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RESUMO 

 

Neste trabalho reflito sobre as tendências das práticas educativas nas escolas 
públicas do Estado de São Paulo e a relação entre os processos educativos de 
formação docente, com vistas à construção do sujeito-professor. Ao fundamentar 
minhas ações na Pedagogia do Sujeito, observei que algumas ações em sala de 
aula tiveram melhor resultado no que diz respeito ao processo ensino-
aprendizagem. Para solucionar as questões que nortearam o trabalho e atingir os 
objetivos propostos, utilizei o procedimento metodológico de Análise Documental, 
que serviu também de técnica de coleta de dados. A coleta foi acrescida das 
informações obtidas durante diálogos frequentes com o Prof. Dr. Potiguara Acácio 
Pereira, orientador e criador da Pedagogia do Sujeito, além da observação direta e 
da observação participante nos locais onde isto se fez necessário. Ao conhecer a 
Pedagogia do Sujeito, descobri o caminho pelo qual queria enveredar. Das 
diferentes concepções pedagógicas estudadas a Pedagogia do Sujeito é a que 
afirma a importância de contribuir para a formação de professores e alunos como 
sujeitos. Uma vez sujeitos, serão autônomos, livres e responsáveis.  
 
 
Palavras-chave: Educação; Formação Docente; Pedagogia do Sujeito; Ensino-
Aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 

In this work I reflect on the trends of educational practices in the public schools of the 
State of São Paulo and the relationship between the processes of teacher education, 
with a view to the building of subject-teacher. By basing my actions on the Subject 
Pedagogy, noticed that some actions in the classroom had better results with regard 
to the teaching-learning process. I used the methodological procedure of Analysis 
Document to address the issues that guided the work and achieve the proposed 
goals, which also served as a data collection technique. The collection was 
supplemented by the information obtained during frequent dialogues with Dr. Acacio 
Pereira Potiguara, mentor and creator of the Subject Pedagogy, besides the direct 
observation and participant observation in places where it was necessary. I found the 
path in which I wanted to go down to meet the Pedagogy of the Subject. Of the 
different pedagogical concepts studied, only Subject Pedagogy affirms the 
importance of contributing to the training of teachers and students as subjects. Once 
they identify as subjects, they will be autonomous, free and responsible. 

 
 
Keywords: Education; Formation Lecturer; Pedagogy of Subject; Education 
Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A política educacional é, na sua totalidade, um processo contínuo de 

reformulações e adequações, e serve como referencial para a busca de uma 

educação de qualidade. 

Está em vigência, hoje, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) nº 9394, publicada em 1996, que regulamenta a educação em todos os níveis 

de ensino – Infantil, Fundamental, Médio e Superior –, como também, regulamenta a 

Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos (para aqueles que não 

puderam estudar na idade apropriada) e Educação Especial. Além disso, a lei 

aborda a formação de professores e o financiamento do sistema educacional. 

A LDB nº 9394 serviu de referência para elaboração de outros documentos 

orientadores do processo educacional, como os PCN, para o Ensino Fundamental I 

(1a a 4a séries) e Fundamental II (5a a 8a séries), e os PCNEM (Ensino Médio). 

No ano de 2007, o Congresso Nacional aprovou o Decreto 6.094 que criou o 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, mais conhecido como PDE. O 

projeto estabelece metas de qualidade a serem atingidas pela educação básica 

(ensino infantil, fundamental e médio) no período de 15 anos. Para avaliar 

objetivamente o desempenho dos alunos, além dos mecanismos de avaliação já 

existentes, criou-se o IDEB, que estabelece como meta atingir, até o ano de 2022, 

média seis (6) no índice atual dos 20 países pertencentes à OCDE, melhores 

posicionados na metodologia utilizada pelo IDEB. O plano estabeleceu, ainda, a 

valorização do professor e a ampliação das Escolas Técnicas. 

No entanto, é ainda uma incógnita fazer com que uma educação de qualidade 

seja efetiva nas instituições de Ensino Fundamental e Médio. Vejamos, por exemplo, 

os resultados das avaliações levadas a efeito em âmbito Estadual e Federal: o 

SARESP, a Prova Brasil, o SAEB e o ENEM. Os índices revelados estão aquém de 

toda e qualquer expectativa. 

Não irei nesta pesquisa questionar a viabilidade das reformas educacionais, 

mas sim, para onde nossos olhares precisam estar voltados: políticas públicas da 

educação, famílias “deterioradas”, alunos com poucas perspectivas, professores, 

muitas vezes, desorientados. 
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Há dezessete anos leciono na rede pública estadual e essas questões têm 

me instigado muito, porque a formação do professor é o cerne do processo 

educacional. Por assim ser, faço disso o tema de minha investigação. 

Muito se tem escrito sobre educação, sua obrigatoriedade e a necessidade de 

aumento em sua qualidade. O que é preocupante, de fato, é como tornar a 

educação comum, no sentido literal da palavra em Língua Portuguesa (algo que 

pertence a todos ou em que cada um pode participar), acessível a interesses 

“incomuns”. O sentido incomum se dá pelo fato de que, embora juridicamente deva 

haver equidade, nem todos conseguem participar do processo educacional da 

mesma maneira devido às expectativas e condições socioculturais de cada um. 

Quero fazer parte do grupo de estudiosos que tem proposto soluções para 

esses questionamentos. Nesse sentido, reflito e proponho aos educadores uma 

reflexão sobre a formação docente e seu papel de educadores, pois não irão apenas 

trabalhar conteúdos, mas também, fazer com que os alunos reconheçam e atribuam 

significados ao que aprenderam, construindo, assim, sua formação. Nos últimos 

trinta anos, a Educação passou por reformas significativas e, em pleno século XXI, 

volta-se para o educador, principalmente no que diz respeito a sua formação 

contínua. 

Contudo, há educadores que se mostram resistentes às reformulações, fato 

agravado pela falta de oferecimento de cursos e pela concepção individual sobre o 

processo educacional. 

Percebe-se, claramente, que muitos educadores seguem solitários na busca 

da tão sonhada valorização da profissão, enquanto a maioria cruza os braços e 

aguarda, ansiosamente, pela aposentadoria. 

É intrigante o fato de que, para muitos, a valorização da profissão esteja 

diretamente relacionada ao valor da aula em cifras e não ao valor que ela possa ter 

para o futuro do aluno e para a dignidade do próprio educador. 

Por muitas vezes, em reuniões de conselho de escola, planejamento e HTPC 

há diálogos incessantes e até nostálgicos sobre indisciplina, falta de respeito para 

com o professor e falta de estrutura familiar, principalmente entre as “novas 

famílias”. Assim, transcorrem reflexões e discussões de um passado que não foi 

bom, mas que está “embutido” em cada um que o viveu. A nova geração vislumbra-

se quando ouve sobre os “anos de glória” das escolas no Brasil. 
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Professores acreditam que, por não terem mais “o respeito dos alunos” em 

sala de aula – antigamente o professor era soberano –, deveriam ganhar mais por 

isso e não fazer com que a indisciplina seja investigada e, até mesmo, contida por 

meio de diálogo e intervenções não psicológicas. Deveriam, sim, buscar reconstruir 

o que os alunos pensam sobre educação, e mais, reconstruir a sua própria 

educação. Professores, muitas vezes, afirmam que “não são pagos para isso”, ou 

que “o salário deveria ser maior para que pudessem aturar esse ou aquele”. 

Eu, por exemplo, terminei o então primário ainda no Regime Militar. Ingressei 

no ginásio quando o país passava por reforma política – as “Diretas Já”. Víamos 

jovens estudantes extremamente envolvidos e engajados com a política brasileira. 

Ao ingressar no colegial, hoje Ensino Médio, optei pela formação profissional de 

Magistério, antigo Curso Normal. Na época, ouvi pouco sobre as reformas na política 

educacional. Aprendia-se o passo a passo para dar aula; os professores pareciam 

perdidos em meio a tantos pensadores e métodos de ensino. Naquela oportunidade, 

o construtivismo surgiu, não como conhecimento a ser construído, e sim, como 

conhecimento construído. De 1990 a 1994, centenas de professores foram formados 

sob essa perspectiva. 

Em 1995, ingressei na Faculdade de Educação Física, onde o olhar era 

voltado ao professor tecnicista. Pouco se falava sobre Políticas Educacionais. 

Presenciei, em 1996, o surgimento da Nova LDB, mas apenas a conhecia de 

maneira superficial. 

Em 2003, já na Rede pública Estadual de ensino, percebi vivamente que as 

reformas eram muito mais significativas. Ofertavam-se aos professores da rede 

cursos de formação continuada e, em 2008, os professores recebiam cadernos 

contendo a proposta curricular de sua disciplina, algo similar a apostilas de sistemas 

de ensino privado, para contornar a grande preocupação em tornar efetiva a 

Proposta Curricular Nacional de Educação, no aspecto da interdisciplinaridade. Na 

realidade, não passa de integração de conteúdos aos temas transversais. 

Hoje, uma nova e árdua batalha se inicia já que há professores sentindo-se 

engessados e relutando a aceitar as “aulas prontas”. As críticas por parte dos 

professores são diversas e, o que é mais grave, não há críticas construtivas, apenas 

descaso. 

Não quero entrar no mérito da política educacional; prefiro pensar como 

educadora. Assim, é implantado na Rede Pública do Estado de São Paulo o modelo 
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de currículo que há tempos tem sido “almejado”. Aquele que pode ser questionado, 

criticado, modificado, mas não desprezado e ignorado. 

Percebe-se, assim, que o professor foi formado para o normativismo 

(conhecido como Escola Clássica, dentre outros nomes, como Tradicionalista). Toda 

e qualquer mudança faz com que o professor crie resistência para aceitar de pronto 

o que está sendo proposto. Nesse contexto, o que fazer para que o educador se 

renda ao oficio de educar, e ainda, perceba-se em um processo contínuo de 

formação, no qual poderá se construir e reconstruir, diariamente? 

No relatório para a UNESCO da Conferência Mundial de Educação Para 

Todos, realizada em 1990, em Jomtien, Tailândia, foram definidos quatro pilares da 

educação, coordenados por Jacques Delors, que deveriam ser a meta para o 

desenvolvimento educacional em todos os países signatários de seus documentos. 

Esses pilares são: Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender a viver com os 

outros, Aprender a ser.  

Os Pilares da Educação, descritos nos PCN, deixam claro o que é preciso 

realizar para que o aluno se desenvolva, como contempla o documento. Ainda 

assim, não foi possível perceber avanço significativo neste desenvolvimento. 

Pelo exposto, para a melhoria na qualidade da educação é preciso voltar o 

olhar para a necessidade de “formar” sujeitos-professores, livres, autônomos e 

responsáveis, sábios e comprometidos com seu ofício. Ele contribuirá para que o 

aluno assim se construa. 

Ao realizar o projeto de pesquisa para ingressar no Programa de Mestrado 

em Educação, eu pensava discutir o ensino nas escolas públicas do Estado de São 

Paulo com vistas no caminho a percorrer para a qualidade da educação sob a ótica 

da prática docente. 

Ao ter contato com a Pedagogia do Sujeito, descobri o caminho para onde 

enveredar. Precisaria entendê-la enquanto teoria/prática em sua totalidade. Foi 

quando pensei em construir uma sequência de argumentos na qual pudesse 

compreender a Pedagogia do Sujeito, quiçá contribuindo para que ela fosse 

difundida em instituições de ensino. 

É nesse formato que apresento os capítulos desse estudo. Assim, o trabalho 

foi estruturado em três capítulos. No primeiro, apresento um Panorama sobre a 

Formação de Professores no Brasil; no segundo, em discurso reflexivo, apresento a 

Pedagogia do Sujeito com vistas a contribuir para a construção de sujeitos-
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professores; no terceiro, discorro sobre a “prática” da Pedagogia do Sujeito levada a 

efeito na Escola Cristo Redentor de Educação Especial, em São José do Rio Pardo, 

e na Escola Estadual Professor Lênio Vieira de Moraes, todas no estado de São 

Paulo; bem como, as inquietações sobre a prática educativa que surgiram na 

realização deste trabalho. 

O procedimento metodológico trabalhado foi o da Análise Documental, isto é, 

pesquisa baseada em documentos como fonte pesquisa, sejam livros, artigos 

científicos e revisões bibliográficas. Após a análise foram organizados e 

interpretados à luz dos objetivos da investigação proposta. Obviamente, a Análise 

Documental serviu, também, de técnica de coleta de dados. A coleta foi acrescida de 

informações obtidas em vários diálogos com o Prof. Dr. Potiguara Acácio Pereira, 

orientador e criador da Pedagogia do Sujeito, além da observação direta e da 

observação participante nos locais onde isto se fez necessário. 

Por tudo isso, agucei meu interesse pela Pedagogia do Sujeito, 

estabelecendo os seguintes questionamentos. Qual caminho é possível percorrer 

para contribuir na construção de sujeitos-professores, e não professores sujeitados a 

tantas denominações e determinações pedagógicas ao longo de sua formação e 

profissão? Que caminhos percorrer como sujeitos-professores para contribuir com a 

construção de sujeitos-alunos? 
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2 CAPÍTULO 1 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

O objetivo primeiro deste capítulo é refletir sobre as tendências atuais da 

formação docente para, posteriormente, fornecer subsídios que possam contribuir 

para a construção do professor enquanto sujeito, a partir do que acontece no dia a 

dia de uma Escola Estadual de São Paulo. 

Ao longo do capítulo, são citados autores que tiveram obras indicadas como 

aporte teórico, para as pessoas que prestam concurso público para efetivação como 

professor da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo, e também, autores 

tomados como referência para o desenvolvimento das disciplinas do Programa de 

Mestrado em Educação, na Universidade Cidade de São Paulo. Há posturas 

antagônicas entre elas, porém, pertinentes para esta pesquisa, porque considero 

importante a admissão de que cada um é um e, nesse sentido, cada um contribui à 

sua maneira. 

A Educação Brasileira evoluiu em rupturas, marcando a sua história em 

determinado período. Com a chegada dos portugueses ao território do Novo Mundo, 

a educação que se praticava entre as populações indígenas não tinha as marcas 

repressivas do modelo educacional europeu. 

 “Não podemos deixar de reconhecer que os portugueses trouxeram um 

padrão de educação próprio da Europa, o que não quer dizer que as populações que 

por aqui viviam já não possuíam características próprias de se fazer educação” 

(BELLO, 2001, p.21). 

Quando os jesuítas chegaram por aqui eles não trouxeram somente a moral, 

os costumes e a religiosidade europeia; trouxeram, também, os métodos 

pedagógicos. 

 No final do século XVI foi elaborado pelos jesuítas o Ratio Studiorum, método 

de ensino que se expandiu rapidamente por toda a Europa e regiões do Novo 

Mundo em fase de ocupação, tendo como principal objetivo levar a fé católica aos 

povos que habitavam estes territórios.  

O documento final, intitulado Ratio Atque Institutio Studiorum Societatis Lesu, 

compõe-se de trinta conjuntos de regras. Trata-se de um detalhado manual com a 

indicação da responsabilidade, do desempenho, da subordinação e do 
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relacionamento dos membros dos colégios da Companhia de Jesus, de professores 

a alunos.  

Além de ser um manual de organização e administração escolar, estas 

normas iriam ordenar as instituições de ensino de uma única maneira, com vistas a 

permitir uma formação uniforme a todos que frequentassem os colégios da Ordem 

Jesuítica, em qualquer lugar do mundo.  

O Ratio Studiorum foi a base comum que serviu de suporte de trabalho dos 

jesuítas e, assim, as movimentações dos colégios foram rigorosamente coordenadas 

pelo método, que estabelecia o currículo do colégio e deveria ser seguido por todas 

as unidades da Companhia, para garantir a universalidade do trabalho dos mestres 

espalhados por todo o mundo.  

Propunha uma educação integral do homem. Seus preceitos iam além de um 

simples método de estudo, queriam assegurar aquilo que entediam como “progresso 

de uma civilização”, atingindo valores e formas de comportamento de comprovada 

eficácia na vida de uma sociedade. Na visão portuguesa da época, eles estavam 

com a verdade e queriam transmiti-la. 

Este método funcionou absoluto durante 210 anos, de 1549 a 1759, quando 

uma nova ruptura marca a História da Educação no Brasil: a expulsão dos jesuítas 

por Marquês de Pombal.  Se havia estrutura em termos de educação, o que se 

observou a seguir foi o mais absoluto caos.  

A reforma educacional pombalina culminou com a expulsão dos jesuítas 

precisamente das colônias portuguesas, tirando o comando da educação das mãos 

destes e passando para as mãos do Estado. Extintos os colégios jesuítas, o governo 

não poderia deixar de suprir a enorme lacuna que se abria na vida educacional, 

tanto portuguesa como de suas colônias. 

Para o Brasil, a expulsão dos jesuítas significou, entre outras coisas, a 

destruição do único sistema de ensino existente no país.  

 

 A organicidade da educação jesuítica foi consagrada quando Pombal os 
 expulsou levando o ensino brasileiro ao caos, através de suas famosas 
 ‘aulas régias’, a despeito da existência de escolas fundadas por outras 
 ordens religiosas, como os Beneditinos, os Franciscanos e os Carmelitas 
 (NISKIER, 2001, p. 34). 

 

Através do Alvará Régio, de 28 de junho de 1759, o Marquês de Pombal 

suprimia as escolas jesuíticas de Portugal e de todas as colônias, ao expulsar os 
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jesuítas da colônia e, ao mesmo tempo, criava as aulas régias ou avulsas de Latim, 

Grego, Filosofia e Retórica, que deveriam suprir as disciplinas antes oferecidas nos 

extintos colégios jesuítas.  

As aulas régias, que compreendiam o estudo das humanidades, pertencentes 

ao Estado e não mais restritas à Igreja, constituíram a primeira forma do sistema de 

ensino público no Brasil. Mas, o caos continuou até que a Família Real, fugindo de 

Napoleão na Europa, resolveu transferir o Reino para o Novo Mundo. 

Não houve implantação de um sistema educacional nas terras brasileiras, 

mas a vinda da Família Real permitiu uma nova ruptura. Para sua estadia no Brasil 

D. João VI abriu Academias Militares, Escolas de Direito e Medicina, a Biblioteca 

Real, o Jardim Botânico e, sua iniciativa mais marcante em termos de mudança, a 

Imprensa Régia.  

A educação, no entanto, continuou a ter uma importância secundária. 

Enquanto nas colônias espanholas já existiam muitas universidades, em 1538 já 

existia a Universidade de São Domingos e, em 1551, a do México e a de Lima, a 

nossa primeira Universidade só surgiu em 1934, em São Paulo. (A primeira 

universidade brasileira foi a do Paraná, criada em 1912, mas, há na História da 

Educação Brasileira toda uma justificativa de o porquê ela não ser considerada 

assim). 

Por todo o Império, incluindo D. João VI, D. Pedro I e D. Pedro II, pouco se 

fez pela educação brasileira e muitos reclamavam de sua qualidade. Com a 

Proclamação da República tentou-se várias reformas que pudessem dar uma nova 

guinada, mas, se observarmos bem, a educação brasileira não sofreu um processo 

de evolução que pudesse ser considerado marcante ou significativo em termos de 

modelo. 

Até os dias de hoje houve inúmeras reformulações no planejamento 

educacional, mas a educação continua a ter as mesmas características impostas em 

todos os países do mundo, que é a de manter o "status quo".  

 

 Se considerarmos a História como um processo em eterna evolução não 
 podemos considerar este trabalho como terminado. Novas rupturas estão 
 acontecendo no exato momento em que esse texto está sendo lido. A 
 educação brasileira evolui em saltos desordenados, em diversas direções. 
 (BELLO, 2001, p.21). 
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Os Cursos de Graduação, no Brasil, foram concebidos nas faculdades de 

Filosofia; eles surgiram da necessidade de regulamentar a formação de professores 

para a escola na época chamada de secundária. Dividido da seguinte maneira: um 

ano destinado às disciplinas de natureza pedagógica e três anos de disciplinas de 

conteúdo “científico”. 

Essa maneira de conceituar a formação docente manifesta-se conforme o 

modelo da “racionalidade técnica”, denominado na bibliografia educacional. Nele, o 

professor é visto como um técnico, um especialista que executa com rigor, na sua 

prática do dia a dia, as regras que derivam do conhecimento científico e do 

conhecimento pedagógico adquirido no Curso de Graduação. 

As críticas conferidas a esse modelo referem-se à divisão entre teoria e 

prática na formação docente, a importância atribuída à formação teórica em prejuízo 

da formação prática e a concepção da prática como espaço de “aplicação” do 

conhecimento teórico. 

