identitária subsidiará a maneira como o homem se coloca perante o mundo e 

diante das relações de trabalho (Gatti, 1996). O sociólogo francês Claude Dubar (1997) 

evidencia a identidade humana como construção a um só tempo individual e coletivo, 

associada ao processo de intervenção dos indivíduos sobre si mesmos e a diversos fatores 

externos, entre eles as visões de mundo construídas socialmente, de acordo com a cultura em 

que vivem.  

 No que diz respeito à construção da identidade profissional de docentes, Gatti (1996) 

alerta para a necessidade de perceber a ação tanto dos sujeitos construtores quanto das 

circunstâncias em que tal construção ocorre. Enfim, os princípios dos docentes, seus desejos, 

expectativas diante da atividade profissional, o repensar sobre as práticas pedagógicas, a 

formação docente, sua função social, experiências pessoais, constituem-se, também, em 

elementos que contribuem para a construção da identidade profissional. Esses elementos da 

subjetividade docente, por sua vez, estão marcados pelas experiências vividas pelos 

indivíduos ao longo de suas vidas, pelos discursos, pelas instituições e grupos aos quais 

tiveram acesso, participantes também da construção dos significados que esses docentes irão 

checar às suas experiências em geral e à docência em particular. Somente a análise atenta do 

contexto e das questões concretas em jogo nas situações de interação permite desvendar a 

lógica que perpassa o processo identitário. Nossa investigação sobre as práticas que envolvem 

a educação traz uma perspectiva interessante sobre tais reflexões, uma vez que permite 
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evidenciar a experiência,  as condições de trabalho do colaborador, que, por apontar 

particularidades, permitem demonstrar as relações entre a construção de representações e 

identidade docentes, revelando valores, projetos e concepções.  

 

 

1.1.Formação profissional  

 

 

Nasceu em Teresina no estado do Piauí em 1971 onde cursou a primeira fase do 

ensino básico, principalmente sua alfabetização. Mudou-se para capital do Brasil em 1980 

onde continuou seus estudos na rede pública na cidade de Sobradinho. Seu primeiro vestibular 

foi no primeiro semestre de 1990 para Engenharia Civil, era área de Exatas na qual ele mais 

se identificava mas não passou. “Não desisti, só mudei de curso!” disse o sujeito 

calorosamente, então no segundo semestre ele optou pela Pedagogia, que na sua concepção 

seria a área de Humanas que ele iria se habituar melhor, apesar de não conhecer bem o curso  

a sua relação com o curso foi de verdadeira sedução, ele se identificava e se interessava com o 

curso a cada semestre. Se envolveu politicamente durante sua formação participando do 

Movimento Estudantil e da fundação do Centro Acadêmico de Pedagogia da Universidade de 

Brasília. Assim que se formou prestou concurso para Secretaria de Educação onde começou a 

lecionar como professor da primeira fase do ensino fundamental no ano de 1995. 

 Ao analisar sua formação afirma que, comparando com a de hoje foi razoável quanto 

a preocupação da prática de sala de aula, com exceção de que a Faculdade de Educação até os 

dias de hoje influi a participação do estudante a prática da extensão. Esta afirmação parte do 

princípio de que o conhecimento melhorou muito principalmente pelo o fato do acesso a 

informação, o aprimoramento e a disponibilidade da prática de extensão durante o curso de 

Pedagogia. Atualmente, a faculdade possui um currículo melhor e mais adequado. De acordo 

com MOREIRA E SILVA (2009) o currículo implica em relações de poder, transmite visões 

sociais particulares produzindo identidades sociais, sendo que não é um elemento 

transcendente e atemporal, segue uma história dentro do contingente da organização da 

sociedade de educação. De uma forma geral o curso foi bem aproveitado mas, por esforço 

próprio. O restante foi aprendido em cursos e em contatos com colegas do curso, ou seja, a 

troca de experiências sempre a ajudou muito.   
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 Conforme já aponta a literatura, Nóvoa (1992), Gatti (1996), Dubar (1997), ficou 

óbvio durante o desenvolvimento da pesquisa que a história de vida do colaborador influencia 

na concepção que ele têm sobre educação e, no nosso caso, mais especificamente sobre as 

práticas educacionais que realiza. Por ter ido para a docência de maneira inesperada; por 

lecionar prematuramente; por valorizar e sentir falta de uma formação continuada, tais 

aspectos de sua história contribuiu para a construção de concepções particulares sobre 

educação, por ele apresentado na entrevistas. 

 

 

1.2. Trajetória da carreira 

 

   

Foi muito difícil conseguir dar a primeira aula, mesmo estando recém formado, uma 

vez que seu planejamento de cinco horas de aula não durou nem duas horas na prática. Então 

recorreu aos estudos e aos colegas de trabalho para se sentir mais seguro, pois tinha receio de 

não possuir conteúdo suficiente para atingir os objetivos das próximas aulas. Mesmo formado 

e até os dias de hoje adota o sistema de preparar e planejar nos mínimos detalhes suas ações, 

seja uma aula ou uma reunião de conselho. Para ele isto sempre foi uma questão de 

responsabilidade. Do seu ponto de vista no decorrer dos anos o professor vai encontrando seu 

jeito próprio de dar aula. Apesar que os três primeiros anos serem os mais inseguros e 

traumáticos, mas com o tempo vai adquirindo experiência e segurança. No início de sua 

carreira as aulas eram dadas sem um objetivo definido, sem saber exatamente qual era 

objetivo do currículo proposto. Além disso, o conteúdo da disciplina foi muito considerado e 

extenso, devido a abrangência que os anos iniciais exige. Ouvir de alguns professores que 

essa fase serve apenas para que as crianças aprendam a ler e escrever é muito doloroso, 

mesmo nos dias de hoje. “Como passar um conteúdo desse jeito?" Apesar das dificuldades, 

sua postura foi o tempo todo de alguém que procurava fazer o possível e o impossível, 

buscando o aprimoramento, nunca sentindo acomodado. “Para preparar uma simples aula 

buscou sempre pela melhor alternativa”. Alguns livros ajudaram muito. Sempre anotou tudo 

que acontecia com os alunos, cobrando participação diária e fazendo questão da participação 

de todos. HUBERMAN (1992), estudando o ciclo de vida dos professores, observou que o 

início da carreira representa o momento de entusiasmo, da descoberta e do encantamento, 

embora marcado por dificuldades e insegurança. Muitas coisas do conhecimento específico 
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ficaram a desejar, por isso não se atreveu a, por exemplo, dirigir uma escola no início da 

carreira. Muito do conhecimento foi aprendido com colegas que dominavam mais 

determinados assuntos. Isto não a impediu de dar aulas, mas atrapalhou um pouco. Um bom 

exemplo é em relação as aulas de Matemática, inspiradas nas aulas do professor Cristiano 

Muniz. Suas aulas foram, na maioria, teóricas e práticas quando o conteúdo permitia, isto não 

lhe deu bases seguras para trabalhar.  

A parte pedagógica mas precisamente o planejamento das aulas foram adquiridas no 

curso de extensão durante a formação, mas a prática, o ato e ação de estar dentro de sala de 

aula lhe "ensinou a ensinar". No entanto, no início da carreira alguns colegas afirmavam que o 

professor segue um "modelinho pronto", mas nunca havia chegado ao seu “modelo”. A 

experiência fez o professor aprender a enxergar melhor as coisas, aprender a observar melhor 

os alunos. Cada um vai criando sua forma de passar o conteúdo e de avaliar o que foi dado. O 

professor faz coisas que depois descobre escrita em alguma teoria.  

O melhor momento foi quando teve que trabalhar mais, mas ao mesmo tempo recebeu 

reconhecimento pelo trabalho. Ingressar em uma escola localizada em uma cidade com uma 

história peculiar, onde a escola não reconhecia até então quando se deu conta já estava o 

engajado em tantos novos projetos. “A coordenação dizia o que tinha que fazer mas não dizia 

como, cada professor criava sua forma de ensinar.” A valorização do trabalho foi uma grande 

motivação. O corpo escolar observava as aulas, seu trabalho era "muito olhado pela direção e 

pela comunidade". A escola se envolvia em projetos únicos. Tudo possuía planejamento, 

chefe, coordenação. Os pais inclusive participavam. Portanto, a valorização de seu trabalho, 

tanto pelo diretor, quanto pela coordenação da escola deve ser ressaltada. Mas foi o seu 

envolvimento com o sindicato e os movimentos políticos que rodeava a escola que lhe fez 

chegar a ser eleito pela comunidade para a direção da escola. Tão importante quanto esta 

observação é o fato da melhor lembrança estar ligada aos momentos de maior trabalho, um 

trabalho que lhe exige muito esforço, mas que é valorizado.   

Destacamos o fato deste trabalho ser direcionado ao corpo escolar e a comunidade, 

planejado, coordenado e, ao mesmo tempo, não ser um trabalho que veio pronto, de cima para 

baixo como vemos, mas sim um trabalho no qual ao professor e um gestor cabia exatamente 

de sua parte, que era de discutir e executar conforme o novo projeto político pedagógico 

exigia. Este tipo de avanço na profissão corresponde, a uma fase de diversificação COOPER 

(apud HUBERMAN, 1992), onde as pessoas têm confiança para tentar, testar outras formas 

de ensino que não eram possíveis na fase inicial da carreira.   
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As análises feita pelo o colaborador sobre sua carreira demonstram que existem 

diferenças entre o início da carreira e um certo tempo depois, não evidentemente definido. 