Contudo, esse desenho de formação docente ainda impera nas instituições 

de Ensino Superior no Brasil, onde há disciplinas de conteúdos específicos e 

disciplinas de conteúdos pedagógicos. 

Ao longo dos anos, a formação docente tem sido discutida como um processo 

no qual o professor é ator e interfere diretamente em sua formação, sendo 

protagonista. É importante que ele se reconheça como tal. 

O maior desafio para as instituições de ensino superior está na formação de 

educadores para o nível de Educação Básica que, ao atuar nas escolas, conduzam 

os alunos a uma formação consciente para o exercício da cidadania. 

A formação docente, por ser entendida como processo, apresenta uma das 

questões mais importantes: a dialógica entre teoria e prática. Equivocadamente, é 

preconizado que ambas acontecem independentemente. Os cursos de Formação de 

Professores são organizados de maneira fragmentada – uma abordagem teórica e 

uma abordagem prática, como se o conhecimento fosse primeiro adquirido e, 

posteriormente, “aplicado”. 

Como não basta dominar conteúdos específicos ou pedagógicos para alguém 

se tornar um bom professor, também não é suficiente estar em contato apenas com 

a prática para se garantir uma formação docente de qualidade. 

Sabe-se que, a prática pedagógica não é isenta de conhecimentos teóricos 

que, por sua vez, ganham novos significados diante da realidade escolar. 
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Para aclarar os conceitos, é importante a distinção das terminologias. Teoria, 

do grego θεωρία, é o conhecimento especulativo, puramente racional. O substantivo 

“theoría” significa ação de contemplar, olhar, examinar, especular. Também pode ser 

entendido como forma de pensar e entender algum fenômeno a partir da 

observação. 

O termo é aplicado a diversas áreas do conhecimento (Filosofia, Sociologia, 

Antropologia etc.), mas, em cada área possui definição específica. 

Para a Filosofia, teoria é um sistema de ideias caracterizado por certo 

conjunto básico (mas refutável) de hipóteses peculiares, e que procuram adequação 

a uma classe de fatos. A prática é a realização “concreta” de uma teoria. 

Diz-se, no senso comum, que é preciso “aplicar a teoria à prática”, ou ainda, 

que “na prática, a teoria é outra”. Por serem duas dimensões de um mesmo 

fenômeno, é possível perceber que geram controvérsias entre o que é dito e o que é 

feito. 

No entanto, observo que a frase “na teoria tudo é fácil, difícil é a prática” é dita 

e repetida ao longo da formação e da carreira docente. Os professores tendem a 

definir a teoria como o que é dito, escrito, e a prática como o que é realizado. 

Fávero (2002) propõe a construção de uma concepção dialética, em que 

teoria e prática sejam consideradas como um núcleo articulador no processo de 

formação a partir do trabalho desenvolvido com esses dois elementos de forma 

integrada, indissociável e complementar. 

O que de fato pode-se observar é o quão conflituoso são alguns discursos 

sobre teoria e prática na formação de professores. Em outros termos, de um lado 

temos discentes plenamente envolvidos na prática ou no distanciamento da teoria; 

de outro, docentes plenamente envolvidos na teoria ou no distanciamento da prática. 

Assim, surge o discurso “na prática, a teoria é outra”. Há que ficar claro que não 

existe teoria sem prática e vice-versa. 

Neste linear, o que fica claro é a lacuna que deve ser preenchida no sentido 

de não mais diferenciar teoria e prática, mas sim, perceber que as duas são os lados 

da mesma moeda. Conexo dizer que há diferença entre a teoria e a prática e que, há 

sim, distinção entre as duas, já que a teoria pode ser entendida como o 

conhecimento.  “A teoria na acepção clássica da filosofia grega, diz do conhecimento 

especulativo, abstrato, puro, que se afasta do mundo da experiência concreta, 
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visível, saber puro, sem preocupação prática” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, 

p.267).  

Continuando, os autores afirmam:  

 

 A prática diz respeito a ação que o homem exerce sobre as coisas, 
 aplicação de um conhecimento em uma ação concreta efetiva. Ex: saber 
 prático. Conhecimento empírico, saber fazer algo. Ex: prática pedagógica, 
 prática médica. Oposto a teoria, especulativa (JAPIASSÚ; MARCONDES, 
 2006, p. 223). 
 

Não é difícil observar que, há sim diferença entre a teoria e a prática, porém o 

que proponho é que as duas ocorram concomitantemente. 

Ao discutir teoria e prática na formação docente observo que, há três décadas 

houve reformas significativas no currículo de formação de professores nas 

instituições de ensino superior, mas ainda estamos vinculados a um discurso não 

consistente sobre teoria/prática. 

É necessário que a teoria seja associada à prática e vice-versa, não apenas 

em discursos e reflexões, mas difundida no currículo de Ensino Superior; não 

apenas “em tese” ou propostas, mas na efetivação concreta e objetiva. Porém, não é 

suficiente apenas o domínio de conteúdos específicos ou pedagógicos para ser um 

“bom professor”. Também não é suficiente estar em contato apenas com a prática 

para garantia de uma formação docente de qualidade. 

A prática pedagógica não é absolta de conhecimentos teóricos. Contudo, eles 

adquirem significados mais contundentes quando associados ao ambiente escolar. 

É importante, ainda, pensar a formação de um professor que compreenda os 

fundamentos das ciências e revele uma visão ampla dos saberes. “A questão, pois, 

é justificar a Pedagogia como disciplina científica. Ao afirmarmos que a Pedagogia é 

a ciência da Educação, consideramo-la (a Educação) seu objeto” (PEREIRA, 2008, 

p.42). 

Estou convencida, como Pereira (2008), de que a formação docente deva 

acontecer por meio da Pedagogia como ciência, mas não somente. 

Pedagogia é a ciência que tem por objetivo a reflexão, ordenação, 

sistematização e crítica ao processo educativo. Atualmente, denomina-se pedagogo 

o profissional concluinte do curso de Pedagogia. 

No Brasil, é uma Graduação e, por parte do MEC, um curso que cuida dos 

assuntos relacionados à Educação por excelência. Trata-se, portanto, de uma 
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Licenciatura, cuja grade horário-curricular estipulada pelo MEC confere ao 

pedagogo, de uma só vez, as habilitações em Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Coordenação Educacional, Gestão 

Escolar, Orientação Pedagógica, Pedagogia Social e Supervisão Educacional. 

O pedagogo também pode, na falta de professores, lecionar as disciplinas 

que fazem parte do Ensino Fundamental e Médio, além de se dedicar à área técnica 

e científica da Educação, como, por exemplo, prestação de assessoria educacional. 

Devido à sua abrangência, a Pedagogia engloba diversas disciplinas que 

podem ser reunidas em três grupos básicos: disciplinas filosóficas, disciplinas 

científicas e disciplinas técnico-pedagógicas. 

O pedagogo não possui, quanto ao seu objeto de estudo, conteúdo 

intrinsecamente próprio, mas um domínio próprio (a Educação) e um enfoque 

próprio (o educacional), que lhe assegura o caráter científico. 

Como todo cientista da área sócio-humana, o pedagogo apoia-se na reflexão 

e na prática para conhecer o seu objeto de estudo e produzir algo novo na 

sistemática própria da Pedagogia. Tem ele como intuito primordial refletir acerca dos 

fins últimos do fenômeno educativo e fazer a análise objetiva das condições 

existenciais e funcionais desse fenômeno. 

Apesar da grande abrangência do campo educativo, são as práticas 

escolares que constituem o enfoque principal de seu olhar epistêmico.  

O objeto de estudo do pedagogo compreende os processos formativos que 

atuam por meio da comunicação e do intercâmbio da experiência humana 

acumulada. Ele estuda a educação como prática humana e social no que tange à 

modificação dos indivíduos e dos grupos em seus estados físicos, mentais, 

espirituais e culturais. 

Contudo, há professores que ainda desconhecem a sua própria formação. No 

plano das ideias, há indícios de que o grego Platão (427-347 a. C.) foi o primeiro 

pedagogo, não só por ter concebido um sistema educacional para o seu tempo, mas 

principalmente, por tê-lo integrado a uma dimensão ética e política. Para ele, o 

objeto da educação era a formação do homem moral, vivendo em um Estado justo. 

Acredito que este pensamento é difundido até os dias de hoje pela 

apropriação dos interesses culturais, sociais e políticos. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no 9394/96 (LDB) 

contempla no Art. 1º., § 2º., que “A educação escolar deverá vincular-se ao mundo 

do trabalho e à prática social”. 

Assim, percebe-se que, desde os primórdios até a atualidade, o sujeito é 

estimulado a trabalhar e a conviver socialmente. É a escola um dos primeiros 

ambientes em que o sujeito se insere na prática social. 

No que se refere à Pedagogia, sua caracterização como ciência não é 

unanimidade nos discursos de pesquisadores da educação. Alguns autores 

preconizam que a prática seja mais valorizada que a teoria; outros, que a teoria seja 

mais valorizada. Há, ainda, aqueles que apontam que uma acontece 

independentemente da outra, e outros afirmam que não existe teoria sem prática. 

Esse linear deve ser integrado e a vinculação exercida. Porém, ainda assim, 

não será estabelecida uma regra ou mecanismo para essa transposição. Ela deverá 

ser realizada durante o processo de formação de professores nas instituições de 

Ensino Superior. 

Para que a formação aconteça, efetivamente, é importante que os 

professores-pesquisadores das universidades, formadores de educadores, 

assumam, também, uma postura investigativa no que diz respeito à sua própria ação 

docente. Por desempenharem, nessas instituições, o papel de produtores do 

conhecimento, eles têm condições de ultrapassar a função de simples mediadores 

entre ciência, conhecimento, pesquisa e aluno. 

A vinculação é o grande passo a ser dado. A questão é “como fazer”. É 

notório que quem espera receber uma receita, um molde, ao se lançar à reflexão, 

encontra um “norte” muitas vezes insuficiente. 

Pesquisar é um dos caminhos. Mas, ainda assim, é preciso ter o que 

pesquisar: estabelecer o que se pretende conhecer sobre a teoria, quando se tem 

maior habilidade prática; ou o que pretende conhecer da prática, quando se tem 

maior conhecimento sobre a teoria. 

Dessa forma, é possível analisar que o princípio é conhecer “quem sou”, para 

descobrir “o que quero” e, assim, traçar o caminho “para onde vou”. 

Por meio da pesquisa é que caminhamos fazendo o percurso do conhecido 

rumo ao desconhecido. Este é o discurso acadêmico. Percebo como é difícil para 

um educador admitir que desconhece o que seja a Educação, e mais, desconhece 

sua própria formação, como afirma Pereira (2008). 
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Pelo exposto até aqui, sobre a ideia dessa dinâmica (teoria/ prática), é 

possível observar que a prática ocorre na ação, enquanto, a teoria existe nas 

diferentes linguagens. 

Contudo, criar a mediação (associação) entre a teoria (o que é dito) e a 

prática (o que é feito) é um começo. Porém, em toda e qualquer ação docente torna-

se viável lembrar, a todo instante, que somos e “lidamos” com sujeitos, então, não 

há a segurança ideal ou real. Ações são modificadas. O fluir constante pode conferir 

insegurança, de certa forma, à ação. Assim, o que poderia realmente delinear a 

segurança seria a teoria, visto que poderia responsabilizar “o outro” por uma ação 

que não aconteça a contento. 

Grande parte das pesquisas realizadas no âmbito educacional sugere 

reflexão e até mesmo mecanismos de apoio literário de amparo ao professor, no que 

diz respeito ao seu “fazer”, ou seja, ensinar para que o aluno aprenda. Quanto a este 

discurso, não houve ensino se não houver aprendizagem, e por isto hoje o foco está 

na aprendizagem. 

Observa-se que não existe um, mas sim, diversos fatores que interferem no 

exercício da prática educativa. Alguns desses são: falta de perspectivas de pais e 

alunos, não valorização profissional no que refere à carreira do magistério, o 

descrédito social.  

As pesquisas em educação são realizadas por acadêmicos que, em alguns 

casos, não possuem “vivência” em uma sala de aula de Educação Básica. Suas 

pesquisas são pautadas em relatos de experiências. Há professores que não 

confiam nos estudos e questionam: Como falar da “prática” sem conhecê-la? 

Entretanto, desvela-se o mito de que a prática ocorre apenas na sala de aula, 

da interação entre professor e aluno. É importante que os professores reconheçam 

que, a pesquisa é o que faz com que a educação seja pensada no âmbito das 

políticas públicas, e também, por essa manifestação é que a educação vem sendo 

discutida, refletida e organizada pelos órgãos e instâncias da educação. 

Pensar em uma educação de qualidade é pensar em futuros profissionais de 

qualidade. Essa “qualidade” não é a que pode ser apenas mensurada, mas sim, 

estabelecida e vivenciada por professores e alunos. 

Ao apresentar a Formação Docente pelo prisma da teoria/prática, afirmo que 

ela se dá em um processo que não tem fim, e que emerge em diferentes níveis de 

ensino. Em outros termos, deve-se vivenciar no cotidiano das salas de aula o “fazer 
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com excelência”, que muito tem a ver com “querer fazer” e acreditar que esse 

processo não é único e nem está predefinido. Poderá, sim, ser modificado e adaptar-

se à necessidade do ensinar e aprender. 

Estou convencida de que a formação do professor é um processo de 

construção contínuo, plural, que é iniciado na Educação Infantil. A Formação 

Docente não deve ser pensada sem ressalvar que ela não termina na conclusão do 

Curso de Graduação ou Pós-graduação, mas é construída, também, no dia a dia do 

professor, a partir de suas vivências, sua maneira de pensar, saber e agir perante 

situações de diversidade. O processo é complexo e a competência do professor se 

faz necessária para a ação imediata que lhe é exigida, sem tempo hábil de reflexão 

para a resolução dos problemas que são apresentados de imediato. 

No entanto, a formação não deve estar baseada apenas nessas ações, daí a 

importância de conhecer a teoria/prática, e de que tudo seja realizado com 

responsabilidade. E que o conhecimento possa ocorrer com finalidade de 

caracterizar e fundamentar a ação e o fazer do professor no cotidiano da sala de 

aula. Dessa forma, fica entendido que teoria e prática não acontecem 

separadamente, e que podemos, positivamente, obter orientação com maior 

tendência para uma do que para outra, mesmo assim, farão parte do mesmo 

processo teoria/prática. 

Ao ficar clara essa associação, o professor poderá transpor entraves 

relacionados ao processo de formação contínua em que ele é ator. 

Para alguns pesquisadores, ação docente pode ser entendida como uma 

prática social que acontece por meio, não só da educação, mas essencialmente, das 

instituições de ensino. Por assim ser, cabe ao professor intervir em sua própria 

formação. 

Mizukami e Rodrigues (2002) realizaram abordagem de relevância, onde 

retrataram a aprendizagem profissional da docência como: 

 

 (...) importantes instrumentos de pesquisa que possibilitam, não apenas 
 apreender as teorias pessoais dos professores, o processo de construção 
 de conhecimentos profissionais, o desenvolvimento do raciocínio 
 pedagógico, como também, compreender o pensamento do professor. 
 (MIZUKAMI; RODRIGUES, 2002, p.156). 

 

Esta abordagem tem como referencial o pensamento de alguns 

investigadores da epistemologia da prática (L.S.Shulman, 1986, 1987; Shon, 1992; 
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J.H. Shulman & Colbert, 1987; Merseth, 1990, 1992) que, segundo Mizukami e 

Rodrigues (2002), destacam a importância do conhecimento de casos de ensino, na 

construção do pensamento e das práticas do professor. 

No contexto de propiciar reflexão, no que diz respeito à prática do professor 

na sala de aula, percebe-se que a análise e a elaboração de casos de ensino podem 

permitir aos futuros professores desenvolver e explicitar seu conhecimento 

profissional, já que possibilitam o estudo de várias temáticas relacionadas a diversas 

áreas de conhecimento e a revisão de concepções sobre o ensino, aprendizagem, 

aluno, disciplina e avaliação. Estes, por sua vez, constituem importantes 

instrumentos de ensino. 

Compartilho deste pensamento. No entanto, ele deve ser entendido como um, 

dentre vários instrumentos que podem permitir ao professor e ao futuro professor 

acesso ao processo de ensino e, consequentemente, aprendizagem, propiciando, 

ainda, reflexão sobre sua formação. 

Há muitas discussões sobre a qualidade do ensino nos diferentes níveis da 

Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio). As 

atenções têm como cerne o professor e suas ações no exercício de sua função. 

Algumas investigações recaem sobre o conhecimento do professor e sobre suas 

competências e habilidades. Observam-no destacando sua personalidade no que se 

refere aos seus projetos pessoais e profissionais, sua maneira particular em se 

relacionar com o conhecimento e a forma com que emprega, em prática, tais 

conhecimentos. 

Ao investigar o pensamento do professor e seu conhecimento profissional, 

Shulman (1986, 1987) apud Muzukami e Rodrigues (2002) relata que, a lógica e o 

conteúdo do pensamento são influenciados pela concepção do que é organizacional 

e curricular. Sua relação com este processo de desenvolvimento profissional 

docente criou um modelo de raciocínio pedagógico que compreende um ciclo de 

várias atividades que o professor deve completar para que ocorra o ensino de 

qualidade: compreensão, transformação, instrução, avaliação, reflexão e nova 

compreensão. 

As pesquisas recentes sobre a formação docente não apontam, até o 

momento, para uma teoria geral ou conclusiva sobre como ela deva ocorrer, mas é 

possível observar que, a responsabilidade por sua continuidade é atribuída ao 

professor, ideia que está contida nos cursos de graduação, ainda que não expressa. 
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A ausência de uma “teoria comum”, eficaz, na formação do professor, prejudica a 

qualidade da formação.  

Transferir ao professor a responsabilidade de sua formação e a posterior 

exigência no exercício da profissão faz com que ele se baseie em toda ou qualquer 

“pedagogia”, para que desenvolva, por si, a sua didática. Enquanto isto acontecer, o 

ensino-aprendizagem nas escolas estará prejudicado pela ausência de uma base 

comum, que chegou deficiente ao professor em sua formação, neste caso, na 

Graduação. 

Nesse contexto, pode-se perguntar: O futuro professor e o profissional em 

exercício têm conhecimento de tal responsabilidade? E, ainda, reconhecem a sua 

formação enquanto processo? Ao professor não cabe imputar, mas fazer com que 

perceba sua formação de forma contínua e transitória. Em Educação, há muitas 

pesquisas a serem implantadas e difundidas. Como nela o sujeito é o cerne e está 

em constante construção e modificação, temos o motivo principal para que a 

Educação passe diariamente por mudanças. 

No que se refere ao pensamento do professor cabe salientar que, é 

importante que este pensamento seja rigoroso, inserido no discurso de uma 

Pedagogia enquanto ciência. Ou seja, emerge sair do discurso de senso comum e, 

até mesmo, do discurso dogmático que ainda existe em algumas instituições de 

ensino superior. Em suma, a prática e as experiências pessoais com situações de 

ensino são apontadas como elementos centrais nos processos de aprendizagem e 

de desenvolvimento profissional dos docentes. 

Muitos são os “projetos” arquitetados minuciosamente que incitam, 

implicitamente, um programa de ações devidamente esquematizado. Porém, qual 

destes é o que dará ao professor em formação subsídios para se tornar professor? 

As fases pelas quais o professor passará em sua formação é um meio de verificar 

que o professor não nasce, mas sim, se constrói. Da formação inicial e continuada 

de professores emergem análises de estratégias de ensino e de recursos didáticos 

que serão utilizados pelo professor. Daí incorre a inquietação do significado 

empregado ao “ensinar” e ao “aprender” e as implicações para as estratégias de 

ensino adotadas pelos professores. Apresenta-se desagregação entre o ensinar e o 

aprender, onde o professor não participa do processo de aprendizagem do aluno. 

Mizukami e Rodrigues (2002) distinguem três momentos no estudo realizado 

sobre aprender e ensinar: a formação inicial; a formação durante o período de 
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iniciação profissional; e o desenvolvimento profissional. Relatam que esta distinção 

se dá pelo fato de que existem diferentes temas, envolvidos em cada um desses 

momentos. 

Assim, oferecem um esquema no qual é possível observar que, em cada um 

desses momentos, existe um perfil de professor e, ao analisar é possível, até 

mesmo, configurar a trajetória: 1. Graduação/Formação inicial; 2. Início da 

carreira/Iniciação profissional; e 3. Desenvolvimento profissional, que se dará ao 

longo da carreira docente. 

É nesse processo que o professor irá se construir para uma adequação física 

e psicológica em relação ao tempo e espaço, além de todas as transformações que 

ocorrem durante cada um destes momentos do aprender/ensinar. 