Uma destas diferenças é o fato do professor iniciante não possuir segurança para ministrar 

aulas. Outra diferença é proporcional ao objetivo, que para o professor iniciante parece não 

ser claro. A experiência significou para ele encontrar seu próprio jeito de dar aulas, acumular 

habilidades durante a prática da docência, ser capaz de ter várias sugestões a dar, se 

questionado. Isto representa uma confiança e uma competência pedagógica encontrada na fase 

de estabilização descrita por HUBERMAN (1992). Nesta etapa de vida profissional a pessoa 

encontra seu estilo próprio de ensino. Ainda, segundo PERRENOUD (1993) a razão prática, 

encontrada apenas através da experiência é parte integrante da profissão professor. Com o 

tempo o professor vai compreendendo que a prática de sala de aula não é uma concretização 

de receitas. Apesar destas últimas serem necessárias existe algo a mais, que se transforma em 

um “habitus” que, a grosso modo é formado  por “rotinas” e “esquemas operatórios de alto 

nível” ( PERRENOUD, 1993,p. 108) e BORDIEU (2007) afirma  que é percebida da forma 

que a reprodução moral, ou seja, a transmissão dos valores, virtudes e competências, maneira 

de ver o mundo simbólico, serve, invariavelmente, de fundamento à filiação legítima de 

“habitus” distintos e desiguais, fortalecendo e intensificando a hierarquia do culturalmente 

aceito ou execrável.  

Justifica-se tal ligação com base em Watson (2009) que, critica os trabalhos que 

efetuam a análise da identidade a partir apenas da perspectiva da “identidade na prática”, 

como se a identidade fosse construída apenas por meio da prática da função ou, mesmo, como 

se existisse uma identidade relacionada, exclusivamente, à vivência. De fato, as identidades 

construídas a partir do exercício da função de professor e logo após gestor possuem, de 

alguma maneira, ligação com outros espaços sociais com grande convivência pelo indivíduo. 

Para que haja uma melhor compreensão, a análise seja feita dentro de um contexto histórico-

social. Afinal, a identidade é construída desde a infância e, durante toda a vida, sofre 

modificações acompanhadas, também, de contradições, fragmentações e descontinuidades. 

Watson (2008) adverte que, ao estudar a dinâmica identitária de profissionais, há um grande 

perigo é não enxergá-los como seres humanos. Nesse sentido, as atividades são apenas partes 

da vida do professor, sendo as outras partes construções que ocorrem historicamente. A 

identidade está ligada, ou melhor, ela é divulgada, por meio de uma personagem que 

desempenha papéis dentro da sociedade. O ser humano, como ser social, está dentro de uma 

teia de relações sociais, ou seja, ele não pode compor personagens isolados. Dessa forma, o 
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indivíduo pode ser determinado por aquilo que ele não é, ou seja, pelo que o nega (CIAMPA, 

2001).  
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CAPÍTULO 2: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E DE GESTÃO ESCOLAR 

 

 

2.1. Um complexo chamado Escola 

 

 

Mesmo considerando que a escola está mais precária atualmente, que os alunos estão 

mudados, enfim, que a sociedade está transformada, com valores alterados, não consegue 

separar a imagem do bom aluno da imagem do bom professor. Para essa nova sociedade 

talvez não existam maus alunos, mas sim professores que não conseguem instigar estes 

alunos. Ao contrário de acreditar que a sociedade atual também é responsável pelo aluno mais 

desinteressado, não sabe explicar se existe tal aluno, se existe um aluno acomodado ou se o 

professor não foi capaz de motivá-lo o suficiente para que o processo de ensino aprendizagem 

ocorra de acordo com o planejado.  

No caso do CAIC Santa Paulina – antigo CIAC (Centro Integrado de Atendimento à 

Criança) – programa educacional brasileiro criado pelo governo do Fernando Collor de 

Melo (1990-1992) sendo o primeiro a ser construído no Distrito Federal e no Brasil. 

Inicialmente tinha o nome de CIAC Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus, em 

homenagem a essa madre, que foi beatificada no mesmo dia de sua inauguração 18/10/1991. 

A maquete foi abençoada pelo Papa João Paulo II na sua visita ao Brasil, na presença de 

várias autoridades e do então Presidente da República Fernando Collor de Mello. No início, a 

escola deveria oferecer atendimento para crianças de 0 a 6 anos na Educação Infantil e de 1ª a 

4ª série em turno integral, com atendimento médico e odontológico. Aulas de artes, Educação 

Física e Musicalização. Aliás, foi a primeira e única a atender na modalidade de Educação 

Infantil até os dias atuais, sendo muito requisitada por mães à procura de vagas, pois os alunos 

de 2 e 3 anos ficam na creche em horário integral e tem 5 refeições ao dia.  