Assim, pode-se afirmar que, o processo de formação docente tem sido 

caracterizado como complexo, dinâmico e multifacetado. Nele, o professor, ao longo 

do percurso, deve adquirir conhecimentos, competências e habilidades que serão 

solicitadas a todo o instante. 

 
 A base do conhecimento profissional para o ensino é entendida como um 
 conjunto de compreensões, conhecimentos, habilidades e disposições que 
 um professor necessita para transformar o conhecimento que possui do 
 conteúdo em formas de atuação que sejam pedagogicamente eficazes e 
 adaptáveis às variações de habilidades e de repertórios apresentados pelos 
 alunos. (MIZUKAMI; RODRIGUES, 2002, p.146). 

 

Portanto, o professor tem que saber para transmitir o que conhece se 

utilizando deste conhecimento no intuito de contribuir para que o aluno aprenda, 

dentro do relacionamento entre o conhecer e ensinar o que conhece, construindo, 

assim, “táticas”, habilidades ou meios para que o ensino/aprendizagem ocorra. A 

ação do professor é o núcleo fundamental, por ser entendida como responsável pelo 

que o aluno aprende. 

Contudo, fazer com que o aluno aprenda não depende apenas da ação do 

professor, como envolve também diversos fatores pertinentes, tanto ao aluno quanto 

ao professor. 

Esses fatores pessoais e profissionais têm sido foco de discussão sobre os 

meios utilizados por professores em sua experiência em sala de aula; o meio 

“próprio de cada professor”, que o insere em um saber fazer no processo 

ensino/aprendizagem. 
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Tardif (2002), ao tratar os saberes docentes, assevera que eles implicam um 

processo de formação e aprendizagem. Nessa abordagem, que retrata os saberes 

docentes e a formação profissional, lança seu olhar a um saber plural, que se 

organiza em: Saberes Profissionais (aqueles transmitidos por uma Instituição de 

formação de professores); Saberes Disciplinares (que correspondem aos diversos 

campos do conhecimento, que emergem da tradição cultural e dos grupos sociais 

produtores de saberes); Saberes Curriculares (que se referem aos discursos, 

objetivos, conteúdos e ‘métodos-modelo’, os quais os professores devem aprender e 

aplicar); e os Saberes Experienciais (estes não estão sistematizados em doutrinas 

ou teorias, são saberes práticos). 

 

 Em suma, o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua 
 disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos 
 às ciências da Educação e à Pedagogia e desenvolver um saber prático 
 baseado em sua experiência cotidiana com os alunos. (TARDIF, 2002, 
 p.39). 

 

Difícil é compreender os “mecanismos” de como o professor aprende a fazer 

fazendo e, ainda mais complexo, imaginar o impacto desse processo nos ambientes 

de ensino, mais precisamente nas salas de aula. Digo isto em relação aos 

professores e seus próprios saberes; aos domínios de realizar tal ato com 

responsabilidade. 

O professor lida com sujeitos, e não com objetos. Não podemos, de forma 

alguma, incorrer no risco de construir alunos ou “cobaias”, ao invés de sujeitos. 

Os saberes experienciais chamam minha atenção, com vista em uma 

preocupação: para Tardiff (2002), este saber é plural e constituído dos demais 

saberes (curriculares e disciplinares). O autor relata que, é a partir da experiência 

adquirida no dia a dia como professor e com os alunos que o docente irá 

desenvolver seu habitus, sua maneira particular em lecionar, adquirida ao longo e 

por meio do seu cotidiano em sala de aula, que pode se transformar em traços de 

personalidade profissional, manifestados por meio de um “saber ser” e de um “saber 

fazer”. 

“Os saberes experienciais passarão a ser reconhecidos a partir do momento 

em que os professores manifestarem suas próprias ideias a respeito dos saberes 

curriculares, disciplinares, sobretudo a respeito de sua própria formação” (TARDIF, 

2002, p.55). 
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Nesta perspectiva, é preciso se pensar os saberes experienciais com vistas a 

repensar os saberes disciplinares e curriculares, realizando adequação destes para 

viabilizar a prática docente, isto é, realizar um caminho inverso ao que há hoje nos 

programas de formação de professores, onde a teoria seria adquirida pela prática e, 

talvez, com menor índice de improviso. Logo, é importante respeitar o que cada 

sujeito traz consigo no que diz respeito à cultura familiar e social. 

Silva (1999), ao analisar os trabalhos de Pierre Bourdieu e Passeron sobre as 

críticas ao modelo de educação em relação ao conceito de reprodução, acredita que 

é na propagação da cultura dominante que se difunde o domínio, o capital cultural. 

Com isso, o currículo é caracterizado pelos interesses das classes dominantes. 

“Nessa análise, a cultura não depende da economia: a cultura funciona como uma 

economia, como demonstra, por exemplo, a utilização do conceito de capital cultural” 

(SILVA, 1999, p.34). 

Também há de se considerar que, ao analisar o capital cultural surge a 

possibilidade de perceber que, se há uma cultura dominante de certo há uma cultura 

dos “dominados”. 

É interessante observar que, nas instituições de ensino esta dominação ainda 

é concebida hoje, mas não tão explícita como fora anteriormente. Existe uma 

tendência de ocultação de sua existência, mas, se observarmos o currículo do 

Estado de São Paulo é possível percebê-la implicitamente. Por exemplo: quando é 

solicitado ao aluno que realize uma pesquisa e conste nela o site o qual o aluno 

deverá pesquisar, acredita-se que apenas  os alunos que possuem computador e, 

ainda, acesso a internet irão realizar a pesquisa. A Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo - SEESP se isenta desta observação, afirmando que todas as 

escolas têm computadores e acesso a internet (Programa Acessa Escola), mas, 

infelizmente, esse Programa ainda não é eficiente. Há escolas que não têm sequer 

funcionários para monitorar os alunos, de forma que as salas permanecem 

fechadas. 

Neste caso, em específico, se observa que os alunos não têm igual condição 

para desenvolver a pesquisa. E ainda, se o tema proposto não condiz com a 

realidade à qual ele “conhece”, o aluno terá dificuldades em relação à 

aprendizagem. Este é um exemplo específico “em relação ao capital cultural”; não é 

baseado em um fato em específico, poderia ser com qualquer outra fonte de 

pesquisa (não somente o  computador) como, livro, vídeo, audio, etc. 
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Quando se diz nas escolas que “devemos respeitar o que o aluno traz 

consigo”, acredito que não é apenas respeitá-lo, como também aceitá-lo, mostrar e 

relacionar o que o aluno conhece ao que é possível ele conhecer. 

O professor, ao programar sua aula, precisa prever possíveis situações e 

deve ter o cuidado de verificar diferentes maneiras de abordagem de um mesmo 

assunto. Assim, também estará respeitando cada aluno como um aluno, que tanto 

pode conhecer ou não determinados conteúdos que serão abordados, tendo o 

cuidado para não valorizar o conteúdo em detrimento de cada um que não o 

conhece. 

Nem mesmo pensando em tudo isto, o docente estará livre de incorrer em 

erros, em situações inesperadas. 

“Se pudéssemos, como num vídeo, fazer uma pausa da imagem, se 

pudéssemos, como no basquetebol, pedir um tempo morto, suspender a ação pelo 

tempo necessário para refletir, muitas vezes nossos atos seriam diferentes” 

(PERRENOUD, 2000, p.168). 

Fato é que os professores não têm este tempo de reflexão; a ação tende a 

ser imediata. 

Perrenoud (2000) realiza uma abordagem sobre o habitus (modo de ser, 

costume) na formação de professores, por meio de análise das práticas e tomada de 

consciência, em que retrata que uma ação pedagógica é constantemente controlada 

pelo habitus, envolvendo pelo menos quatro mecanismos: Transformação de 

Esquemas de Ação em Rotinas; Momento Oportuno; Papel do Habitus na 

Microrregulação da Ação Racional; e Gestão de Urgência e Improvisação Regrada. 

A análise destes mecanismos revela a importância do professor adquirir em 

seu habitus a tomada de consciência e a transformação de esquemas para adequar 

ações para que determinada situação ocorra no cotidiano escolar. O autor ainda 

discute as competências necessárias para ensinar, onde aborda a importância do 

professor na relação, por meio da competência, administrar sua própria formação 

contínua. Ao explicitar suas próprias práticas, estabelece seu próprio diagnóstico de 

competência e seu projeto pessoal de formação, estabelecendo a mediação de 

formação comum aos outros professores. 

Perrenoud (2000) e Tardif (2002) propõem reflexões ao considerarem o 

habitus. Acredito ser de grande relevância tais considerações. A prática docente é 

analisada, muitas vezes, em dimensões menores à que é necessária nos dias 
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atuais, com toda a evolução de recursos tecnológicos e das comunicações que são 

apresentados em diferentes formas. 

Por estar, também, diretamente envolvida no âmbito da Educação, como 

professora coordenadora pedagógica da Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo, observo que na ação docente o professor vale-se do saber/fazer, e mais, do 

saber/fazer necessário para ensinar, sem a preocupação se o aluno aprenderá com 

essa ação. Assim, o que está em foco é preparar o aluno para o “mercado de 

trabalho”, tal qual o professor foi também “preparado”. Mas, o fato é que não há 

ensino se não houver aprendizagem. Então, a transmissão de conteúdos não pode 

ser entendida como ensino.  

Arroyo (2000) considera o “oficio de mestre” como uma arte, perícia que não 

deve ser esquecida mesmo com o advento das novas e inúmeras tecnologias. 

“Educar incorpora as marcas de um ofício e de uma arte, aprendida no diálogo de 

gerações” (ARROYO, 2000, p.18). 

A tecnologia, o recurso tecnológico, interfere na ação docente, mas não 

substitui o saber fazer do docente. A informatização não é tudo, mas modifica e 

interfere na ação do professor; cabe então a ele criar mecanismos para conduzir, da 

melhor forma, suas aulas com o advento da tecnologia e dos mais diversificados 

recursos tecnológicos. É preciso entender que estes são instrumentos, ferramentas, 

que quando bem utilizados possibilitarão aulas diferenciadas, e também, uma 

maneira diferente de ensinar e aprender. Não cabe afirmar que as competências do 

professor são maiores ou menores com o advento da tecnologia, ou que suas 

competências são intensificadas com tais recursos tecnológicos.  

Ao analisar a Educação em sua evolução histórica, não é difícil deparar-se 

com as competências e habilidades que o professor deve ter enquanto profissional. 

Talvez isto ocorra, ainda nos dias de hoje, pelos dogmas conferidos à profissão 

durante séculos. Ao atribuir ao professor que este tem como papel ensinar, é 

atribuída a ele a expectativa de que o aluno aprenda. 

Pesquisas em educação não propõem respostas ou soluções, mas sim 

reflexões, que podem ou não ser transformadas em ação. Não é difícil encontrar 

pesquisadores que viram suas pesquisas, seus discursos, serem distorcidos e 

“aplicados”, como se faz em laboratórios. Alguns casos foram catastróficos e 

imperam até os dias atuais. Um exemplo é o construtivismo. 
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Jean Piaget (1974) pesquisou a concepção de conhecimento e de 

aprendizagem, partindo da ideia de que o homem não nasce inteligente, mas 

também não é inerte à influência do meio. Em outros termos, o homem responde 

aos estímulos externos, agindo sobre eles para construir e organizar o seu próprio 

conhecimento de forma cada vez mais elaborada. (PIAGET, 1998). 

Nessa concepção, o conhecimento não se traduz em atingir a verdade 

absoluta, em representar o real tal como ele é, mas numa questão de adaptação. 

Assim, o sujeito do conhecimento está o tempo todo modelando suas ações e 

operações conceituais com base nas suas experiências. 

O próprio mundo sensorial com que se depara é resultado das relações que 

se mantém com este meio, da atividade perceptiva para com ele, e não um meio que 

exista independetemente. 

Alguns educadores que realizaram pesquisas sobre Piaget atribuíram ao 

construtivismo uma maneira independente de aprender, e muitos professores, ao se 

depararem com um novo método de ensino “construtivista”, acreditaram que ao 

aluno cabia a independência no ato de aprender, entendido que o aluno se constrói 

em “um saber próprio”, e isto “sozinho”. Como resultado desta interpretação, alguns 

educadores assumiram postura de que o aluno se constroe, não precisando da 

interferência do professor.  

O resultado do método e postura adotados, por volta de 1996 com a Nova Lei 

de Diretrizes e Bases, ocasionou a defasagem na aprendizagem. E esta é fato que 

se agrava ao longo dos anos. 

Outros pesquisadores, ainda hoje, aventuram-se em elaborar modelos de 

práticas docentes. A aventura está no contexto do risco que correm nesses modelos, 

para que haja viabilidade e entendimento a contento, praticados de maneira 

coerente. É dever de o educador ser coerente ao interpretar os conceitos de 

educação, conhecimento e didática do ensino/aprendizagem. 

Arroyo (2000) considera a especificidade em matéria de educação, pois a 

pluralidade é apenas um rumor. Afirma que ainda impera, na educação, a 

especificidade: “eu conheço”, “eu faço aquilo que me foi concebido em minha 

formação”. E o professor acostumou-se a trabalhar na sua individualidade, sem a 

interação com os demais professores. Um prejuízo para educadores e, 

consequentemente, para os alunos. 
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O discurso de alguns professores ao se deparar com um “problema” adverso 

é: “não fui formado para isto”. E realmente estão certos. Mas, para que o professor 

foi formado se não para ensinar, inclusive em situações de adversidade? 

Ao vislumbrar este panorama observei que as investigações realizadas têm 

um eixo norteador, que é a formação docente, e que seus propositores tiveram a 

preocupação em vincular aos seus pensamentos mecanismos de funcionalidade. 

Em outros termos, houve uma preocupação por parte dos autores em arquitetar um 

esquema a ser seguido, ou seja, um modelo, no qual a formação docente possa ser 

investigada e até mesmo validada. Interessante neste “panorama” sobre a formação 

é a ideia (comum) de que o professor tem responsabilidade na sua formação e que, 

nesse processo, a formação não tem um fim. 

Ainda incide a tradição de que a formação contínua se dá por meio de Cursos 

de Pós-graduação, ou seja, essencialmente nas instituições de ensino superior. 

Entretanto, observa-se nas recentes investigações que a formação contínua ocorre 

na ação do cotidiano do professor e, ainda, no convívio e estudos de casos na 

escola, em ambientes próprios para reflexão. 

Tanto a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo quanto as 

Secretarias de Educação Municipais têm adotado a capacitação dos professores 

como formação contínua, e estas são obrigatórias na carga horária do professor. 

Quando se realiza pesquisa em educação é comum que o professor seja 

retratado como protagonista no plano das ideias dos pesquisadores que os 

investigam. Assim, muitos professores, ao estudarem diferentes documentos, podem 

sentir-se em “aquários”, onde serão observados. 

Embora nossas pesquisas sejam de cunho científico, não é propósito tratar os 

professores como objetos a serem observados em suas ações. Não há como dizer 

que a ação de um docente será comum ao outro. Cabe, porém, realizar tais 

observações na perspectiva de que elas serão avaliadas para posterior reflexão 

sobre como a ação se dá no cotidiano do professor. 

As pesquisas em Educação tomaram força nas últimas décadas devido ao 

fracasso escolar, que teve como consequência a defasagem na aprendizagem, a 

retenção e a evasão escolar. 

Com o objetivo de sanar tais problemas, nos deparamos hoje com um novo 

contexto, que é o déficit de qualidade no ensino. São formados profissionais com 

escolarização, mas sem condições básicas de leitura e escrita. Isso como resultado 
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da Progressão Continuada (Programa do Governo do Estado de São Paulo que 

constitui na aprendizagem em ciclos), equivocadamente entendida pela comunidade 

escolar e sociedade como “Progressão Automática”, quando na sua implantação. 

Não é possível responsabilizar os gestores e professores, mas sim, a forma na qual 

o programa foi implantado e direcionado. 

É importante refletir sobre as pesquisas em Educação enquanto elas não 

forem tratadas como científicas. Se, cientificamente, as pesquisas não forem 

devidamente interpretadas, haverá danos irreversíveis para a qualidade do ensino 

no Brasil. 

Quando são abordados o fracasso escolar e a defasagem na aprendizagem, 

utiliza-se um referencial comparativo, que percorre as Políticas Públicas de 

Educação, e há risco de oferecer um duelo de responsabilidades e/ou culpabilidade, 

ao invés de uma fundamentação coerente sobre a realidade educacional enquanto 

direito e dever propriamente dito. 

Contudo, não se pode deixar de mencionar a realidade que assola a 

educação no Brasil, até mesmo para justificar que muitos professores são 

graduados dessa forma. 

Proponho destacar as tendências quanto à formação docente. Nelas, o 

pensamento comum entre os investigadores é que o processo de formação está 

muito aquém das instituições de ensino. Ou seja, acontece essencialmente no 

programa institucional e também na ação diária do professor. Ao realizar as leituras 

foi possível se deparar com discursos semelhantes, comuns, que ocorreram porque 

houve intensificação nas pesquisas autobiográficas e relatos de experiência desde 

1995. Rumores conferem aos professores a responsabilidade pela aprendizagem do 

aluno. 

Ao longo das pesquisas, foi surgindo uma nova visão do professor, não 

apenas o professor a quem fora conferido um diploma, mas um professor que 

aprendeu, ao longo de sua carreira docente, um método próprio para melhor 

conduzir sua aula. Alguns autores chamam-no de habitus, outros, “saber 

experiencial”, ou ainda, “prática em ação”. Essa prática torna-se comum aos 

professores que dela fazem uso.  

Entretanto, fica claro que, mesmo ao utilizar algum dos métodos que foram 

propostos nas instituições de ensino, ainda assim, haverá um traço próprio para toda 

e qualquer ação na sala de aula com o aluno. Isso é o que torna fascinante o ato de 
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ensinar e aprender a todo o instante. A proposta para esse ato seria, talvez, a 

autonomia. Em outros termos, a moda dita a cultura, e os costumes de determinada 

época e a educação também ditam seus modismos. A autonomia do professor é a 

base de sua construção. 

Os opositores e/ou pessimistas podem entender que essa autonomia ocorre 

para que haja a transferência da responsabilidade pelo fracasso escolar ao 

professor. Os otimistas acreditam que a autonomia confere ao professor o sucesso 

quando suas ações são realizadas de maneira a contribuir por uma melhor condição 

de aprendizagem ao aluno. Contudo, na educação, o sucesso e o fracasso sempre 

são relacionados. 

Contreras (2002) realizou estudo sobre a autonomia de professores, no qual 

deixa clara sua preocupação com a transformação de "valores" em algo comum, 

sem a devida importância dos termos “profissionalização” e “autonomia de 

professores”. Contudo, independente ao que sua análise se destina, pretendo utilizar 

como contribuição o aspecto que se refere à autonomia de professores. O conceito 

de autonomia, para Contreras (2002), está vinculado, implicitamente, à concepção 

(modelo) de professor. Assim, o especialista técnico a considera como status ou 

como atributo: do profissional reflexivo, como responsabilidade moral e individual; do 

intelectual crítico, como autonomia e emancipação. Porém, ultrapassando esses 

limites, a autonomia, no contexto da prática do ensino, deve ser entendida como um 

processo de construção permanente, no qual se deve conjugar, equilibrar e dar 

sentido a muitos elementos. Portanto, pode ser descrita e justificada, mas não 

reduzida a uma definição autoexplicativa. 

Por isso, a autonomia não é um chamado à autocomplacência, ao 

individualismo competitivo, mas à convicção de que um desenvolvimento mais 

educativo dos professores e das escolas virá do processo democrático da educação, 

da tentativa de se construir a autonomia profissional juntamente com a autonomia 

social. 

Podemos concluir que, a autonomia, assim como a profissão docente, é 

resultado de uma série de fatores que ultrapassam um mero buscar de direitos 

trabalhistas ou um reconhecimento social. Portanto, elas só se tornarão adequadas 

se acompanhadas de uma profissionalização do ensino. Em outros termos, não 

ocorrerá um progresso profissional se o ensino permanecer inerte a este processo. 
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Assim, as instituições de ensino, ao trabalhar com sujeitos, não podem estar 

pautadas em técnicas predeterminadas, como se o resultado do processo educativo 

fosse mensurável e previsível. Aqui, nota-se mais um discurso comum a outros 

autores que pensam a Educação. A partir desta contextualização pode-se aferir que 

o professor será autônomo quando a escola for autônoma. 

Nessa perspectiva, as políticas educacionais seriam também idealizadas a 

partir da teoria/prática, e não apenas da teoria da Educação. 