Desde 1998, a escola funciona dentro da modalidade de Escola Classe, de acordo com 

as instruções da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Com isso 

perdeu a característica original de Centro de Atenção Integrada à Criança e ao Adolescente, 

inclusive no que concerne ao atendimento integral ao aluno e ao quantitativo de recursos 

humanos. Então a escola passou a se chamar CAIC Santa Paulina por meio da portaria no 

003, de 12/01/2004, em homenagem a santificação da Madre Paulina. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Collor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Collor
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Atualmente a escola atende crianças de 2 a 5 anos na Educação Infantil e de 6 a 15 no 

Ensino Fundamental. Passa por sérios problemas de estrutura física e de recursos humanos. 

Muitas das salas que eram destinadas para outros serviços, como salas de caseiros, 

bibliotecas, depósitos, vestiários e outras, são usadas atualmente como salas de aula, não 

obstante serem espaços inadequados para tal fim, ainda foram feitas outras adaptações nas 

mesmas. Com tudo isso a escola se esforça para cumprir com a sua função da melhor maneira 

possível. O CAIC Santa Paulina ainda enfrenta diversos problemas de aprendizagem 

relacionados à baixa autoestima dos alunos, defasagem idade/série, desinteresse pelas aulas, 

indisciplina, entre outros. Algumas dificuldades ainda prejudicam o fazer pedagógico bem 

feito como a falta de recursos humanos para um resultado esperado nos projetos interventivos 

e reagrupamentos nos ciclos de avaliação que resultam no IDEB (Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica), o que ainda vem interferindo no desenvolvimento das habilidades 

relacionadas à escrita, leitura e cálculos. 

Para a superação desses obstáculos, a escola tem procurado realizar um trabalho 

diversificado, baseado em atividades dialógicas, lúdicas e criativas, está em busca de novos 

estudos para melhor compreensão de projetos interventivos com estratégias claras, objetivas, 

fazendo um trabalho sistemático de acompanhamento individual ao educando, além da Equipe 

Gestora buscar e oferecer oficinas pedagógicas nos conteúdos de letramento matemático, de 

leitura e escrita, bem como na parte de relações humanas. 

 

 

2.2. Imagem de si como professor 

 

 

Em 1995, trabalhou com uma turma de 3ª série (9 anos) e se assustou muito quando se  

deparou com um grande quantidade de alunos (10 a 15 alunos num total de 32) que não 

sabiam ler e nem escrever, normalmente ou faziam isso precariamente, como também, com as 

dificuldades que ele como professor tinha com o atendimento dessas crianças, principalmente, 

as que tinham um risco social acentuado. A regional de Ensino, vivia em embate com a gestão 

da escola, sendo necessárias frequentes intervenções de profissionais da Secretaria de 

Educação. Foi nesses embates que os professores se reconheceram como parte integrante do 

conjunto da escola, pois suplicavam por um melhor funcionamento do trabalho pedagógico e 

http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/portal-ideb
http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/portal-ideb
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administrativo adequado, maior abertura à participação democrática de todos os sujeitos da 

comunidade escolar, foi onde houve um maior envolvimento político do sujeito da pesquisa. 

Isso significou que foi  idealizado projetos de formação humana e processos 

metodológicos e pedagógicos que permitissem a apropriação dos saberes e modos de agir 

intencionais, produtores de processos sociais-políticos-educacionais voltados para o ensino e 

aprendizagem dos conteúdos necessários ao ensino fundamental , conectando, principalmente, 

para o atendimento dos alunos que não sabiam ler e escrever de modo usual. A principal 

preocupação do professor era ensinar de modo significativo, tendo o objetivo de que as 

crianças participassem e organizassem, como um grupo, os projetos pedagógicos, sendo 

corresponsáveis pelo trabalho e pelas escolhas efetuadas durante o desenvolvimento das 

propostas educativas.  

É difícil realizar uma avaliação da carreira mas, para este professor/gestor, o começo é 

sempre mais difícil. Os profissionais não têm uma ideia clara do que estão fazendo, do que é 

realmente certo. Olhando agora a autoavaliação é imediata e vê que o aperfeiçoamento vem 

com o tempo e a experiência, que os erros bobos são rapidamente corrigidos. Mas sempre 

procurou ser o mais honesto possível. Em sua opinião a desvalorização do professor mexeu 

muito com a profissão, antigamente professor era ter "status" na sociedade. Agora trabalha-se 

muito mais para ganhar menos em termos salariais e "status". Participou nas greves por 

melhores condições de trabalho e salariais. Foi uma fase muito desgastante porque entendia 

que seu propósito era trabalhar e não brigar para trabalhar. Mas acha que valeu a pena, apesar 

de entender que os ganhos materiais não foram tantos. Seu posicionamento perante estas 

questões levou-a a estar à frente nas argumentações políticas. 

Finalmente, ao tentar fazer um apanhado geral de sua carreira, o professor observou 

que não gostaria de abandonar os alunos, que gosta muito de estar no meio das crianças.  

Considerou que houve um progresso no pensamento das pessoas com os movimento políticos 

e isto o ajudou a entender melhor sua profissão e a lutar por ela, mesmo que esta profissão já 

não ofereça tantos ganhos materiais ou "status". Voltou a afirmar que o começo da carreira é 

muito difícil, mas que o aperfeiçoamento vem com o tempo e a experiência.  O 

desinvestimento no final da carreira é entendido por HUBERMAN (1992) como um 

desapego, às questões de trabalho e uma maior investida na vida particular. Com toda 

simplicidade, modéstia  e boa vontade com que respondeu a esta entrevista só poderia mesmo 

terminar afirmando que poderia ter feito mais lá atrás, mas que com sua volta a sala de aula 

praticará com muita atenção quanto aos detalhes que deixou passar despercebido. De acordo 

com GOULD  (apud HUBERMAN, 1992) isto corresponde a uma fase natural, chamada de 
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serenidade, onde as pessoas aceitam positivamente o fato de afastar-se da uma área carreira. 

Que suas palavras não tenham uma conotação de fracasso a quem, por ventura, leia estas 

páginas e, sim sejam capazes de transmitir a seu verdadeiro apego à profissão professor.    

 

   

2.3.  Imagem de si como gestor 

 

 

Como professor do ensino infantil e fundamental o sujeito, teve experiências muito 

angustiantes de conviver com uma gestão escolar fragilizada e até certo modo carente de 

participação efetiva no planejamento do trabalho escolar, principalmente da comunidade. 

Convivia em meio a muitos conflitos com os profissionais, que em alguns casos, usavam, por 

exemplo, o tempo de trabalho da escola pública para se dedicarem às atividades profissionais 

da escola privada ou então, com outros que desenvolviam processos de ensino referenciado ao 

ensino especial nos processos metodológicos e de saberes focados nos alunos da modalidade, 

como se isso fosse possível para os sujeitos que frequentavam o ensino fundamental em todos 

os turnos.  

Também, presenciou nesse período situações complicadas na gestão, inclusive com 

processos de sindicâncias, tais como falta de atuação e presença na área administrativa, de 

recursos humanos e ausência de uma gestão compartilhada no cotidiano da escola. Hoje, 

reflito que a forma de organização dessa escola estava, de certo modo, relacionada aos 

objetivos do Estado e aos modelos de produção que perpassam as escolas brasileiras: falamos 

dos ideais neoliberais, que através da não interferência na escola, sugerem e alegam maior 

abertura para a participação. Conforme Veiga (2001, p. 32 apud SILVA, 2010) refletiu que: 

 

O Estado, ao se descomprometer com a escola, tem levado a que essa escola 

procure caminhos próprios para se manter, inclusive, no que se refere às suas necessidades 

financeiras e econômicas relativas ao seu custeio e a sua manutenção. As responsabilidades 

que caberiam aos governos centrais e regionais têm sido remetidas para os governos locais, 

os municípios, e para as próprias unidades escolares, dando a ideia de que podem se auto-

gerir. A escola acaba por se defrontar com um novo desafio no sentido de se organizar 

segundo as necessidades do mercado (p.1).  

 

Essas situações o fizeram refletir sobre a necessidade de apontar/denunciar uma 

sociedade autoritária e neoliberal, que acaba por produzir subjetividades, por exemplo, de que 
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a escola pública é “privada” (um sentido patrimonialista), ou seja, que o diretor que mostra 

condutas e atitudes autoritárias e ao mesmo tempo descomprometidas e irresponsáveis (tal 

qual o Estado) pode fazer e decidir ao seu bel prazer, o que envolve caminhos, muitas vezes, 

obscuros e levianos sob o “pretexto” da participação. 

Assim, nestes contextos adversos, procurava facilitar processos que possibilitassem 

aos profissionais de educação a participação comprometida com a melhoria da escola, a 

garantia dos saberes apropriados à Educação em todas suas modalidades oferecidas pela a 

escola e a tomada de decisões referentes aos aspectos administrativos, pedagógicos e 

organizacionais do planejamento/desenvolvimento/avaliação de processos formativos e de 

“supervisão técnicapedagógica” (PINEL; BARBOSA; COLODETE, 2005). Nesta etapa, 

tentava desenvolver um trabalho de supervisão e formação continuada que considerasse a 

presença do outro, que tem uma visão diferenciada e nos ensina quando não sabemos, 

objetivando autonomia e criatividade. 