Embora haja outras concepções sobre a autonomia docente, acredito que a 

fundamentação de Contreras (2002) é a mais contundente, principalmente se houver 

a análise de que a escola tem este papel amparado pela LDB 9394/96 em seu Art. 

14.I.: “participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político 

pedagógico da escola, aqui se trata do sistema de ensino público de educação 

básica.” O artigo sugere a democratização que vem associada à autonomia, quando 

da realização do Projeto Político Pedagógico da escola. 

Minha concepção é de que a autonomia deve acontecer com respeito e 

responsabilidade, objetivos distintos, que promovem o desenvolvimento do aluno em 

sua totalidade. 

Se observarmos o professor, no processo inicial de sua formação, é aluno. Se 

neste momento tiver formação pautada pela autonomia, possivelmente agirá com 

autonomia, caminhando e agindo por sua própria vontade. Porém, se for tolhido em 

relação a todas as suas expectativas ao ingressar na instituição, dificilmente se 

construirá diferente do que foi formado.  

Há, ainda, muitas considerações das investigações que relacionam os traços 

de personalidade que o professor adquire ao longo da ação docente. Posto isto, qual 

é a condição prática de valorizar o habitus, se este pode ou não ser executado de 

forma adequada, com regulação racional por parte do professor? E se ele calcar-se 

somente em sua especificidade? É confiável aprender a fazer “fazendo” ou aprender 

a ser professor “sendo”? 

Tais indagações me levaram a pesquisar o habitus, os saberes, as 

competências, os pensamentos, os ideais da formação de professores dentro das 

instituições e nas salas de aula, na ação diária do professor, pelo prisma de 

pesquisadores conceituados e trabalhos muito bem fundamentados. Mas, foi a partir 

da Pedagogia do Sujeito, de Pereira (2007), que dei rumo à minha pesquisa, já que 
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os saberes disciplinares e curriculares estão bem difundidos nos próprios Cursos de 

Graduação. 

A organização está estabelecida. As instituições reconhecem suas 

fragilidades, já que são delas que muitas das pesquisas tomam forma e são 

publicadas e validadas, mas nem sempre avaliadas. Tal compreensão deve ser 

almejada no sentido de ultrapassar as dimensões da pura constatação de fatos e 

buscar, incessantemente, processos de superação e transformação, análises 

expressivas sobre este fluir constante que é a formação docente. 

Há um confronto quase imperceptível, mas real: propõe ao professor a 

participação em sua formação, mas as instituições continuam fragmentando o 

professor. Não houve nenhuma reformulação curricular e disciplinar. O que se 

apresenta de forma mais real em termos de mudança não é algo novo e tem havido 

muito questionamento em relação aos estágios supervisionados e ao Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

O Conselho Nacional de Educação, Parecer 21, de 2001, define o Estágio 

Curricular como um “tempo de aprendizagem que, através de um período de 

permanência, alguém se demora em algum lugar ou ofício para aprender a prática 

do mesmo e depois poder exercer uma profissão ou ofício.” Assim, o estágio supõe 

uma relação pedagógica entre alguém que já é um profissional reconhecido em um 

ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário: “[...] é o momento de 

efetivar um processo de ensino/aprendizagem que se tornará concreto e autônomo 

quando da profissionalização deste estagiário”. 

Embora de maneira implícita, esse documento sugere que a formação 

docente institucional é importante, mas não contempla os subsídios necessários e 

suficientes para preparar o professor para o exercício de sua profissão: 

“(...) o estágio tem sido motivo de muitas controvérsias no meio acadêmico. 

Normalmente, caracteriza-se como uma atividade realizada no último ano do Curso 

com o objetivo de instrumentalizar o profissional para atuar na sala de aula” 

(BEHRENS, 1991, p.18). 

Essa perspectiva nem sempre tem contribuído para a efetiva formação de 

futuros professores. Haja vista que é empregada uma concepção equivocada ao 

estágio, de aplicabilidade da teoria na prática. “(...) saber observar, descrever, 

registrar, interpretar e problematizar e, consequentemente, propor alternativas de 

intervenção” (PIMENTA; LIMA, 2005, p.76). 
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Essa afirmação desencadeia um discurso de responsabilidade das 

instituições de ensino ao tornar viável esta atividade docente de prática e ação. 

Acredita-se que, o estágio é um recurso que possibilita ao futuro professor a vivência 

prática da ação docente. Muito tem se discutido sobre o assunto, há opiniões 

totalmente contrárias a esse pensamento, ou parcialmente, já que não é possível 

afirmar que um sujeito é capaz de “aprender”, “saber”, “interpretar” e “problematizar” 

por meio de observação e interpretação de algo que não tenha vivenciado 

efetivamente, apenas por experiências e ações do outro. 

Em consonância, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica em Nível Superior afirma que, não basta que o 

professor aprenda e saiba fazer, é preciso que “o professor, além de saber e de 

saber fazer deve compreender o que faz.” Noutros termos, urge o professor 

cognoscente. 

O estágio é “exigido” e tem como um de seus objetivos dar a oportunidade ao 

aluno (futuro professor) de conhecer, por meio da observação, o cotidiano de um 

ambiente escolar. Assim, ficaria mais lógico que este fosse estágio de reflexão da 

prática do outro, por meio de constatações de uma observação. Quanto ao TCC tem 

por objetivo o incentivo e a iniciação à pesquisa acadêmico-científica. Ora, como se 

pode chamar de incentivo algo que é obrigatório? E todo termo que carrega esta 

terminologia gera conflito de aceitação. 

Difícil é compreender que, na atual realidade educacional brasileira, somente 

no nível superior de ensino é que iniciativas com relação à pesquisa são exigidas. É, 

pois, nos cursos de Pós-graduação, geralmente stricto sensu, que será construído o 

caminho do conhecido rumo ao desconhecido. 

Acostumados que estamos a nos valer do senso comum, o fato que se 

apresenta de imediato é a dificuldade de se entender o que se anuncia como 

pensamento rigoroso, que na construção da pesquisa aparece como um dos 

elementos principais de sua caracterização.  

No discurso acadêmico a pesquisa é a marcha do conhecido para o 

desconhecido, um linear percurso entre partida e chegada. E, como se trata de 

conhecimento, sujeito (aquele que conhece) e objeto (aquilo que se conhece) estão 

em íntima correlação. 

Por isto, há que definir objetos, procedimentos metodológicos e estar ciente 

de que é necessário valer-se de um corpo conceitual, próprio a cada disciplina 
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científica. “Assim, antes de iniciar uma pesquisa, é preciso saber pesquisar, e mais, 

saber o que se vai pesquisar” (PEREIRA, 2008, p.45). 

Contudo, referências documentais ricas em conteúdo e informações serão 

insuficientes se o futuro pesquisador desconhecer esses aspectos, cruciais para a 

pesquisa. Procurar pelo objeto da pesquisa gera incerteza, frustração. Muitos ainda 

desconhecem-se a si mesmos. É quando se descobre que a noção de objeto não 

está clara. Na maior parte das vezes, desconhece o objeto da própria Ciência, na 

qual está se formando. 

Outra questão interessante, que convém observar aqui, é que a maioria não 

se vê como pesquisador, já que ingressa no curso superior apenas pela graduação. 

Assim, o esperado é adquirir titulação para prosseguir na carreira docente. E, neste 

contexto, a frustração é perceptível. 

Ser pesquisador demanda dedicação, muita leitura e interpretação de textos 

científicos e filosóficos que requerem atenção redobrada e domínio de terminologias 

próprias. Há de se saber, ainda, interpretar os diferentes tipos de discursos e de 

linguagens com que se depara. 

Nesta perspectiva, ser pesquisador é reconstruir seus próprios pensamentos. 

É conhecer o pensamento de outros pesquisadores que, há milênios, séculos, 

décadas, dias pesquisaram e escreveram. 

Muito do que parece novo já foi pesquisado, avaliado e validado em um 

contexto científico. Posto isto, ser pesquisador nos dias atuais é tarefa árdua. 

Dessa forma, afirma Demo (2002, p. 61): “a procura de material será um início 

instigador. Significa habituar o aluno a ter textos, fontes, dados, informações, visa-se 

superar a regra comum de receber as coisas prontas, sobretudo, apenas reproduzir 

materiais existentes”. 

É relevante o papel do professor na pesquisa, situando-o como sujeito-

professor que precisa ter conhecimento sobre sua prática. Nessa perspectiva, 

surgem as possibilidades de rompimento do tradicional modelo dos cursos de 

formação de professores rumo à inserção na realidade escolar. 

O professor conhece o que deve saber para ensinar, conhece a organização 

institucional, os objetos estão bem definidos. Contudo, desconhecem o sujeito, o eu, 

e consequentemente, desconhece o aluno como sujeito. É primordial na formação 

docente que o professor se construa e se reconheça sujeito e que este modificar-se 

ocorra anteriormente à sua construção como professor. 
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No percurso do se modificar, se desenvolver e se construir sujeito não seja 

identificado, apenas, como professor, porque se assim for percorrerá caminhos 

tortuosos de incertezas e insatisfações, consigo e com os outros. 

No cotidiano da ação docente é notório e, até mesmo, compreensivo que o 

professor tema o fracasso em suas ações e, assim, possa desencadear o que 

chamarei de imobilidade racional. Noutros termos, se não houver ação não haverá o 

fracasso.  

Assim, podemos perceber que o temor ao fracasso é maior que o “desejo” de 

sucesso. A consequência desta imobilidade racional está presente no “habitus” de 

muitos professores. 

Se o professor entender que sua formação é contínua e, por assim ser, 

aceitar-se em um processo de formação, possibilitará adequações ao seu trabalho 

no cotidiano com os alunos, mesmo em situações de adversidade.  

“Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e 

criativo sobre os percursos e projetos próprios, com vista à construção de uma 

identidade que também é uma identidade profissional” (NÓVOA, 2002, p.25). 

Compartilho deste pensamento por acreditar que o professor, ao longo de sua 

formação e anterior a este processo, idealizou seus propósitos, seus métodos, de 

“ser” professor. Mesmo que este idealismo, tenha sido transformado pelas 

adequações que a experiência traz, há algo ainda que o “instiga” a perseguir, se não 

um “antigo”, um novo ideal. 

Assim, como resultado das mudanças sociais, políticas e econômicas pelas 

quais estamos passando, existe uma preocupação latente em se realizar pesquisas 

que busquem compreender o exercício da docência e dos processos de construção 

da identidade, “profissionalidade” e profissionalização do professor. 

Mas a quem interessa esta identidade? Qual o perfil deste profissional? 

Poderia aqui ser construída uma ou várias respostas e, até mesmo, estas 

serem realizadas por meio de pesquisa. 

Contudo, não tem por objetivo uma pesquisa realizar respostas, mas sim, 

sugerir hipóteses para reflexão, bem como, compreender a realidade que nos é 

apresentada com o intuito de transformá-la a partir da nossa própria inserção crítica. 

Ao realizar opção por um pensamento não significa que seja necessário 

ignorar ou desconsiderar os demais. E, sim, olhar com mais rigor para o que se 
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apresenta mais próximo ou que estabelece relação com a trajetória pessoal e 

profissional. 

As considerações sobre teoria e pratica educativa foram subsídios 

importantes para o desenvolvimento desse trabalho. Mas, é preciso que seja 

analisada, que esta teoria/prática deva atender não apenas os “anseios” de 

professores “docentes”, mas de pais e alunos, que desconhecem “o que é”, e “para 

que” a teoria e prática educativa existem. 

Tradicionalmente, a “adolescência” é um período da vida, “pessoal” e 

“escolar”, onde se intensificam as cobranças aos alunos, no que diz respeito as suas 

perspectivas. Os pais dizem: se não estudarem, não serão ninguém na vida, os 

professores falam para os alunos que “o estudo é importante”, neste caso a 

conclusão do Ensino Médio e continuidade na “Graduação”. 

Ao sujeito-professor cabe desenvolver no aluno a consciência de que o 

estudo é necessário, e que já são alguém na vida, mas o que necessitam é se 

construírem sujeitos autônomos, livres e responsáveis. Para que possam conduzir 

suas vidas da melhor maneira possível. 

Ao professor cabe, também, o papel de envolver os pais, ou melhor, envolver 

a família à vida do aluno. E quem sabe, para isto seja necessário “educar as famílias 

a educarem”. 

Quando em uma reunião de pais na escola o professor relata ao pai as 

dificuldades do filho, a indisciplina, que mais tarde iremos perceber que é uma 

maneira de chamar atenção para si, o pai/mãe diz ao professor: — Eu não sei mais 

o que fazer com este “fulano”. Ou: — Já disse para ele, quer terminar sua vida como 

eu, sem estudo? Ter que “camelar” para colocar o que comer dentro de casa? E 

nestas falas, que são “muitas”, percebemos que falta estrutura pessoal para estes 

pais, ou seja, como educar, dialogar se não há parâmetros para isto? E não há. 

Tudo fica, ainda, mais agravado, porque os pais não querem ir à escola, não 

querem ouvir sobre o “seu fracasso”, já que, inconscientemente, quando falamos do 

aluno estamos falando do sucesso ou fracasso dos pais, ao menos é assim 

entendido por estes pais. 

Ao realizar tal reflexão julgo que a possibilidade de ação docente na relação 

família-escola é que, ao deparar com tais fatos, cabe ao professor estruturar e 

dinamizar o dialogo de forma racional, mas, também emocional. Exercer a alteridade 

(se ver no outro, neste caso nos pais), e prestar auxílio, sugerindo soluções aos 
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problemas levantados. Conversar com os pais de maneira a fazê-los sentir-se bem 

na escola, amparados, passar para eles que as dificuldades do filho não devem ser 

interpretadas como um fracasso, mas sim, como uma fase, que por meio de muito 

diálogo e auxílio irá passar, e ainda, fazer com que o pai/mãe entenda que o diálogo 

familiar é uma boa opção. E que, ao invés de dizer o que não deu certo para si 

(pais), expressar o que deseja ao filho, sucesso profissional, emocional. 

Exaltar que, exemplos a serem seguidos são de caráter, sucesso, não existe 

exemplo de fracasso a ser seguido. Orientar os pais que, dificuldade financeira é 

uma dificuldade e não fracasso. Proponho neste meu pensamento, educar os pais a 

educarem. 

O Ensino Médio é uma fase em que o jovem vive o luto pela infância e 

adolescência perdida e percebe o enorme desafio que é viver no mundo adulto. 

Muitas vezes, este se apresenta ao adolescente de forma assustadora. Fase de 

muitas cobranças “sociais”, preparação para o mercado de trabalho, escolha de 

Curso de Graduação, e escolher nesta fase uma profissão é colocar-lhe frente à 

autonomia e responsabilidade que, até então, erroneamente, não havia se 

apresentado com tanta pressão.  É nesta fase que o aluno começa a “enxergar” que 

todas as competências e habilidades que lhe foram apresentadas serão solicitadas. 

Não cabe ao professor imposições que façam com que o aluno se sinta 

inseguro ou desencorajado. Urge retornar e perceber que, nesta fase ainda pode 

existir no cotidiano deste aluno a carência familiar, que é hoje um dos maiores 

desafios em sala de aula, já que os jovens, muitas vezes, revertem esta carência em 

agressividade, irreverência, vícios (drogas) e falta de compromisso com os estudos, 

gerando o problema que é difundido unanimente em todas as diretorias de ensino do 

Estado de São Paulo, que é o da “indisciplina”. E esta, gera violência, além de afetar 

progressivamente a vida escolar do aluno no que refere às situações de ensino/ 

aprendizagem. 

O espaço escolar é para muitos alunos seu “universo”, ao menos o que 

conhecem e onde se sentem seguros. Os pais também pensam assim. 

A escola já exerce, assim, uma função primordial na vida de todos os alunos, 

já que sua principal finalidade é a de compor a cidadania do sujeito. 

Porém, as metodologias de ensino estão “descontextualizadas”, os 

mecanismos tornaram-se deficientes, ao voltar nosso olhar para o dinamismo da 

evolução da tecnologia. 
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Nossos jovens precisam urgentemente de “corações que pulsem por eles”, 

material humano que os ouçam, entendam e ajudem a ver além do que parecem 

ser. Estão escondidos atrás de uma agressividade, indisciplina, que quando vista de 

perto é apenas um pedido de “socorro”, uma voz dizendo “me olhe”... “estou aqui”, 

“eu existo”! 

Contudo, o professor, por sua vez, carece de atenção por parte dos órgãos 

governamentais e também da sociedade, já que não são “super heróis”, detentores 

de “super poderes”, são seres, sujeitos.  

Ao discutir a formação do professor se faz necessário analisar a construção 

de significados para a docência. É uma ação que permite ao professor se expressar. 

E ainda permite o olhar, o ser notado, e mais, ser ouvido.  

 

 A construção de significado para o exercício da docência inclui-se entre os 
 grandes problemas da educação no momento. O contato com as escolas no 
 exercício da função de supervisor escolar fortalece a percepção, construída 
 ao longo da experiência como diretor de escola e como professor na rede 
 pública municipal, de que, a partir da construção deste significado, é preciso 
 superar a dinâmica segundo a qual o professor não suporta o aluno, o aluno 
 não suporta o professor e ambos não suportam o currículo escolar 
 (GOMES, 2009, p.71).  

 

Alunos e professores são sujeitos e não devem ser submetidos a valores 

estatísticos de rendimento de desempenho escolar. Há problemas sim, mas, há 

também responsabilidades a serem assumidas por cada um de nós. Principalmente 

pelos responsáveis por organizar / estabelecer a política pública de educação. 

Urge reconhecer que cada um é um; não se trata como iguais “desiguais” por 

sua própria natureza.  
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3 CAPÍTULO 2 

3.1 A PEDAGOGIA DO SUJEITO 

 

 Conhecer-se a si mesmo é uma exigência que tem perpassado todos 
 os tempos. Sem o conhecimento que temos de nós mesmos não 
 seria possível compreender nossos próprios comportamentos e 
 nossas próprias realizações. 

 
POTIGUARA ACÁCIO PEREIRA 

 

Devido a minha experiência como professora da Rede Pública do Estado de 

São Paulo conheci algumas “pedagogias”. Mas, nem uma me calou e tocou tão 

profundamente quanto a Pedagogia do Sujeito. E foi quando me dei conta de que 

não existe um meio de êxito pessoal e profissional se não nos conhecermos a nós 

mesmos. 

Por notar esta carência na humanidade nos dias de hoje, dou início ao sonho 

“alado” de contribuir para que o professor se construa sujeito e se reconheça como 

tal, pela ótica da Pedagogia do Sujeito. 

O presente estudo tem como eixo fundamental o trabalho do Prof. Dr. 

Potiguara Acácio Pereira, idealizador e “construtor” da Pedagogia do Sujeito. 

Licenciado, em Filosofia, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/ PR), 

no ano de 1973, em Curitiba, ingressou na carreira acadêmica no ano de 1994. De 

1974 a 1982, esteve lotado no Departamento de Filosofia, na PUC/PR, e na 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), de 1975 a 1993. Neste mesmo ano de 

1993, transferiu-se para o Departamento de Educação, na Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar), onde passou a discutir, profundamente, questões que diziam 

respeito à Educação. E lá também, em 1994, iniciou seu mais arrojado projeto de 

pesquisa - a construção de uma teoria pedagógica, que mais tarde denominaria de 

Pedagogia do Sujeito. 

Acreditava ser possível fazer algo mais, uma vez que a busca por uma 

Educação de qualidade se fazia urgente. Um sonho já antigo, por tudo o que já tinha 

vivido profissionalmente. Neste ano de 1994, eram passados dez anos da defesa de 

sua dissertação do Mestrado e trazia uma preocupação: a concepção de ciência 

trabalhada em sala de aula, pelos professores das diferentes áreas do conhecimento 
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existentes em nossas universidades. Do Doutorado, a certeza de que seria possível 

fazer mais pela Educação, uma vez que pesquisou, embora noutra perspectiva, 

como as Forças Armadas brasileiras mantinham bom nível de ensino em suas 

diferentes escolas de formação e desenvolviam, por meio de seus órgãos de 

pesquisa, a Ciência e a Tecnologia. 

Começou, então, a trabalhar a Educação por esse viés. 

Em pouco tempo estava convencido de que a escola não acompanhava o 

velocíssimo desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia. Talvez, por conta da 

inexistência de uma política educacional consistente, que impossibilitava a formação 

de massa crítica e de centros de excelência em pesquisa. 

Observava, com muito cuidado, as críticas feitas à escola, principalmente pela 

mídia, porque é por ela, também, que se faz uma “imagem” do que seja a educação. 