 É nesse contexto de pensamento que a educação assume papel fundamental no ideário 

deweyano. A educação é vista como poderosa ferramenta a serviço da democracia, mantendo 

determinados valores e instigando a revisão de outros, contribuindo assim para o sucesso do 

projeto democrático. Eis o motivo por que as sugestões educacionais de John Dewey afastam-

se terminantemente de pedagogias que não possuam fins claros e bem definidos para o 

processo educativo: é porque Dewey planeja contribuir para a edificação de um mundo 

melhor no presente e no futuro, mas este é um projeto que pode não se concretizar, se não for 

precisamente planejado. Não há nada que garanta a democracia, a não ser o esforço daqueles 

que nela acreditam, esforço que inclui o avanço de processos realmente educativos na escola. 

 Do ponto de vista educacional de John Dewey constitui em transmissão de 

conhecimento acumulado pela experiência humana, o que se representa em desempenho ativo 

do adulto que conserva esse conhecimento. Esse é um motivo que muito se distancia das 

pedagogias escolanovistas que resguarda a pura e simples abolição do mestre, das lições e dos 

livros, e creditam à espontaneidade da criança a responsabilidade por todo o processo 

pedagógico. 

Nessa perspectiva, procuro realizar a minha profissão e a produção acadêmica com 

qualidade e ética, isso a meu entender, se refere ao desenvolvimento de processos de 

aprendizagem produtores de sentidos subjetivos, históricos, culturais, valorizando as relações 

existentes entre as comunidades humanas e o meio ambiente.  

Deste modo, sempre busquei executar pesquisas que considerassem o outro e as suas 

subjetividades. Penso que este trabalho trouxe mais coerência ao meu processo pessoal e 
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formativo para a área educacional ao trazer o percurso da vida de um educador que sustenta 

em seu trabalho a perspectiva da educação democrática. 
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CAPÍTULO 3: MINHAS PERCEPÇÕES 

 

 

O CAIC Santa Paulina trabalha para garantir o desenvolvimento do estudante a 

competência do saber ser, saber fazer, saber aprender e conviver somadas às competências 

humanísticas crítica e ética, para atender às exigências da sociedade em constante mudança. 

Segundo VYGOTSKY (1995), os aspectos biológicos e sociais do homem se constituem em 

permanente processo histórico. As atividades não são geradas geneticamente, mas produzidas, 

organizadas e mediadas culturalmente. Desse modo a cultura é à base da formação humana. O 

homem passa de biológico para sócio histórico. Por meio as ação transformadora do homem 

sobre a natureza, ele cria cultura e história, desenvolve relações coletivas e constrói 

instrumentos mediadores entre o indivíduo e o mundo, para utilizá-los com certos objetivos. O 

desenvolvimento se inicia pelo nível social (interpessoal) e depois no nível individual 

(intrapessoal). Assim, o ser humano se constitui e se desenvolve a partir das relações sociais e 

dentro delas.  

Portanto é necessário conhecer o estudante, seu nível de desenvolvimento real para 

depois, a partir das estratégias e intervenções pedagógicas alcançar o nível potencializador 

que sozinha não alcançaria. O professor como mediador interfere na zona de desenvolvimento 

proximal dos estudantes provocando a aprendizagem e avançando nos seus conhecimentos já 

estruturados, tendo como objetivo alcançar novas metas, ainda não alcançadas. 

Assim, o grupo social no qual o estudante está inserido, bem como suas experiências, 

são aspectos significativos para o processo de aprendizagem. Promover situações de troca, 

interação social é fator necessário para a construção da aprendizagem. Nessas interações os 

indivíduos estão em permanente em processo de criação, recriação, interpretações e 

reinterpretações dos significados para depois internalizá-los. 

 

“O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, 

reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão... 

Essa é uma das tarefas mais importantes da prática educativa crítica é 

proporcionar as condições em que os educandos em suas relações com os outros, 

assumam-se como ser social, histórico, como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capazes de ter raiva porque é capaz 

de amar.” (Paulo Freire, 1996: pp. 28 e 46) 

 



33 
 

 Para tanto, a escola precisa estar organizada nos seus vários aspectos de forma que 

favoreça a apropriação do conhecimento social, motor e cognitivo dos estudantes. Nesse 

sentido, é necessário que a dimensão pedagógica e administrativa esteja integrada, partindo de 

uma concepção de rede geradora da gestão de espaços, de tempos, de materiais, de ações do 

grupo que seja ferramentas integradoras à proposta e ao planejamento. As decisões e ações 

coletivas serão a forma de trabalho cotidiano da escola e serão constantemente avaliadas em 

reuniões pedagógicas e administrativas. Todas as resoluções deverão ser registradas em atas e 

assinadas pelos presentes. 