É verdade que, na maioria das vezes, as críticas partiam de profissionais que 

desconheciam, quase completamente, as coisas da Educação e batiam sempre na 

mesma “tecla”: os alunos nada sabiam. E, sem fazer referência direta, “culpavam” os 

professores. 

Por outro lado, os responsáveis pelos destinos da Educação, em nosso país, 

consideravam possível uma ruptura com a Educação tradicional. Acreditavam que 

as práticas pedagógicas antigas poderiam ser eliminadas ou substituídas e 

acabavam por impor “modelos” pedagogicamente inconsistentes. 

Esqueciam que os professores tinham uma história e que muitas eram suas 

convicções. E isto não se modificaria de uma hora para outra. Antes, seria preciso 

conhecê-las em profundidade, para que pudessem ser analisadas 

convenientemente, não para eliminá-las, mas para entender as razões de sua 

existência e aproveitar o que nelas havia de importante. 

Por conta das suas vivências, o sonho antigo do Professor Potiguara insistia 

tornar-se realidade. Via, pois, na Educação, possibilidades de mudança. Acreditava 

que não havia porque se ouvir que o homem de nossos dias caminhava para lugar 

nenhum e que os sucessos da Ciência e da Tecnologia afastavam-no das crenças e 

dos valores que o acompanhavam por muitos séculos. Pois bem, vivemos uma 

época em que as culturas, responsáveis pela estruturação e organização das 

sociedades modernas, são, também, responsabilizadas pelo futuro de cada um de 

seus cidadãos e pela emergência de uma economia globalizada que obriga a muitos 

desses cidadãos a viver em condições deploráveis. 
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Neste sentido, acredito que é imprescindível que as culturas concebam uma 

noção de sujeito que, convenientemente assimilada, lhes permita preocupar-se com 

a situação atual da Humanidade - o conjunto de todos os homens. Por outro lado, 

que as culturas estejam atentas para que as relações humanas não se deteriorem 

ainda mais e, com isto, não tenham como sustentáculo a arbitrariedade, a 

prepotência, a violência, a pressão ou a opressão. 

Convém observar que nossa época repousa sobre a noção de sujeito, uma 

vez que, sem ela, não haveria o que se considera pensamento moderno. Contudo, 

por muito tempo a noção de sujeito ficou aquém de sua verdadeira significação, o 

sujeito chegou a ser marginalizado e banalizado. 

Pereira (2008) considerou que houve períodos e obras em que se falava, e 

ainda se fala, em Homem ou Natureza Humana. Outros períodos e obras preferiram 

dar ênfase ao indivíduo ou à pessoa, uma vez que não há uma única maneira de 

nos conduzir ao conhecimento de quem somos. E é, pois, a filosofia que se ocupa 

da relação do homem consigo mesmo e com aquilo que o cerca.  

Assim, é imprescindível conceber uma noção de sujeito. Mas, antes, gostaria 

de me referir a outras noções, tais como a de homem, pessoa, indivíduo, em 

perspectiva filosófica, para continuar a sequência da noção de sujeito. 

Homem (natureza humana), em uma de suas definições é conceituado como 

um "animal racional". A racionalidade é característica de seus pensamentos, de seus 

atos e de todos os seus modos de atuar. Esta racionalidade é que lhe confere 

atitudes, no sentido de ele agir como lhe convier e responder por seus atos. 

Ao defender a definição do Homem como animal racional, Leibniz (1695) apud 

Abbagnano (1998, p.515) observou que o fato de os “idiotas” carecerem da razão 

não é uma objeção contra ela: basta que eles, mesmo que apenas com seu corpo, 

mostrem um indício de racionalidade. 

Aristóteles apud Abbagnano (1998, p.515) definia, claramente, que a razão é 

uma possibilidade ou capacidade de juízo, não uma determinação, que somente a 

esse título constitui a definição do homem. 

O caráter indeterminado do Homem talvez esteja disfarçado na expressão de 

Demócrito (apud Abbagnano, 1998, p.515) "O Homem é aquilo que todos nós 

sabemos", mas seu caráter está claramente expresso nas especulações dos 

neoplatônicos da Antiguidade e do Renascimento sobre a "natureza média" ou 

"central" do homem. 
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Plotino apud Abbagnano (1998, p.515) já afirmava a este propósito: "O lugar 

do Homem é no meio, entre os deuses e os animais; às vezes tende para uns, às 

vezes para outros; alguns homens assemelham-se aos deuses; outros, às feras; a 

maioria fica no meio". 

 
 Não foi sem razão que o Homem foi denominado oficina de todas as 
 criaturas, de fato, todas as criaturas estão nele contidas. Ele entende como 
 o anjo, raciocina como o Homem, sente como o animal irracional, vive como 
 um germe, constitui-se de alma e corpo e não está isento de coisa alguma 
 criada. (ABBAGNANO, 1998, p.515). 

 

O Homem é o que ele mesmo pode e quer tornar-se, e por isso é 

constantemente problema para si mesmo e solução para esse problema, que 

projeta, continuamente, seu modo de ser ou de viver.  Este projeto passa a 

constituir, em algum grau ou medida, seu modo de ser ou de viver efetivo. 

Pessoa – No teatro clássico o ator usava uma máscara e com esta pretendia 

mostrar que desempenhava um personagem. Mais tarde 'pessoa' passou a designar 

aquele que desempenha um papel na vida, que é um agente. De acordo com o 

Oxford Dictionary, um dos sentidos atuais do termo é 'ser autoconsciente ou 

racional'. Este sentido tem precedentes filosóficos irrepreensíveis. John Locke define 

uma pessoa como “um ser inteligente e pensante dotado de razão e reflexão e que 

pode considerar-se a si mesmo aquilo que é a mesma coisa pensante, em diferentes 

momentos e lugares”. (Disponível em criticanarede.com/pessoa.html.11 08 2011). 

Na tradição escolástica, a pessoa é uma substância individual de natureza 

racional, existindo como um todo indivisível (um indivíduo) dotado de razão. Em 

sentido jurídico, originário do Direito Romano, a pessoa é o cidadão, o indivíduo, na 

medida em que possui uma existência civil e, portanto, direitos. 

No pensamento marcado pelo cristianismo, a pessoa é o ser humano racional 

e livre, definido por sua dimensão de sujeito moral e espiritual, plenamente 

consciente do bem e do mal, livre e responsável. Retomado pelo personalismo de E. 

Mounier, este conceito de pessoa constitui o centro de uma nova filosofia de 

engajamento. A pessoa não é uma realidade definível, uma vez que não pode ser 

apreendida do exterior pelo olhar das ciências: "a pessoa se apreende e se conhece 

em seu ato, como movimento de personalização", sua experiência fundamental 

sendo a da comunicação. (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p.216). 
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Indivíduo – Aquele que é tratado em sua individualidade. Em sentido físico: o 

indivisível, o que não pode ser mais reduzido pelo procedimento de análise. 

Para Aristóteles apud Abbagnano (1998, p.555), o indivíduo, no primeiro 

sentido, é a espécie que, sendo resultado da divisão do gênero, não pode ser 

dividida. 

Para a determinação da indivisibilidade os lógicos do século V acrescentaram 

a impossibilidade de servir de predicado.  

Assim, Boécio apud Abbagnano, (1998, p.556), afirma: 

 

 Chama-se de indivíduo aquilo que não pode ser dividido por nada, assim 
 como a unidade ou a mente, ou o que não pode ser dividido devido à sua 
 solidez, como o diamante; ou o que não pode servir de predicado a outras 
 coisas semelhantes, como Sócrates. 

 

Tomás de Aquino apud Abbagnano (1998, p.556), fala de um indivíduo vago, 

que corresponde à individualidade da espécie e, também, de um indivíduo único: 

 

 O indivíduo vago, por exemplo: o homem, significa uma natureza comum 
 com determinado modo de ser que compete às coisas singulares, que 
 subsistem por si e são distintas das demais. Mas, o indivíduo único significa 
 algo determinado que o distinga; assim, o nome Sócrates significa este 
 corpo  e este rosto. 

 

O indivíduo vago, obviamente, é apenas a unidade só numericamente 

distinguível de outras unidades. Era assim definido por Duns Scot apud Abbagnano, 

(1998, p.556): "Chama-se de indivíduo, ou seja, o que é numericamente “uno”, 

aquilo que não é divisível em muitas coisas e se distingue numericamente de 

qualquer outra". Neste, encontra-se as premissas de um conceito diferente de 

indivíduo: este, em seu modo de ser, em sua singularidade, é caracterizado por uma 

determinação última ou "realidade última" da natureza que o constitui ”individuação”, 

de tal forma que inclui um conjunto ilimitado de determinações, em virtude das quais 

a natureza comum se restringe, até se tornar este determinado ente. Desse ponto de 

vista, o indivíduo não é caracterizado pela indivisibilidade, mas pela infinidade de 

suas determinações. 

Esse conceito foi expresso claramente por Leibniz (1695) apud Abbagnano, 

(1998, p.556) quando retrata que, embora possa parecer paradoxal, é impossível ter 

conhecimento dos indivíduos e encontrar o meio de determinar exatamente a 
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individualidade de uma coisa, a menos que não se a considere em si mesma. De 

fato, todas as circunstâncias podem repetir-se, as diferenças mínimas são 

imperceptíveis, o lugar e o tempo, em vez de serem determinantes, precisam, eles 

mesmos, ser determinados pelas coisas que contêm. O que existe de mais 

considerável nisto é que a individualidade envolve o infinito e que só quem é capaz 

de compreendê-lo pode ter conhecimento do princípio de individuação desta ou 

daquela coisa; se entendermos isso corretamente veremos que a individualidade se 

deve à influência que todas as coisas do universo exercem umas sobre as outras. 

A noção do indivíduo como algo que é absoluta e infinitamente determinado 

foi utilizada com frequência pela metafísica moderna. Foi essa noção que permitiu a 

Hegel apud Abbagnano (1998, p.556), e a muitos que seguiram seu exemplo, falar 

de "indivíduo universal" sem incidir numa contradição de termos. 

Do ponto de vista do conceito de indivíduo como infinidade de determinações, 

Hegel, certamente, podia falar de indivíduo universal, pois uma infinidade de 

determinações só pode ser atribuída a um indivíduo absoluto ou infinito. Diante 

disso, como diz Hegel, o indivíduo finito caracteriza-se por uma única determinação, 

estando as demais, presentes apenas acessoriamente. Bergson faz referência ao 

mesmo conceito de indivíduo quando afirma que "a individualidade comporta uma 

infinidade de graus e, em parte alguma, nem mesmo no homem, ela se realiza 

plenamente" (BERGSON apud ABBAGNANO, 1998, p.556). 

Na filosofia contemporânea, o indivíduo (assim como a noção análoga de 

elemento) é definido em relação às exigências predominantes nos vários campos de 

indagação, ou melhor, em relação às várias exigências analíticas. No campo moral 

ou político o indivíduo é a pessoa. No campo biológico, o indivíduo pode ser, para 

certos fins, o organismo, para outros, a célula. Mas foi, sobretudo, no campo das 

ciências históricas que a filosofia e a metodologia contemporânea utilizaram a noção 

de indivíduo. Windelband e Rickert apud Abbagnano (1998, p.556), evidenciaram o 

caráter individualizante das ciências do espírito, diante do caráter generalizante das 

ciências naturais. 

O conhecimento histórico visa a representar o indivíduo em seu caráter 

singular e irrepetível, ou seja, não como o caso particular de uma lei, mas como 

irredutível aos outros indivíduos com os quais está em conexão causal. O indivíduo, 

neste caso o evento histórico (fato, pessoa, instituição, etc.), tem duas 

características: a singularidade e a não repetibilidade. (ABBAGNANO, 1998, p.556). 
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Os gêneros e as espécies formam uma hierarquia de termos dos quais os 

mais elevados são atribuíveis àqueles que lhes são inferiores. Para o alto, no 

sentido da universalidade crescente, atinge-se, como veremos, aos gêneros 

supremos; para baixo, chega-se às espécies últimas, assim chamadas porque 

abaixo delas não se pode mais encontrar espécies subordinadas, mas somente 

indivíduos. 

Os gêneros intermediários podem ser ditos espécies em relação aos gêneros 

superiores, mas é à espécie última que convém plenamente o nome de espécie: 

species. 

Nesta perspectiva, o indivíduo representa aquele que não pode ser atribuído 

a nenhum outro senão a ele próprio e ao qual toda a noção superior poderá ser 

atribuída. O indivíduo não sendo um universal, não é um predicável. Convém 

observar que, por esta definição de “aquele que não pode ser atribuído a nenhum 

outro”, dando o sentido de “único”, remete a um grau de “importância” e com a 

individualidade se torna diferente dos demais e, talvez por isso, os estudos sobre 

Educação se vale deste conceito mais do que dos outros. 

Sujeito – O espírito que conhece, contrapondo-se ao objeto que é conhecido; num 

sentido prático, o sujeito da ação é o autor, o responsável por uma ação. A distinção 

entre o sujeito e o objeto, entre o autor de uma ação e o conteúdo de sua ação 

supõe a reflexão, pois no conhecimento natural, o sujeito e o objeto estão 

intimamente ligados (vejo um objeto ao mesmo tempo em que tenho consciência de 

vê-lo). As filosofias do sujeito (Kant, Fichte, Lagneau, Husserl) são filosofias 

reflexivas, cujo objetivo é aprofundar o "ato" de conhecer (atividade do pensamento), 

ou de agir (ato de querer); atingem, naturalmente, a um idealismo, até mesmo a um 

espiritualismo, que reduz toda a realidade a uma atividade "de constituição", de 

natureza espiritual. As filosofias do sujeito contrapõem-se às filosofias do tipo 

marxista, que definem o sujeito a partir de seu engajamento primordial no mundo e 

na história. Em suma, as filosofias do sujeito são teorias do conhecimento; 

contrapõem-se ao realismo das teorias da ação. (ABBAGNANO, 1998, p.930-931). 

Não é difícil notar a complexidade do ser “sujeito”, este é quem conhece, se 

conhece e se reconhece. Fascinante seria que todos nos construíssemos sujeitos. 

A partir da noção de homem como pessoa e indivíduo, pode-se prosseguir 

para a noção de sujeito e, então, entender a criação da Pedagogia do Sujeito por 

meio da pesquisa sobre sujeito, realizada por Pereira (1974) que afirma. “A leitura 
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que fazem os filósofos sobre a noção de sujeito não é unívoca: há aqueles que a 

admitem e a defendem e há aqueles que a ignoram e, até mesmo, se posicionam 

contrários à sua existência” (PEREIRA, 2008, p.7). 

Com relação a isso, assinala Vilar apud Pereira (2008, p.7): 

 

 O pensamento filosófico, pelo menos dos últimos quatrocentos anos, pode 
 ser lido de modo antagônico como pensamento do sujeito ou contra o 
 sujeito, pensamento da grandeza do sujeito ou de sua miséria, sujeito de 
 sua exaltação ou de sua irrealidade, de seu poder ou de seus limites. 

 

Ainda afirma que, desde o Renascimento até os dias de hoje, há três grandes 

concepções dominantes:  

 I - A etapa é a de ‘constituição’ da categoria normativa de sujeito e dos 
 conceitos com que este se pensa (liberdade, autonomia, responsabilidade, 
 interesse, consciência moral, igualdade, direitos, sentimentos etc.). Esta 
 grande etapa cobre o período que vai do Renascimento à Ilustração, 
 digamos de Montaigne a Kant e Fichte;  
 II - A segunda etapa é a do ‘descentramento’ do sujeito, de crítica da moral 
 e da política centrada na noção de sujeito autônomo e autotransparente. 
 Este período compreende as tentativas de descobrir o sujeito (ao menos em
 nome de um sujeito, contudo, inexistente), desde Hegel e Marx até Adorno, 
 Foucault e Derrida” e; 
 III - A última e mais recente etapa é a da ‘reconstrução’ e ‘reabilitação’ da 
 subjetividade normativa, uma etapa que se inicia nos anos sessenta e na 
 qual se destacam nomes como os de Rawls e Habermas ou, com outras 
 estratégias teóricas, Rorty e Taylor (VILAR apud PEREIRA, 2008, p.7). 
 

Pereira (2008, p. 8) acata, por uma questão de postura teórica, a primeira das 

grandes concepções, que é a da liberdade, autonomia, responsabilidade, interesse, 

consciência moral, igualdade, direitos, sentimentos etc., mas, isto não significa, de 

modo algum, que não dê importância às demais. 

O autor relata, também, que houve períodos e obras em que se falava, e 

ainda se fala, em Homem ou em Natureza Humana. Outros períodos e obras 

preferiram dar ênfase ao Indivíduo ou à Pessoa. Isto porque a Filosofia está sempre 

a refletir sobre os seus próprios problemas e não há uma ordem pré-determinada 

para discuti-los. “Conhecer-se a si mesmo é uma exigência que tem perpassado 

todos os tempos. Sem o conhecimento que temos de nós mesmos não seria 

possível compreender nossos próprios comportamentos e nossas próprias 

realizações”. 

Não há uma única maneira capaz de nos conduzir ao conhecimento de quem 

somos. Mas, urge aprender a conceituar a quem nos referimos e qual a conotação a 
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que se emprega tal conceito. Não é possível, nos dias de hoje, ainda viver sem 

saber quem somos e quem são os que nos cercam. 

Pereira (2008, p.10) recorre à Filosofia que se ocupa da relação do homem 

consigo mesmo e com aquilo que o cerca, para explicar a relação, ao longo de seu 

processo de desenvolvimento, dos conceitos de cosmos, ser, pensamento, alma, 

espírito, conhecimento, razão, homem, indivíduo, pessoa, sujeito. “Não se pode, 

contudo, fazer uso indiscriminado dos termos. Cada um deles tem seu significado, 

dependendo do autor e da época na qual foram utilizados”. 

Pereira (2008, p.12) compartilha a ideia de retorno do sujeito. Diz que o 

mundo das ideias precisa de uma teoria do Sujeito. “Um sujeito concebido de modo 

a refletir o momento em que vive; um sujeito não fragmentado e não dicotomizado”. 

Reitera que, a anulação do sujeito que contamina as sociedades, acarreta um mal-

estar generalizado no cotidiano, favorece o aparecimento cada vez mais acentuado 

das assustadoras patologias psicológicas, da expansão da violência, com a 

consequente banalização da vida, e dos gritantes indícios de discriminação e de 

desigualdade. 

Para discorrer sobre o que entende por sujeito, Pereira (2007, p.20) 

transcreve um pensamento de Martin Claret, colhido alhures: “no espaço e no 

tempo, todas as coisas mudam, transformam-se, nada tem forma permanente, a 

única coisa permanente é a impermanência, modificar-se é o início da sabedoria”. O 

sujeito é quem sabe, logo, é ele quem se modifica. Saber tem conotação mais forte 

do que conhecer. Saber é ter consciência do conhecer. 

E isto porque o homem não tem o monopólio da aprendizagem. “Contudo, 

não há nenhuma outra forma de vida ou coisa artificial que tenha capacidade de 

aprendizagem comparável à capacidade humana” (ANDERSON apud PEREIRA, 

2007, p.20). 

Modificar-se é alusão clara à necessidade que temos todos, de nos construir 

e de nos reconhecer sujeitos. Esta é, para mim, a visão mais clara de se construir 

sujeito, mudanças que devemos aceitar e praticar. Ao pensar que somos passíveis a 

mudanças é o que nos torna mutantes, como também, saber que não há uma única 

maneira de ser, viver, modificar-se, desenvolver-se. 

O que se desenvolve é sujeito. Porém, cabe observar que, é duplo o 

movimento de desenvolver-se a si mesmo ou de devir outro: o sujeito se ultrapassa, 

o sujeito se reflete. 
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Pereira (2007), chama a atenção para a importância de se dizer eu. Eu sou e, 

por ser, sou autônomo, livre e responsável, nos meus comportamentos e nas 

minhas realizações. 

Retrata que, ao sujeito é conferida a autonomia de decidir o caminho, a ação, 

sendo livre para tal decisão e, assim, deve ter a responsabilidade de “arcar” com as 

consequências de tal decisão. 

 

 É, então, por esse viés, que considero a formação de professores em nova 
 perspectiva, isto é, numa real e radical perspectiva interdisciplinar na 
 condução de suas pesquisas e na maneira de encarar, principalmente, seus 
 alunos como sujeitos, isto é, colocando-os frente à realidade, teórica e 
 praticamente, e levando-os, cada um, a se construir e a se reconhecer 
 sujeitos. (PEREIRA, 2007, p.25). 

 

Porém, ao construir-se sujeito irá ponderar toda a ação com responsabilidade, 

antes de sua execução. 

Assim, Pereira (2007) estabeleceu os princípios da Pedagogia do Sujeito: 

 

1. O sujeito é quem se modifica; 

2. Cada sujeito é um sujeito; 

3. Cada sujeito aprende no seu ritmo; 

4. Cada sujeito aprende com o erro, desde que solucione; 

5. O sujeito aprende melhor quando em equipe ou grupo. 

 

E definiu que o sujeito emerge num limiar − o da interioridade e o da 

exterioridade. A interioridade é o mesmo que se referir aos aspectos psíquicos 

relativos ao conhecer/ saber (o cognitivo), ao fazer (o motor), ao sentir (o emotivo) e 

ao querer (o volitivo). Referir-se à exterioridade é o mesmo que se referir ao que diz 

respeito ao corpo, à família, ao social e ao espiritual (não necessariamente 

religioso). Daí estabelece as dimensões do sujeito: psicocorporal, psicofamiliar, 

psicossocial e psicoespiritual. (PEREIRA, 2007). 

Chama atenção para algumas funções do dinamismo psicológico em relação 

ao saber e que têm sempre de ser consideradas (aliás, tudo tem de ser 

considerado), quando da referência ao sujeito: introspecção, extrospecção, atenção, 

memória, pensamento, linguagem, imaginação, percepção, intuição, dentre outras. 

Funções estas que vêm sendo estudadas pelas ciências. 
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Isso mostra, claramente, que por ter a noção de sujeito surgido na 

Modernidade, não se pode, ao estudá-la, deixar de levar em consideração as 

contribuições que hoje nos dão a Antropologia, Sociologia, Biologia, Linguística, 

Neurociências, Ciências Cognitivas, dentre outras. Realiza, assim, uma observação 

importante. Os aspectos psíquicos interpenetram-se entre si, como se interpenetram 

os aspectos constituintes da exterioridade. E ambas, a interioridade e a 

exterioridade, também se interpenetram. 

Na impossibilidade de esgotar o assunto é necessário referir-se aos termos 

autoconsciência e consciência de si, próprios da linguagem contemporânea. Aquele 

que tem consciência de si sabe de suas possibilidades, de seu valor ou da 

importância de suas ações. Deve ficar claro que se trata de uma determinação que 

designa ou caracteriza uma relação entre um eu e um outro (que é um eu). E, 

também, orienta sobre a importância do conceito “alteridade”. Resume em poucas 

palavras que, o eu só, o é diante do outro. Portanto, a relação entre o eu e o outro 

precisa ser necessariamente ética. 

A partir daí é dado o passo principal na construção de sua Pedagogia, a 

“Psicologia do Sujeito”.  

Contudo, com uma preocupação desta não vir ser interpretada ou conduzida 

nesta linha procura esclarecer de maneira sucinta, mas, muito contundente, uma 

distinção entre Pedagogia e Educação. “Pedagogia é ciência. Educação, uma 

atividade social, uma prática. O ato educativo possui, sem nenhuma dúvida, 

elementos científicos, mas não se resume a eles. Há, dentre outros, elementos 

tecnológicos, simbólicos, ideológicos etc.” (PEREIRA, 2008, p.14). 

Entretanto, denominou Pedagogia do Sujeito o que queria construir. Para 

tanto, partiu do princípio de que uma Pedagogia dessa natureza só teria sentido se 

buscasse a construção do sujeito e se esse sujeito se reconhecesse como tal. 

Uma tarefa inicial se impôs. Conhecer profundamente os principais modelos 

antropológicos contemporâneos − essencialismo, freudismo, anarquismo, 

antisubjetivismo, positivismo, existencialismo, marxismo e personalismo − que 

inspiraram e estruturaram as diferentes teorias pedagógicas contemporâneas. 

Procurou, aleatoriamente, uma classificação das pedagogias 

contemporâneas. Adentrou pela Antipedagogia, já que esta punha em causa a 

instituição, as técnicas, os papéis e as funções da própria Pedagogia. E analisou 

com isto que, se a Antipedagogia vê na instituição um obstáculo, as teorias 
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pedagógicas institucionais vêem nela pelo menos um meio onde a Educação pode 

ocorrer. 

Contudo, é importante esclarecer que, Antipedagogia é o trabalho realizado 

nas instituições de ensino pelos professores sem uma fundamentação teórica, e isto 

não quer dizer que não exista o trabalho por parte dos professores, ao contrário, 

este ocorre, e muitas vezes de maneira exaustiva, mas, pela falta de embasamento 

teórico não surtem o efeito que lhe é esperado, ou seja, “ensino aprendizagem”. 

Pereira (2008) deparou-se com uma preocupação tida, por ele, como 

interessante - a terapêutica. Considerava o saber como paliativo para a angústia. A 

pessoa que o tinha era vista como normal. E a aprendizagem abria as portas da 

segurança, do bem-estar e da participação na sociedade, ao eliminar o vício e a 

cegueira da ignorância.  

Ressalvo que, não é por participar do processo de educação estando em uma 

instituição de ensino no papel de gestor, de professor ou de aluno, que estamos 

realizando o processo ensino aprendizagem, pelo menos não, enquanto a Educação 

for vista de maneira genérica, salvadora e libertadora. 

Nesse contexto, surgem as teorias pedagógicas situadas no âmbito do que se 

convencionou chamar de Dinâmica de Grupo e que fizeram interfaces importantes 

com as teorias pedagógicas terapêuticas, com as teorias pedagógicas institucionais 

e da análise institucional. Paralelamente ao que pretendia, uma questão direcionava 

suas leituras: como encontrar nas teorias pedagógicas contemporâneas a noção de 

sujeito e como cada uma delas procurava entendê-lo, uma vez que teriam que 

conhecê-lo em sua novidade e em sua originalidade. 

Para Pereira (2008), uma Pedagogia é teoria e método. Entende por método 

a interação entre um procedimento de ensino - considerando que os procedimentos 

de ensino têm a intenção de fazer com que o aluno aprenda o que tem de aprender - 

e uma teoria correspondente. E, então, sugere alguns exemplos que permitem ao 

leitor enveredar-se pelos caminhos tortuosos do método pedagógico. 

Chama a atenção para o momento da preparação das aulas. Uma situação-

problema que, ao professor cabe, exclusivamente, resolver. O autor sugere que o 

professor se construa sujeito e auxilie para que o aluno se construa sujeito. 

Aparentemente ações simples, mas que possibilitam ao professor se perceber autor, 

reconhecer sua importância no processo de aprendizagem do aluno, mas não de 
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maneira protagonista, e sim, coadjuvante, para que o aluno possa ser o protagonista 

no seu processo de aprender. 

Desde a indicação dos materiais que serão utilizados em classe até a análise 

e a compreensão das atividades, depara-se o professor com o ter que indicar 

exatamente como as aulas serão desenvolvidas e como estas atividades deverão 

ser propostas pelos professores aos alunos. E isto, ainda não dará o real controle 

sobre como ocorrerá a aula. 

Esta preparação exige busca, pesquisa sobre os conteúdos a serem 

trabalhados, sobre a o dinamismo de como acontecerão as atividades, sobre os 

procedimentos metodológicos que permitirão desenvolvê-las. Ao professor cabe 

saber que, se não houver essa preparação, se não vivenciar a experiência de 

também se submeter às atividades, estará prejudicando a aula. Portanto, trata-se de 

um momento que não tem o propósito de instrumentalizar o professor para, 

simplesmente, repassar a solução dos exercícios aos alunos. Mas possibilitará que 

este perceba quais os pontos em que os alunos possam encontrar maior dificuldade 

e, previamente, realizar atividades com diferentes graus de dificuldades, para que as 

aulas tenham a qualidade que dela se espera, que é o de desenvolver o 

conhecimento do aluno. 

 

 Habituados que estamos a nos preparar para ensinar, a nos preparar para 
 dar respostas, torna-se estranho e difícil mantermo-nos numa atitude 
 coerente de deixá-los buscar suas próprias soluções. E, especialmente, de 
 fazer com que os alunos percebam os seus próprios erros. (PEREIRA, 
 2007,  p.26). 

 

É proporcionando ao aluno a responsabilidade para desenvolver a atividade, 

que este irá explorá-la, de tal maneira que poderá sim, chegar a solução que esta 

lhe exige.  

Mas, vale lembrar que, ao professor não é dada a “missão” apenas de 

entregar ao aluno a atividade, e com isso já ter cumprido sua tarefa de educador, 

surgindo, dessa forma, uma preocupação, o da “banalização” do que 

verdadeiramente seja a Pedagogia do Sujeito. 

O professor necessita acompanhar todo o processo de desenvolvimento da 

atividade, permitindo que o aluno busque o caminho para realizar a atividade e, 

considerando  os princípios da Pedagogia do Sujeito, “de que cada sujeito aprende 

em seu ritmo” e, “de que cada sujeito é um sujeito”, perceberá o aluno e buscará 
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entender qual a maneira que ele dispõe para chegar ao entendimento, interpretação 

e execução da atividade proposta. 

Hoje, há professores que não acreditam que o aluno possa construir suas 

próprias formas de solucionar um problema. Mas, é possível que ocorra. E por 

duvidar do potencial do aluno, e não ter a paciência devida em relação ao tempo que 

este chegará a uma determinada solução ao problema apresentado, o auxilia na 

solução, ou soluciona, por ele, um problema. Vejo aqui, também, a questão 

relacionada ao “ego” do professor em se mostrar ao aluno como detentor do saber, 

do conhecimento e, assim, das “respostas corretas”. 

Quando o professor entender que, ao se construir sujeito verá o aluno como 

sujeito e, ao se apropriar dos princípios da Pedagogia do Sujeito, nesse momento 

terá o conhecimento e calma de acreditar que em uma aula não importa a 

quantidade de conteúdos que foram trabalhados, mas sim, a qualidade com que 

foram trabalhados e desenvolvidos. E, “ao aluno é estranho e complexo entender 

que, quando o professor nega a ele um dado necessário ou uma resposta correta, 

esteja exatamente autorizando-o a trabalhar com autonomia, com liberdade, isto é, a 

ser ele mesmo”. (PEREIRA, 2007, p.26). Pois, quando o aluno realiza uma pergunta 

espera uma resposta, cabendo, então, ao professor ser enfático em orientar o aluno 

e incentivá-lo a encontrar, por ele mesmo, a resposta para sua pergunta. 

Urge uma orientação em relação a este aspecto da Pedagogia do Sujeito que 

os professores têm que ter cuidado, pois não dar a resposta não significa não 

conduzir a aula.  

 

 É papel do professor, exercer autoridade quando realizar indicações, e 
 estas devem ser precisas, rigorosas e sucintas, preferencialmente não 
 repetidas, que sempre correspondam a um problema inédito a ser resolvido, 
 individual ou coletivamente. (PEREIRA, 2007 p.27) 

 

Pereira (2007) afirma que, na medida em que professores e alunos realizam 

suas atividades procuram vivenciar experiências particulares e conjuntas ao mesmo 

tempo. Muitas vezes, nos causa espanto que tal experiência, para ser coerente com 

a situação de experiência, não deva ser antecipadamente preparada para que 

ocorra de maneira a ser bem-sucedida.  Imagina-se que, com uma antecipação de 

acontecimentos que podem ocorrer, se eles não ocorrerem de maneira que sejam 

interpretados como bem sucedidos, fiquem, professores e alunos, frustrados. 
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Uma Pedagogia do Sujeito prevê que, mesmo o professor tendo vivenciado 

de maneira muito intensa a preparação da aula, ele irá encontrar questões adversas 

as quais não foram anteriormente previstas, já que estão acontecendo no decorrer 

das aulas, dentre tantas outras questões como, a exigência da precisão da 

linguagem e a exigência de que se usem apenas as informações necessárias a sua 

realização. 

Quando o professor é um sujeito torna-se “interdisciplinar” e, assim, sempre 

que esgotadas as possibilidades em sua disciplina (ciência), irá ultrapassar as 

fronteiras de sua ciência para encontrar, em outras ciências, as respostas.  

Para tanto, é necessário que o professor seja pesquisador de sua e das 

demais disciplinas que envolvem o “tema” ao qual realizará os trabalhos em sala de 

aula com o aluno. E não apenas do conteúdo e da aula que irá lecionar. Mas, 

também, pesquisar para a vida, já que cabe ao professor a fundamentação teórica 

para sua aula. Mas, não só ao professor a pesquisa é imprescindível, também a 

instituição de ensino deverá subsidiar este trabalho. 

 

 Indicações precisas, rigorosas e sucintas, preferencialmente não repetidas e 
 que sempre correspondam a um problema inédito a ser resolvido, individual 
 e coletivamente, ilustram o rigor com que a Pedagogia do Sujeito concebe a 
 preocupação para com o desvelamento do sujeito ou ilustram a 
 preocupação que tem para com o desenvolvimento e desvelamento de uma 
 prática que diz respeito ao que, teoricamente, defende e representa: 
 constituir-se Pedagogia do Sujeito. (PEREIRA, 2007, p.27). 

 

Afirma Pereira (2007, p.27) que, o prolongamento supérfluo no discurso e o 

desalinho com o significado e o valor das palavras dispersam a atenção dos alunos 

como os levam a não se responsabilizar pelo que dizem ou pelo que fazem. E 

muitas vezes esta dispersão pode gerar a “indisciplina em sala de aula”.  

 

 A repetição das indicações induz à desatenção. Induz à negligência. 
 Desvaloriza a situação vivenciada e a elaboração mental que ao aluno é 
 solicitada. Quando não se respeitam os momentos próprios de cada 
 atividade, os alunos se confundem, e aqueles que não estão atentos, ao 
 retomarem as orientações, certamente as entenderão de forma truncada ou 
 incompleta. (PEREIRA, 2007, p.27). 

 

Muitas vezes, o professor acredita que repetir as orientações, dar o maior 

número de informações adicionais, podem auxiliar o aluno quanto à realização da 
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atividade. Contudo, o excesso de orientações, para facilitar a solução dos problemas 

proposto, podem “induzir” o aluno a um caminho ao qual não teve a participação e 

autonomia devida. 

 

 Quanto ao princípio de que os exercícios sejam inéditos, cumpre destacar 
 que trabalham outras pedagogias e, até, poderia ser dito, a maioria delas, 
 num sentido radicalmente oposto ao proposto, porque dão ênfase na 
 repetição, na apresentação de modelos de solução, no exemplo, no 
 treinamento, na proposição de situações regulares e rotineiras, que 
 reduzem as dificuldades tanto de professores quanto de alunos. (PEREIRA, 
 2007, p.27). 

 

Pereira (2007, p.27) destaca, também, que jamais devemos dar ênfase a 

resultados. Mas, ainda há uma preocupação, a de que não se trata de negá-los, mas 

de saber que fazem parte da situação vivenciada. Isso não significa que não leve em 

conta o resultado. 

 

 Na perspectiva da Pedagogia do Sujeito, as atividades não devem ter 
 caráter utilitário, nem finalístico. O aluno precisa conhecer, logo não 
 interessa a ele visar uma finalidade prática. O importante é que ele 
 compreenda que a finalidade não é a de desenvolver objetos, mas 

 desenvolver-se a si próprio. (PEREIRA, 2007, p.27). 

 

Desenvolver-se a si próprio só será possível a partir do momento em que o 

professor auxiliá-lo no exercício cotidiano da autonomia. Será vivenciando a prática 

nas atividades que o aluno construirá sua autonomia. 

Com relação à prática é importante observar. A prática das atividades 

fundamenta toda e qualquer análise. Não há, assim, uma antecedência de teorias. A 

teoria é subjacente a toda e qualquer atividade. 

Pereira (2007, p.27) insiste em dizer que esta concepção da teoria inerente ou 

imbricada e não dicotomizada da prática constitui atitude interdisciplinar, 

substancialmente perceptível no momento em que professor e alunos discutem a 

realização das atividades. “Exige-se do professor que seja consciente, responsável e 

vigilante, ao considerar objetos banais, porque o mais importante é o sujeito. E, é 

esta uma das bases sobre as quais a Pedagogia do Sujeito edifica seu corpo 

teórico”. 

Outro aspecto que faz questão de destacar diz respeito ao interesse, que ao 

aluno deve ser exigido durante as orientações e realização de uma atividade em 
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sala de aula. O professor tem que requerer do aluno atitude atenta no que diz 

respeito às atividades. Nada de escolhas preferenciais, já que, se o professor não 

exercer controle da situação perderá o “foco” que é o de auxiliar o aluno, e por outro 

lado, o aluno não realizará a atividade com êxito. “A atitude é a de quem não se 

restringe, mas de quem se assume, de quem se torna ator/autor” (PEREIRA, 2007, 

p.27). 

Não cabe ao professor temer por uma atitude de “exigência” e rigor em 

imposições para que o aluno não se disperse durante a atividade. A atitude fará com 

que o professor exerça, no momento propício, a autoridade que lhe é imputada para 

que o aluno consiga a concentração devida para realização de uma tarefa. 

Contudo, deve-se ter cuidado para que esta autoridade não se torne 

exacerbada e, também possa, ao contrário de auxiliar o aluno, exercer sobre este 

uma “pressão” psicológica e tolher ao invés de construir. 

Pereira (2007, p.28) esclarece, ainda, que quem se adapta e se torna 

dependente não é ator/autor, não é sujeito de suas ações, de seus sentimentos, 

valores, posicionamentos, mas sim, da de outrem ou da coisa de que depende. 

“Quem se restringe, quem se reduz para justificar seus próprios atos, se sujeita, não 

é sujeito, coloca-se na posição de objeto”.  

Assim, não é por outro motivo que a Pedagogia do Sujeito põe por terra a 

maneira banalizada com que se “rotula” que uns são melhores do que outros. Pois, 

não se pode generalizar que é melhor aquele que fez um objeto melhor. O que 

interessa é aquele que se faz melhor a partir do que vivencia, do que passa a 

conhecer, por meio da prática em fazer, por si mesmo. Por isto, não cabe ao 

professor julgar o aluno. Cabe, sim, ao próprio aluno julgar se ele se fez melhor. Ao 

professor cabe provocar atitudes de avaliação para que todos, e cada um, avaliem 

como está se construindo sujeito. (PEREIRA, 2007, p.28). 

No entanto, há professores que pesam as situações de aprendizagem que o 

aluno vive como certa ou errada/ bem sucedida ou mal sucedida, até porque o 

sistema atual de ensino está assim organizado, quando deveriam perceber que cada 

um é um e, sendo assim, analisar qual a evolução que cada aluno desprendeu para 

a realização da atividade, e ainda, qual a evolução que teve em desenvolvê-la. 

“Ratificando tudo isto, a Pedagogia do Sujeito não se preocupa com o sucesso ou 

com o fracasso, pois é vivenciando essas experiências que o sujeito é construído” 

(PEREIRA, 2007, p.28). 
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Segundo Pereira (2007) a Pedagogia do Sujeito jamais destaca que um 

sujeito tem maior ou menor habilidade em determinada atividade. Jamais admite o 

raciocínio das compensações. Um aluno nunca é bom numa coisa e ruim noutra. 

Sendo assim, todos têm igual condição de realizar toda e qualquer atividade 

proposta pelo professor, desde que respeitado o princípio da Pedagogia do Sujeito, 

de que cada um aprende em seu ritmo. 

 

 Por tudo isso, a Pedagogia do Sujeito concebe e busca construir o sujeito 
 em sua totalidade. E é por isso que, todas as atividades têm de trabalhar 
 diversas habilidades. Há, por isso, que alertar o aluno que um mau 
 desempenho em uma atividade jamais será indicativo da impossibilidade de 
 bem realizá-la. Pelo contrário, é dessa atividade que ele mais necessita, 
 uma vez que é ela que apresenta desafios complexos, difíceis de serem 
 enfrentados e a que mais o desenvolverá. (PEREIRA, 2007, p.28) 

 

Cabe a ressalva que a Pedagogia do Sujeito, não trata de habilidades e 

competências da maneira que vem sendo discutidas e exigidas em documentos 

oficiais da Educação como, por exemplo: PCNs e Currículo do Estado de São Paulo. 

Mas sim, a habilidade específica para realização de uma determinada atividade. 

Existe uma ressalva feita pelo autor, a de que o aluno deve ser alertado para 

o fato de que, se ele é bem sucedido numa determinada atividade, poderá ser bem 

sucedido noutras, uma vez que, ao desenvolver suas potencialidades, estará, 

efetivamente, se desenvolvendo em sua totalidade. 

Deve ficar claro que, não é porque não foi bem sucedido em uma atividade, 

nunca conseguirá atingir o êxito. Já que poderá executar uma atividade tantas outras 

vezes até que consiga realizar com exatidão. 