O trabalho com valores desenvolvido pela escola traz aos estudantes 

comprometimento com suas ações dentro e fora da escola. É importante o trabalho com a 

comunidade, pois assim todos se comprometem, agem e cobram entre si atitudes positivas que 

valorizem o ser humano. Conviver coletivamente buscando a paz como promoção da vida.  

A família faz parte de todo o processo realizado das palestras, reuniões, oficinas 

desenvolvendo habilidades motoras e sociais que podem determinar o destino dos estudantes 

e fazê-los optarem pelo melhor caminho, aquele que valoriza o ser humano e o torna cidadão. 

A participação da comunidade me chamou muito a atenção, principalmente pelo o fato do 

sujeito instruí-las a conquistar melhorias para escola e para a comunidade na qual não cabia 

obrigação a ele informar. 

A recreação é utilizada para o esporte e desenvolvimento de dinâmicas que trabalham 

a integração, respeito e confiança. Foram oportunizadas aos estudantes, atividades que fazem 

pensar sobre si mesmos e gerar necessidades de mudanças nas atitudes para melhor conviver 

em grupo.  

As atividades em sala valorizam a individualidade e a coletividade. Os valores são 

essenciais para que o trabalho pedagógico flua com tranquilidade e torne o ambiente 

acolhedor para aprendizagem. Sessões de filmes foram trabalhadas de forma lúdica e 

enriquecidas através de textos, dramatizações, arte, música com temas de interesse do grupo. 

 

" Uma dessas atividades foi sugerido que cada um colocasse seu sonho dentro de 

um balão, claro que teoricamente, mas o balão existia de fato e um palito para defesa. E 

quando pedi para cada um deles enchesse o balão pensando no que poderiam fazer para 

realizar esse sonho, alguns até chegaram a estourar. Mas quando todos estavam cheios, 

comecei estourando  o balão do colega do lado, bastou que um começasse a estourar até que 

não sobrasse mas nenhum. Então, esperei alguém se pronunciar sobre o ocorrido, foi 

quando um estudante tímido falou que eu havia destruído o sonho dele. Na hora eu fiquei 

com muita vontade de chorar, pela emoção de que estourar um balão não era mais tão 
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simples assim, porque o intuito que eu empreguei foi sentido por todos. E o principal, todos 

souberam explanar o que sentiram de uma forma tão profunda, além do que eu esperava. 

Foi nessa atividade que percebi que a minha escolha de ser educadora não foi em vão." 

 

 Segundo FREIRE (1999) à nossa cultura está fixada na palavra que corresponde a 

nossa inexperiência do diálogo, da investigação, da pesquisa, que, por sua vez, estão 

intimamente ligados à criticidade, nota fundamental da mentalidade democrática. A superação 

de posições reveladoras de descrença no educando. Descrença no seu poder de fazer, de 

trabalhar, de discutir. Ora, a democracia e a educação democrática se fundam ambas, 

precisamente, na crença no homem. Na crença em que ele não só pode mas deve discutir os 

seus problemas. Os problemas do seu País. Do seu Continente. Do mundo. Os problemas do 

seu trabalho. Os problemas da própria democracia. Eu acredito que a partir do diálogo e da 

oportunidade possa chegar ao pensamento de Freire, pois o caminho é exatamente o exemplo 

dessa escola ouvir e dar a palavra, dar conhecimento, dar oportunidade, acreditar em uma 

sociedade democrática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Observando a história de vida de um profissional entendemos que, independentemente 

dela ser única e singular, pode ser visualizada também como uma trajetória com alguns pontos 

fortes, principalmente quando estes são identificados em outras histórias de vida profissional. 

Tais aspectos podem servir como um exemplo para futuras gerações de professores. Cabe-

nos, entretanto, revelar que existe uma " interpenetração de vida pessoal, profissional ...e que 

"os relatos não são lineares nem simétricos nos diferentes momentos das trajetórias mas 

consentem  uma visão, senão global, pelo menos a mais semelhante possível da trajetória de 

vida (MIZUKAMI,1996, p.89).  

 Nessa pesquisa, admitimos que a histórias de vida nos permitiram perceber os sentidos 

construídos pelo educador, ao longo de sua trajetória pessoal-profissional-formativa sobre a 

educação, desde sua formação e sobre o fazer e o ser pedagógico em uma escola. Deste 

entendimento, apareceram alguns sentidos que nos ajudaram a compreender o movimento de 

ensinar-aprender em sala de aula e democratizar a gestão que oportunizou reflexões sobre 

como favorecer um clima e uma cultura educacional democrática: a) o sentido de que 

precisamos potencializar o nosso ‘eu’ nos processos de ensino e aprendizagem, as nossas 

histórias pessoais-profissionais-formativa e as nossas experiências nos diversos ambientes 

sociais e culturais; b) a necessidade de sermos indagadores e construir conhecimentos sobre 

os processos formativos em todo o ambiente escolar; e, c) ter consideração em relação aos 

valores e as emoções como produtoras da vida, pois, são de processos formativos que 

produzimos conhecimentos, mas também, das subjetividades do profissional de educação e do 

quanto eles podem conduzir e produzir conhecimento no mundo com um posicionamento 

forte.  

 Nesse processo de gerar essas reflexões sobre as histórias de vida do sujeito da 

pesquisa, nos vemos pensando em nossa própria história de vida, e reparamos que precisamos 

pesquisar melhor esse tema, a história de vida, a formação docente e os processos de inclusão 

de gestão democrática. Assim, percebi que: 

 

A vida é o lugar da educação e a história de vida o terreno no qual se constrói a 

formação. Por isso, a prática da educação define o espaço de toda a reflexão teórica. O 

trabalho do investigador e dos participantes num grupo biográfico não é da mesma 

natureza, na medida em que ele possui mais instrumentos de análise e uma maior 

experiência de investigação. Mas trata-se do mesmo objeto de trabalho. Dito do outro 

modo, o saber sobre a formação provém da própria reflexão daqueles que se formam. É 
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possível especular sobre a formação e propor orientações teóricas ou fórmulas pedagógicas 

que não estão em relação com os contextos organizacionais ou pessoais. No entanto, a 

análise dos processos de formação, entendidos numa perspectiva de aprendizagem e de 

mudança, não se pode fazer sem uma referência explícita ao modo como um adulto viveu 

as situações concretas do seu próprio percurso formativo (PIERRE DOMINICÉ apud 

NÓVOA, 2007, p. 24). 

 

 Finalizando, foi possível perceber também que existem motivações que fazem com 

que a carreira profissional evolua dentro de um quadro satisfatório. São elas o apoio da 

família, a valorização de outros profissionais, o apoio dos pais de alunos e as condições de 

trabalho. Do mesmo modo que as desmotivações tais como os baixos salários, a falta de apoio 

e de reconhecimento do valor da Educação, a falta de condições de infraestrutura escolar e a 

falta de critérios de avaliação podem ser responsáveis por um desinvestimento na profissão. 

Felizmente nem sempre para todos os profissionais. Estes motivos deveriam servir como um 

alerta às autoridades de ensino. 
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PARTE III 

PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS E ACADÊMICAS 
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PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS E ACADÊMICAS 

 

 

A graduação no curso de Pedagogia tem sido uma experiência extremamente 

gratificante em minha vida. Desde muito pequena gostava de brincar de ser a professora 

enquanto meus brinquedos e meus primos eram meus queridos alunos. Hoje a brincadeira 

ficou séria. E cada dia mais tenho a certeza de que fiz a escolha certa da minha profissão.  

A carreira acadêmica é algo que me ambiciona. Pretendo seguir adiante com meus 

estudos, especialmente na área de ensino dialógico e desenvolvimento humano, pois tive 

professores maravilhosos que me inspiram a seguir esse caminho. Os próximos passos 

incluem planos de mestrado e doutorado nesse campo de atuação. 

A intenção é agregar conhecimento e experiência suficientes para que no futuro possa 

desenvolver projetos na área de educação dialógica, principalmente em instituições que 

estejam em processos adaptativos seja público ou privado, estou em busca de beneficiar o 

maior número de pessoas possível, principalmente aqueles com risco socioeconômico. 

Acredito que minha missão está totalmente alinhada com os valores da educação e da 

Pedagogia. Atuar como um profissional da área não é tarefa fácil, exige paciência, dedicação, 

persistência, vontade e muito amor. É um papel importante e de grande responsabilidade, mas 

estou certa da opção que fiz e estou pronta para enfrentar os obstáculos e as realizações que 

virão.  

Diante de todas essas observações e constatações, considero que antes de solicitarmos 

dos órgãos competentes um melhor reconhecimento profissional e financeiro é preciso ocorra 

uma mudança de postura no quanto ao aprimoramento profissional. Como estamos em 

constante aprimoramento, tenho a maior segurança no desenvolvimento das atividades e 

consequentemente questões pertinentes, serão melhor compreendidas e trabalhadas. 

 

Por fim, só consigo enxergar um cenário promissor no futuro da profissão pedagógica, 

aprovando nossa atuação de forma qualificada, seguindo a evolução das informações, 

tecnologias e mercado de trabalho. 
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