Existe um aspecto que, aos meus olhos, é o ápice da Pedagogia do Sujeito: a 

exploração do erro. É importante esclarecer que o erro é um estado da inteligência. 

O que significa que quem erra não tem certeza, e este é outro estado da inteligência. 

O aluno quando erra, normalmente, “pensa” que acertou.  

 

 Não cabe nem ao aluno nem ao professor esconder qualquer tipo de erro. 
 Ao contrário, cabe ao professor provocar no aluno constante atitude de 
 vigilância para que este o perceba, uma vez que não há porque temê-lo. 
 Não há porque escondê-lo de quem quer que seja, principalmente de si 
 mesmo. É errando, e tendo consciência do erro, que se aprende. Além 
 disso, é lastimável que deixemos escapar as possibilidades que temos de 
 nos questionar a nós mesmos. (PEREIRA, 2007, p.29). 
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É importante ficar claro que, quando o autor diz: É errando e tendo a 

consciência do erro que se aprende, não seja meramente entendido em senso 

comum (é errando que se aprende). Já que fica claro que o sujeito é aquele que 

conhece, portanto, tem consciência, e é necessário que o sujeito seja explorado a 

exercer a consciência sobre toda e qualquer tarefa que execute. E, então, 

aprenderá.  

Ao realizar uma atividade com o aluno é importante que a este seja dada a 

autonomia em se perceber, em seus acertos e erros, exercendo a autoavaliação. 

Uma Pedagogia do Sujeito não tem a característica e finalidade de avaliar 

para qualificar o aluno como, por exemplo: promovido ou retido, bom ou ruim. 

Sendo o aluno um sujeito, e a vista da Pedagogia do Sujeito, este pode 

modificar-se, construir-se, cada vez mais e melhor, a cada etapa de sua evolução de 

sujeito. 

 

 Professores e alunos precisam encontrar o caminho da busca do 
 conhecimento, seja ele qual for (o filosófico, o científico, o artístico, o 
 teológico e, até mesmo, não descuidar do senso comum), bem como, 
 precisam assumir o papel que lhes cabe de se formarem, também, 
 pesquisadores. (PEREIRA, 2007, p.29). 

 

É importante que professores e alunos busquem o conhecimento. Pereira 

(2007, p.29) mostra ao professor a necessidade deste se conceber pesquisador. E 

assim, subsidiar o aluno para se construir também pesquisador, tendo em vista a 

latente carência de pesquisadores na Educação. 

É possível concluir que, a Pedagogia do Sujeito, em princípio, possa ser 

considerada pelos professores um projeto ao qual alguns poderão negar, por 

acreditarem que é difícil de ser exercida no ambiente educacional, que já está “pré- 

moldado”, por outras matrizes pedagógicas. Entretanto, é notório que, ainda assim, 

não participamos de um processo ao qual a Educação esteja calcada na qualidade 

do ensino aprendizagem. 

Contudo, é necessário que façamos algo pela e para a Educação. 

 

 Estou convencido de que a Escola tem papel decisivo que urge seja 
 definido, pois, pela Educação se dará prioridade e se resguardará a 
 qualidade de vida, a luta pela cidadania, a superação das desigualdades 
 sociais, a dignidade e a felicidade dos homens. (PEREIRA, 2007, p.29). 
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Este pensamento foi motivador para que eu, então, por meio e com base nos 

aspectos e princípios da Pedagogia do Sujeito, construísse metodologias para a 

concretização desta, como professora em sala de aula com os alunos, e hoje, como 

coordenadora pedagógica gerenciando os professores. 

E o resultado deste trabalho é o que apresento no terceiro e último capítulo. 

Estou certa de que a grandiosa “valsa”, que é a de construir-se sujeito, é 

possível e ocorrerá no dia em que nossos professores se construírem sujeitos, 

contribuindo para que nossos alunos também se construam sujeitos. E este dia 

acontecerá quando entendermos o que é, e como é possível realizar uma Pedagogia 

voltada para sujeitos. 

Educação é um processo complexo. Envolve sujeitos construindo-se 

constantemente. É um caminhar interativo, relacional, construído no horizonte de 

“ser eu”. Há uma possibilidade “infinita” de direções, e caberá ao sujeito definir a 

direção que irá tomar.  

Ser sujeito é deveras complexo; este busca a libertação e foge da dominação 

e fragmentação, de si mesmo e do outro 
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4 CAPÍTULO 3 

 

4.1 PEDAGOGIA DO SUJEITO: TEORIA/PRÁTICA  

 

 Por tanto amor, por tanta emoção. A vida me fez assim: doce ou 
 atroz. Manso ou feroz. Eu caçador de mim. Preso a canções. 
 Entregue a paixões, que nunca tiveram fim. Vou me encontrar. Longe 
 do meu lugar. Eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da 
 luta. Nada a fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força, 
 numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai. 
 Sonhando demais. Mas, aonde se chega assim. Vou descobrir o que 
 me faz sentir. Eu, caçador de mim. 
 

SÉRGIO MAGRÃO; LUÍS CARLOS SÁ 

 

De propósito, “Caçador de Mim”. Música que marcou minha adolescência e 

que voltou a se intensificar em meus pensamentos quando da construção deste meu 

trabalho. Busca pessoal, aceitação do que somos e propomos para nós mesmos. 

É isto o que a Pedagogia do Sujeito propõe: que nos encontremos e, 

principalmente, que nos aceitemos; que nos desenvolvamos em todas as dimensões 

– as dimensões do sujeito: mente/corpo, mente/sociedade e mente/transcendência. 

Enfim, que nos reconheçamos a nós mesmos. Algumas vezes, docemente, 

ternos e afetuosos; outras, de maneira atroz, cruel e impiedosa. A condição humana 

discorre sobre os pólos da vida: momentos de doçura, bondade ou ferocidade, 

agressividade. 

O ser humano vive preso às coisas materiais ou superficiais; depende, muitas 

vezes, de seus vícios e se ocupa em pensar sobre o que os outros pensam sobre o 

seu eu. Noutros termos, como será visto e como suas atitudes serão interpretadas 

pelo outro. Ao se construir sujeito, deve-se evitar a fuga da procura de si mesmo.  

Muitas vezes, nos caçamos a nós mesmos; assim, a possibilidade de nos 

encontrar é quase inexistente. Quando olhamos apenas para nós, não vemos o 

outro e nem a nós mesmos.  

Acontecimentos, fenômenos do cotidiano como: acertos, falhas, vitórias, 

derrotas etc., podem interferir ou até ditar atitudes que são tomadas pelo sujeito. Daí 

a importância do reconhecer a si, para melhor “lidar” com tais atributos que ocorrem 

diariamente.   
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É improvável viver bem se não por meio de perceber que o caminho da vida é 

constituído de erros, perdas e fracassos. Mas também, existem inúmeras 

possibilidades de explorar tais quesitos (do cotidiano que irão intervir direta e/ou 

indiretamente nas dimensões do sujeito), e então, fazer diferente e/ou melhor, não 

quantitativamente, mas sim, qualitativamente. 

Quando estudantes do curso de Pedagogia, já em sua formação, se 

reconhecerem sujeitos, depois de formados poderão lidar melhor com os percalços 

da sala de aula.  Saberão como enfrentar um sistema de ensino que, muitas vezes, 

trata o professor como ‘réu’ e o responsabiliza, também, pelo que hoje é um dos 

maiores problemas da Educação: a ”defasagem na aprendizagem”. A defasagem na 

aprendizagem consiste no atraso ou na falha na aquisição dos conhecimentos que 

deveriam ter sido adquiridos ( no ciclo  escolar) e isto não aconteceu.  

No que se refere à escola, a aprendizagem está relacionada a todo conteúdo 

programático pré-estabelecido por determinado sistema de ensino, seja ele 

particular, municipal, estadual e federal. Pelo exposto, ao se pensar na escola, estão 

diretamente envolvidos neste sistema professores e alunos, com o objetivo de 

desenvolver o processo ensino-aprendizagem efetivo e de qualidade. 

Quando o professor, no seu curso (graduação), tiver uma formação calcada 

nos aspectos e princípios da Pedagogia do Sujeito será possível que, ao chegar à 

sala de aula consiga contribuir para que seu aluno se construa sujeito.  

Ao logo de minha vivência na educação, passei por diversas situações e 

experiências.  Algumas delas, como pesquisadora do Núcleo de Estudos e 

Pesquisas sobre a Pedagogia do Sujeito, no Programa de Mestrado em Educação, 

na UNICID. Outras, na Escola Cristo Redentor de Educação Especial, em São José 

do Rio Pardo (SP). E, ainda, como professora de Educação Física e vice-diretora, 

em escolas públicas do Estado de São Paulo, e como coordenadora pedagógica na 

Escola Estadual Prof. Lênio Vieira Moraes.  

Durante essa vivência aproveitei para observar e refletir sobre as expectativas 

dos professores e alunos em relação à Educação. Isto foi possível em reuniões de 

Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC), Conselho de Classe, Planejamento 

e Replanejamento escolar. Pude, então, vislumbrar como a Pedagogia do Sujeito 

poderia modificar o processo ensino-aprendizagem e como poderia possibilitar ao 

professor que se construísse sujeito, a partir de todas as possibilidades que a 

Pedagogia do Sujeito oferece.  
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Nesses momentos, em diálogos reflexivos, foi possível averiguar a trajetória 

profissional de alguns professores, bem como, sua história de vida, que muitas 

vezes é de superação. Constatei, também, que os professores pensam sobre 

questões sérias em relação à qualidade do ensino, à qualidade na aprendizagem, e 

ainda, pensam em criar possibilidades para que os alunos aprendam. E estas são 

algumas das inúmeras situações-problema que preocupam os professores 

deixando-os inseguros. A insegurança está em como fazer com que o aluno 

aprenda. Como fazer para que este se interesse pelas aulas? E se não der certo?  

Muitas vezes, esses mesmos professores se afastam de si para “viver” o 

outro – o aluno. Os professores demonstraram dificuldade em falar de si, mas, 

demonstraram facilidade em discutir sobre os anseios em sanar as dificuldades 

apresentadas pelos alunos, nas mais diversas situações de aprendizagem. Nestes 

diálogos, houve professores que disseram não se sentir afetados por fatores 

externos ao ambiente escolar, pois, para eles, entrar em sala de aula significa 

esquecer tudo o que há fora dela, inclusive a vida pessoal. O que ocorre com o 

professor nesses momentos, no meu entender, é que, ao interagir com seus alunos, 

vê seus sentimentos adormecidos e, no envolvimento da aula, por serem os alunos 

mais intensos, “esquece” dos fatores externos (ou sua vida particular). E este é o 

processo natural para o desenvolvimento da aula, uma vez que tem de assumir seu 

papel de professor.  

Contudo, nem sempre é possível esquecer situações-problemas de sua vida 

particular, pois professores são sujeitos e não robôs. Muitas vezes, o professor terá 

que ser o seu próprio “termômetro” para saber o que fazer se não conseguir se 

distanciar dos fatores externos no decorrer da aula. E, não conseguindo se 

distanciar poderá ter atitudes de agressividade, impaciência. É preciso, então, 

nesses casos, que seja aceito e auxiliado. 

Quando o professor se modifica, se desenvolve, se constrói sujeito desponta 

nele o sujeito-professor e, ao se reconhecer como tal, irá contribuir para que o aluno 

se construa e também se reconheça sujeito; surge então o sujeito-aluno.   É possível 

observar que se trata de tarefa complexa, porém, possível e necessária para a 

melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem.  

E, é por este viés, de ser autônomo, livre e responsável que retrato aqui 

algumas das possibilidades da Pedagogia do Sujeito.   
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O que segue não é um molde, uma receita, mas sim, uma proposta visando 

contribuir para reflexões com os professores, no sentido de indagar: Como está o 

ensino da rede pública do estado de São Paulo? Como pensa a Pedagogia do 

Sujeito? E, a partir daí, estabelecer como podemos nos valer dos princípios da 

Pedagogia do Sujeito. Penso que isso é possível, ou seja, que algumas ações em 

sala de aula podem ter melhor resultado quando à luz dos princípios e aspectos da 

Pedagogia do Sujeito. 

São cinco os princípios da Pedagogia do Sujeito: 1. O sujeito é quem se 

modifica, porque o sujeito reflete sobre si mesmo; 2. Cada sujeito é um sujeito; 3. 

Cada sujeito aprende no seu ritmo; 4. Cada sujeito aprende com o erro, desde que o 

resolva; 5. O sujeito aprende melhor quando em equipe e/ou grupo; 

 

4.1.1 O sujeito é quem se modifica, porque o sujeito reflete sobre si mesmo 

 

Alguns professores adotaram, no início da carreira docente, um “perfil” e este 

passou a integrar sua vida profissional de maneira que já não consideram fascinante 

o “ato de educar” em sala de aula. Daí viverem, constantemente, a reproduzir 

métodos que, talvez, já nem façam sentido.   

Heráclito procura explicar o mundo pelo desenvolvimento de uma natureza 

comum a todas as coisas e em eterno movimento. Ele afirma a estrutura 

contraditória e dinâmica do real. Para ele, tudo está em constante modificação. Daí 

sua frase "Não nos banhamos duas vezes no mesmo rio, já que nem o rio nem 

quem nele se banha são os mesmos em dois momentos diferentes da existência” 

(HERÁCLITO apud JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p.130). 

Todos nós passamos por modificações de ações, convicções etc., mas, para 

que ocorra este modificar-se é preciso que o sujeito se construa nos aspectos e 

princípios de ser autônomo, livre e responsável e que, ainda se reconheça sujeito e 

se veja pelo outro que para ele é referência.  

Nós nos modificamos, porque pensamos sobre nós mesmos. Toda e qualquer 

modificação deve ocorrer de dentro para fora. Não é possível modificar o outro. Mas 

sim, a si mesmo.  

Diante de tanta inquietação, ocorreu-me musicalizar o que pode ser 

interpretado como consciência das mudanças que acorrem, constantementem, no 

mundo e conosco  
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Nada do que foi será 
De novo do jeito que já foi um dia 
Tudo passa 
Tudo sempre passará 
A vida vem em ondas 
Como um mar 
Num indo e vindo infinito 
Tudo que se vê não é 
Igual ao que a gente 
Viu há um segundo 
Tudo muda o tempo todo 
No mundo 
 
(LULU SANTOS; NELSON MOTTA) 
 

Partindo de que este modificar-se é constante, é possível estarmos sempre a 

refletir sobre nós mesmos. 

A Pedagogia do Sujeito propõe ao professor contribuir com que o aluno reflita 

sobre si mesmo e se modifique, e isto é possível quando o professor provoca 

situações na sala de aula para que este aluno reflita sobre si mesmo e se modifique. 

Pelo exposto, é importante salientar que o professor não interfere, mas, pode 

contribuir para que este possa se modificar. 

 

4.1.2 Cada sujeito é um sujeito 

 

O princípio de que “cada sujeito é um sujeito” enseja muitas considerações no 

campo educacional, já que é difícil atentar para cada aluno, como um sujeito, 

considerando que em cada sala, na qual o professor leciona, haverá, em média, 

quarenta alunos, cuja base de formação é comum, ou seja, os conteúdos 

programáticos estão pré-determinados para serem desenvolvidos pelos professores 

com todos os alunos da série/ classe.   

As dificuldades serão apresentadas de diferentes maneiras pela realidade 

sócio-cultural de cada aluno. Se já é difícil ver um aluno como um sujeito, imagina o 

professor com quarenta alunos, devendo ver cada um deles como sujeito. Noutros 

termos, cada sujeito é um, assim, este deve ser assim reconhecido.  

Porém, a realidade de grande parte das escolas públicas do Estado de São 

Paulo tem classe com quarenta e, até mesmo, cinquenta alunos matriculados. Pelo 
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exposto, como é possível o professor ver e atender seu aluno ou cada aluno como 

um sujeito com suas particularidades? Vivenciar isto, em sala de aula, é tarefa 

árdua, complexa 

A SEESP, em 2007, apresentou a Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo. Dizia ser um projeto que visava propor um currículo para os alunos do Ensino 

Fundamental - Ciclo II e Médio, com a pretensão de apoiar os trabalhos nas escolas 

estaduais e contribuir para a melhoria da qualidade de aprendizagem de seus 

alunos. Integrou esta proposta Curricular um segundo documento, de orientações 

para a Gestão do Currículo na Escola, dirigido aos dirigentes, supervisores, diretores 

de escola e coordenadores e técnicos pedagógicos. Essa proposta Curricular se 

completou com um conjunto de documentos dirigido especialmente aos professores. 

São os cadernos do Professor, organizados por bimestre e por disciplina e o 

Caderno do aluno. Neles, são apresentadas situações de aprendizagem para 

orientar o professor no ensino dos conteúdos específicos de cada disciplina. São 

conteúdos para que possam ser desenvolvidas as habilidades e competências 

necessárias para a série. 

Hoje, o que era proposta está efetivado e este é o Currículo do Estado de São 

Paulo. Então, alguns professores adotaram o currículo, o “caderno” do aluno como 

cartilha, como se todos igualmente tivessem as habilidades que determinada 

atividade requisita. É bom aclarar que, o nosso sistema educacional está assim 

organizado. Os professores não tiveram a participação ativa na elaboração do 

currículo.  

Assim, é possível observar que, professores e alunos não são vistos como 

“cada um”, “como um”. 

Implantado o “currículo”, embora se fale que ele é um subsídio para o 

professor, não é bem verdade, pois é imposto e há de se cumprir prazos, uma vez 

que a distribuição do caderno é bimestral. Mas, nem sempre é possível cumprir tal 

prazo.  

Como Coordenadora Pedagógica, presencio várias cenas que me causam 

grande indignação e constrangimento – professores que indicam apenas as páginas 

das atividades; outros solicitam aos alunos que façam as atividades em casa. 

Perguntei a um professor sobre tal atitude e ele me respondeu, simplesmente, que é 

o “sistema”. E que, por isso, não perderia seu tempo com a apostila, pois os alunos 
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não têm condição de realizar as atividades propostas, além do que não têm 

interesse. O que dizer de um comentário como este? 

É verdade que o próprio sistema de ensino descaracteriza o caderno como 

subsídio, quando requer prazos para seu cumprimento. Professores e alunos têm 

um ritmo particular para desenvolver cada atividade e isto tem de ser respeitado. Por 

outro lado, se o professor, às vezes, sugere ao aluno que realize atividades em 

casa, é porque não conseguiria realizá-la em sala de aula. Certamente, porque o 

tempo de aula é curto, no sentido de que “cada um” é “um” e não há possibilidade de 

realizá-la.   

Como sugestão de uma prática educativa embasada no princípio de que cada 

sujeito é um sujeito consiste em, ao trabalhar em sala de aula, o sujeito professor 

realizar sondagens constantes sobre cada sujeito aluno, mas isto demanda tempo e 

dedicação. 

Continuando essa proposta, ao pesquisar o conteúdo a ser trabalhado no 

bimestre, o professor pode realizar atividades para detectar a maneira pela qual 

cada aluno está recebendo e processando os conhecimentos. Trata-se, pois, de 

uma sondagem individual.  

Quando se fala em habilidades, por ser o sujeito que as possui, estas são 

“singulares” e, mesmo que os alunos tenham acesso à mesma atividade e possuam 

habilidades semelhantes, irão executar as atividades de maneiras diferentes, já que 

cada sujeito é um sujeito.   

Chame-se atenção aqui para o momento da preparação da aula. Momento 

importante do professor, pois demanda pesquisa por parte dele e, posteriormente, 

por parte do aluno. 

Essa pesquisa, também acaba, muitas vezes, por se tornar um problema, já 

que a maioria dos professores não são pesquisadores; não têm em sua bagagem 

acadêmica tal requisito e, assim, a pesquisa para si e para o aluno se torna difícil. 

Faz-se necessário, pois, que neste momento se discuta o que é pesquisa em 

Educação e não pesquisa na Educação. 

É Importante ressaltar que, a pesquisa, neste caso, é a pesquisa que o 

professor irá realizar para ensinar e não para produzir conhecimento.  

O professor e o aluno não realizarão pesquisa acadêmico-científica, mas, sim, 

o professor desenvolverá a pesquisa dos conteúdos e procedimentos metodológicos 

específicos para o desenvolvimento da aula e os alunos realizarão pesquisa para 
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aprofundamentos de conhecimentos específicos trabalhados nas aulas.  “Tal 

preparação demanda busca, demanda pesquisa, sobre os conteúdos a serem 

trabalhados, sobre a formulação das atividades, sobre a lógica embutida nas suas 

proposições e sobre os procedimentos que permitirão desenvolvê-las” (PEREIRA, 

2007, p. 27). 

Cabe ao professor, quaisquer que sejam as situações, saber da necessidade 

de preparar e planejar aulas; submeter-se às atividades e, ainda, prever situações 

que poderão surgir durante a realização das atividades. 

As atividades devem atender às “individualidades” como “um todo”, no sentido 

de se observar que não existem nas instituições de ensino público “aulas 

particulares”, isto é, direcionadas a um único aluno. Conceber, assim, estratégias 

que atendam cada sujeito-aluno é incumbência difícil, mas, necessária. 

Muitos professores preparam suas aulas para saberem exatamente o que 

será feito em sala de aula, porém, têm de saber, também, que cabe ao aluno 

vivenciar amplamente a aula. Antes de entrar no tema específico, realizar uma 

sondagem do que os alunos conhecem, provocar discussão, deixar que eles exaltem 

o que conhecem do assunto e, só com o esgotamento deste é que deve sugerir uma 

atividade de pesquisa sobre aspectos técnicos do tema.  

São atitudes aparentemente simples que possibilitarão ao professor e, 

consequentemente, ao aluno, adquirir maior conhecimento do assunto, da aula e, 

possivelmente, adquirir maior interesse por ela. 

É muito importante prestar atenção no outro, em seus saberes, dificuldades. 

Quando o professor conhecer seus alunos, seus saberes, poderá determinar o ponto 

de partida,  já que o de chegada já é conhecido: o desenvolvimento de 

competências e habilidades que levarão o aluno a “formação” escolar, ou seja, 

concluir os ciclos escolares.  

 

4.1.3 Cada sujeito aprende no seu ritmo 

 

Com este princípio da Pedagogia do Sujeito o professor terá que estar atento 

para utilizar as sondagens que foram realizadas em relação a cada aluno-sujeito, em 

prol do aluno. Não para avaliar, mas sim, melhor observar o ritmo de aprendizagem 

de cada um.  



 72 

A SEESP é quem determina a Matriz Curricular e, também, os conteúdos com 

as habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos ao longo de cada ciclo escolar. 

Contudo, prevê que nem todos irão ter o mesmo desenvolvimento. Assim, 

disponibiliza recursos como os contidos na Resolução SE nº 02, de 12-1-2012, que 

dispõe sobre mecanismos de apoio escolar aos alunos do Ensino Fundamental e 

Médio da rede pública estadual. Por exemplo: professor auxiliar, apoio escolar fora 

do horário de aula regular e recuperação intensiva (esta para alunos de ciclo I).  

O problema surge quando se percebe que o índice de defasagem na 

aprendizagem é elevado. E, por mais que as avaliações externas surjam, como meio 

de verificar esta defasagem e elaborar projetos para dirimir a defasagem na 

aprendizagem, ainda não são eficazes no sentido de sanar o problema.  

Recentemente, foi publicado o Comunicado CGEB/CIMA, de 8-2-2012 – 

Avaliação da Aprendizagem em Processo, encaminhado às Coordenadoras das 

Coordenadorias de Gestão da Educação Básica e de Informação, Monitoramento e 

Avaliação Educacional, considerando a importância de: apoiar as ações de 

planejamento escolar previstas para o início de 2012; diagnosticar, por meio de 

instrumento padronizado, os aspectos da aprendizagem dos alunos que necessitam 

de atenção imediata; subsidiar a escola e os docentes com orientações para 

elaboração de pautas conjuntas e individuais que resultem em planos de ação para 

os processos de recuperação da aprendizagem, especialmente nas disciplinas de 

Língua Portuguesa e Matemática.  

As provas, de caráter diagnóstico, constituem instrumentos investigativos da 

aprendizagem para posterior mobilização de procedimentos, atitudes e conceitos 

pela escola e na sala de aula, visando à elaboração e execução de planos 

destinados à intervenção imediata nas dificuldades dos alunos, objetivando a 

superação das mesmas. A partir da investigação diagnóstica, as escolas têm três 

dias para realizar o planejamento anual da aprendizagem, vislumbrando 

mecanismos para possíveis soluções de dificuldades apresentadas pelos alunos. 

Como Coordenadora Pedagógica da rede Pública do Estado de São Paulo, 

em uma escola de Ensino Médio, ao final do ano letivo de 2011, juntamente com a 

equipe de gestão e professores da escola nos reunimos para realizar apontamentos 

e avaliar as ações realizadas, e ainda, dar encaminhamentos para o ano letivo 

seguinte. Na ocasião, verificamos que o déficit em Matemática ocorreu devido à 

deficiência nas habilidades em desenvolver as quatro operações aritméticas, o que 
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impossibilitava que os alunos conseguissem acompanhar os conteúdos das áreas 

de conhecimento: Matemática e suas tecnologias e Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias. 

No início do ano letivo de 2012, já na primeira reunião da equipe de gestão 

com os professores, acordamos realizar uma sondagem para verificar tais 

deficiências. A avaliação consistia em efetuar as quatro operações sem auxílio de 

recursos, calculadora e tabuada, e discriminar qual era a operação realizada. 

Exemplo: 

     

 Diagnóstico − Matemática 

A) 1968 − 359 

 

Esta é uma: 

______________________ 

 

B) 2789 + 957 

 

Esta é uma: 

_______________________ 

 

C) 5638 × 978 

 

Esta é uma: 

_______________________ 

 

D) 456 ÷ 24 

 

Esta é uma: 

_______________________ 

 

 

Ao observar o diagnóstico, um número considerável de professores 

considerava-o “absurdo”, no sentido do grau de dificuldade, já que este foi 

“realizado” para alunos do Ensino Médio. O fato é que, cada aluno aprende no seu 

ritmo, independentemente do ciclo escolar que esteja. Nesse sentido, se a 

defasagem existe, é necessário descobrir onde está a deficiência “primária”, para 

que possa ser sanada. O grupo de professores aceitou o desafio.  

Definimos uma “tabulação” para a análise da avaliação: 1- detectar se o aluno 

possui a habilidade de reconhecer as operações, 2- se reconhece o símbolo dado a 

cada operação, bem como o nome dado a operação, 3- se possui domínio em 

executar as operações sem utilização de recursos, 4- qual o raciocínio que o aluno 

teve para executar a operação, já que o único problema ali apresentado era a 

solução aritmética da operação.  
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Foi notório o observado após a sondagem. Muitos alunos do 3º ano do Ensino 

Médio não conseguiram resolver a operação. Outros não conseguiram distinguir qual 

era a operação; não sabiam estruturar e resolver a operação. Assim mesmo, outras 

tantas maneiras de resolver as operações surgiram, mas não foi possível um 

resultado “correto”. Alguns alunos realizaram a soma ao invés da multiplicação; 

outros, não sabiam a estrutura da operação.  

Os resultados foram “assustadores” nas três séries do Ensino Médio. 

Entretanto, houve também aqueles que apresentaram domínio das operações; 

utilizando, inclusive, de formas diferentes para chegar ao resultado final. Aliás, 

algumas muito “interessantes”. 

Quando foi discutida tal avaliação, em ATPC, alguns professores afirmaram 

que estavam surpresos com os resultados, pois era pressuposto que todos os 

alunos deveriam chegar neste nível de ensino, sabendo, ao menos, as quatro 

operações.  

Na realidade, nossos alunos são avaliados por idade, seriação, classificação, 

ciclo. Não são avaliados como sujeitos; não se observa o ritmo do aluno para 

aprender.  

O que fazer, então, com nossos alunos do Ensino Médio? Propus aos 

professores das áreas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias que trabalhassem as quatro operações em suas aulas. 

A proposta era a de abordar os alunos cada um com o seu conhecimento e, a 

partir daí, pudesse se identificar qual a maneira de executar uma dada operação; 

posteriormente, quando o professor abordasse a “técnica matemática das 

operações” eles já teriam a base para a realização da operação.  

Citei um exemplo ocorrido comigo quando professora de Educação Física de 

alunos do 1º ano do Ensino Médio: um dos conteúdos do bimestre era o Índice de 

Massa Corpórea (IMC), inclusive o cálculo da fórmula peso/ altura². Nesta ocasião, 

averiguei que os alunos não sabiam realizar as operações e procurando o professor 

de Matemática para me auxiliar não consegui entender suas explicações. Diante de 

tal problema, comecei a desenvolver com os alunos as operações. Isto com a minha 

técnica, mas o resultado era exato. 

Passado alguns dias, o professor de Matemática interpelou-me em um dos 

corredores da escola. Comentou que, após as abordagens que eu havia realizado 

nas aulas de Educação Física, os alunos tinham melhorado nas aulas de 
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matemática; passaram a questionar mais com relação a outras possibilidades de 

chegar a um resultado na Matemática. 

Com este relato, os professores perceberam que a proposta do ensino era a 

de que o aluno estivesse frente a diferentes possibilidades e descobrisse por si “a 

sua”, para alcançar um resultado correto. Estamos em face de dar desfecho a este 

procedimento metodológico adotado pelo grupo de professores. 

Contudo, o professor de Matemática, com as três turmas do Ensino Médio, 

vem desenvolvendo estratégias de atendimento individual. E por conta dos 

resultados satisfatórios alcançados, no que diz respeito ao aprendizado dos alunos, 

outros professores da escola também adotaram a estratégia. E passaram a respeitar 

cada aluno como um sujeito individual, auxiliando-o em sua dificuldade que é 

específica. 

Nesse contexto, é possível analisar que, se não respeitarmos o ritmo de 

aprendizagem de cada aluno e oportunizar a este mais do que avaliações, 

diagnósticos, sondagens, e sim, oportunidade de aprender, de contextualizar e se 

perceber diante de diferentes possibilidades de aprendizagem, não será possível 

contribuir para que o aluno possa desenvolver o “melhor” em seu ritmo. 

 

4.1.4 Cada sujeito aprende com o erro, desde que o resolva 

 

Este é, para mim, o princípio que deve ser entendido e interpretado de 

maneira correta para que, não apenas os erros sejam aceitos, mas, que sejam 

também solucionados quando se apresentarem ou surgirem. 

Além de se apresentar também como um aspecto da Pedagogia do Sujeito, 

que é o da “exploração do erro”, este conceito se constitui ainda como um princípio 

da Pedagogia do Sujeito. 

Há tendência (senso-comum) em interpretar que a Educação de hoje está 

pautada em uma “ideia” de que os alunos devem ser aceitos com seus erros. Então, 

é correto dizer que estão “praticando” uma Pedagogia do Sujeito? Não! Para a 

Pedagogia do Sujeito cada sujeito aprende com o seu erro, desde que o 

solucione. 

Assim, o ditado popular “é errando que se aprende” (senso comum) não deve 

ser interpretado como um princípio da Pedagogia do Sujeito, pois, para esta 
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pedagogia “é errando e tendo a consciência de seu erro que o sujeito aprende” 

(PEREIRA, 2007, p. 29). 

Se o professor se deparar com um erro e se colocar diante do aluno como 

sujeito, este possivelmente conseguirá perceber seu erro. Explorar esse erro é 

chegar a uma solução. Exemplo: além da avaliação diagnóstica de Matemática, 

também realizamos um diagnóstico em Língua Portuguesa, já que, na avaliação final 

de 2011, um dos “agravantes” também de defasagem dizia respeito “à competência 

leitora e escritora” dos alunos, neste caso específico, de Ensino Médio. Sugeriu-se, 

então, um texto que tocasse os alunos profundamente, em seus anseios, 

sentimentos.  Foi apresentado aos alunos este texto e, posteriormente a leitura eles 

deveriam realizar uma Narrativa.  

Como diagnóstico de Língua Portuguesa foi proposto o seguinte: Realizando 

uma reflexão sobre o texto apresentado, descreva: Quem você é? No que você 

acredita? E o que fará para alcançar seu ideal. O texto explorado segue abaixo: 

Há Momentos 
 
Há momentos na vida em que sentimos tanto 
a falta de alguém que o que mais queremos 
é tirar esta pessoa de nossos sonhos 
e abraçá-la. 
 
Sonhe com aquilo que você quiser. 
Seja o que você quer ser, 
porque você possui apenas uma vida 
e nela só se tem uma chance 
de fazer aquilo que se quer. 
 
Tenha felicidade bastante para fazê-la doce. 
Dificuldades para fazê-la forte. 
Tristeza para fazê-la humana. 
E esperança suficiente para fazê-la feliz. 
 
As pessoas mais felizes 
não têm as melhores coisas. 
Elas sabem fazer o melhor 
das oportunidades que aparecem 
em seus caminhos. 
 
A felicidade aparece para aqueles que choram. 
Para aqueles que se machucam. 
Para aqueles que buscam e tentam sempre. 
E para aqueles que reconhecem 
a importância das pessoas que passam por suas vidas. 
 
O futuro mais brilhante 
é baseado num passado intensamente vivido. 
Você só terá sucesso na vida 
quando perdoar os erros 
e as decepções do passado. 
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A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar 
duram uma eternidade. 
                                             (AUTOR DESCONHECIDO) 
 “A vida não é de se brincar 
porque um belo dia se morre”  
                                             (CLARICE LISPECTOR)1 
 

Acordou-se entre os professores que cada um ficaria responsável pela 

análise dos trabalhos de uma sala. Este diagnóstico foi realizado em todas as 

classes do Ensino Médio noturno e EJA. Tabelamos alguns dos critérios 

relacionados à ortografia, paragrafação, coesão de ideias, além de que os 

professores deveriam responder a cada aluno de forma “afetuosa”, em relação às 

expectativas “pessoais” que narraram.  

Não definimos como o grupo realizaria a correção quanto aos critérios pré-

definidos. Como esperado, houve diferentes formas de avaliação dos erros. Alguns 

grifaram, outros tabularam e expuseram na lousa, outros ainda apenas tabularam no 

formulário.  

Foi possível perceber que, nós professores estamos habituados a “apontar” 

erros.  E isto, é fato hoje nas escolas públicas do Estado de São Paulo. Apontar o 

erro não é o “caminho”, mas sim, fazer com que o aluno desenvolva percepção para 

chegar ao erro e, posteriormente, solucioná-lo.  

Para este princípio da Pedagogia do Sujeito, a sugestão é de que o professor 

realize interferências, no sentido de provocar situações para que o aluno perceba 

onde errou e corrija. E ainda, ter atenção para que este aluno não interprete o erro 

como fracasso. 

Na vida, muitas vezes as coisas não acontecem como foram planejadas e, 

então, são interpretadas como “erro” e a frustração acontece. E isto faz com que se 

busque em qualquer outro lugar e, em si mesmo, o erro. Portanto, não cabe ao 

professor adotar postura de apenas aceitar o erro, mas sim explorá-lo. Exemplo: 

quando em uma das aulas, o professor, ao realizar a sondagem para saber o que o 

aluno conhecia sobre o tema, um determinado aluno fez uma interpretação 

totalmente “sem sentido”.  Pois bem, isto não deve passar despercebido pelo 

professor. Por outro lado, o professor não pode constranger o aluno. Nesta situação, 

                                                           

1 O texto é de autor desconhecido até as duas últimas frases. Essas duas últimas frases são de 
autoria de Clarice Lispector; foram inseridas sem estar entre aspas, e o texto vem sendo repassado 
como se fosse todo dessa autora, mas, apenas duas estrofes foram retiradas do livro "Uma 
aprendizagem: ou o Livro dos Prazeres”. Disponível em: http://pt.wikiquote.org/wiki/Clarice_Lispector-   
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o professor terá que manter postura para possibilitar ao aluno outras respostas, não 

apresentá-las de pronto, mas promover diálogo para que o aluno corrija a sua 

maneira de pensar. 

Para tanto, o professor deve ter conhecimentos múltiplos no sentido de ter 

uma extensa visão de mundo, já que em sala de aula, com o convívio dos alunos, 

estará frente a diferentes realidades sócio-econômicas e culturais. 

Neste caso a formação do professor deve ter sido calcada em valores não 

apenas educacionais, mas também, o de interpretação do sujeito, com vistas nos 

aspectos e princípios da Pedagogia do Sujeito.  

A Pedagogia do Sujeito sugere aos professores e alunos realizarem suas 

atividades procurando vivenciar experiências particulares e conjuntas ao mesmo 

tempo. Mas, isto não vai garantir, necessariamente, o sucesso da experiência, nem 

que, por ter ocorrido de maneira diferente ao planejado seja entendida como 

fracasso.  

Nossos alunos são carentes de conhecimento, sentem “vergonha” por não 

saberem e esta “ignorância” amplia fatores negativos que se difundem nas escolas. 

São eles a falta de interesse, indisciplina, violência, agressividade, e tantos outros, 

que interferem e contribuem com a defasagem da aprendizagem. 

No entanto, mesmo o professor tendo vivenciado de maneira muito intensa a 

preparação das aulas, ainda assim, depara-se com situações adversas ao 

planejado. É possível que a aula não decorra como o esperado e, neste momento, o 

professor pode interpretar tal situação como fracasso. “Uma Pedagogia do Sujeito 

não se preocupa com o sucesso ou com o fracasso, pois é vivenciando essas 

experiências que o sujeito é construído” (PEREIRA, 2007, p. 25). 

E quando surge esta situação, faz-se necessário a exploração do erro. “É 

errando, e tendo consciência do erro, que se aprende. Além disso, é lastimável que 

deixemos escapar as possibilidades que temos de nos questionar a nós mesmos” 

(PEREIRA, 2007, p. 28).  

Esta consciência do erro é fundamental, possibilitará uma profunda análise de 

suas atitudes, influenciando na busca de novos caminhos, diferentes saídas à 

solução de um problema. Haverá condição constante, inevitável e fascinante que é a 

de questionar a si mesmo. Ocorrerá uma reflexão, o sujeito exercerá neste momento 

a liberdade, a autonomia e responsabilidade por suas ações. E não há como 

questionar ao outro antes de questionar a si mesmo. 
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Os alunos das Universidades estão “graduando-se” professores e, hoje, 

existe uma nova geração de professores. Muitos deles não aprenderam a explorar 

os seus erros, apenas “acertaram” ou “erraram”. “Aceitaram” e foram aceitos em 

seus acertos; “erraram” e foram punidos em seus erros. 

Propiciar que o aluno desenvolva percepção de chegar à solução correta 

deve ser a “finalidade”. Não se apontam os erros; os alunos têm que “chegar” a eles. 

 

4.1.5 O sujeito aprende melhor quando em equipe e/ou em grupo 

 

Este é um princípio que considero como um dos mais complexos de serem 

desenvolvidos, não só na escola como na sociedade. 

A sociedade, a cada dia, torna-se mais “individualista” e a competição está 

presente nos homens, desde a origem da Humanidade. Os mais fortes sempre se 

mantiveram mais fortes. Tinham mais resistência para enfrentar a luta pela 

sobrevivência. 

Com a evolução humana, os valores mudaram. Mas, os resquícios do “status” 

se mantêm nos dias de hoje e, ainda com mais “ferocidade”.  

A desigualdade social, preconceitos de diferentes tipos e, principalmente, a 

perda do conhecer a si e saber o que quer para si e não para mostrar ao outro, é 

algo que afeta demais o aspecto de “equipe”.  

Dessa forma, surge o questionamento, como é possível aprender, e melhor 

em equipe, se vivemos tendo que nos destacar, ser mais ou melhores que os 

outros? Isto no sentido de boas notas nas avaliações escolares, melhor cargo na 

empresa, bens materiais (para a sociedade). Estamos em constante elaboração de 

“desejos”, conquistas, perspectivas. E estas metas são pessoais, individuais.  

Vivemos em uma sociedade capitalista e os espaços escolares, muitas vezes, 

estão também assim discriminados. Não somente pela renda familiar, mas também, 

pelo capital cultural, identidade familiar. 

Diante das inquietações que se apresentam, como promover no espaço 

escolar mecanismo que seja possível desenvolver atividades para promover o 

aprendizado em equipe?  

Recentemente, realizei uma “dinâmica” com o grupo de professores da 

escola, quando questionei a cada um como realizavam atividades em grupo e foram 

unânimes em dizer que solicitam uma pesquisa, com critérios e normas para a 
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entrega. Alguns relataram que reuniam grupos na sala de aula para realizarem as 

atividades, mas que evitavam atividades em grupos porque estas ocasionavam 

indisciplina por parte dos alunos e, muitos se dispersavam em conversa paralela, 

etc.  

Como professora confesso que, de todas as aulas que ministrei ao longo de 

minha carreira, “atividade em grupo” é a mais fastidiosa. E, somente quando melhor 

contextualizado entre os professores é que será possível transformar, o que se 

entende hoje por trabalho em grupo, em uma atividade, em sala de aula, menos 

penosa ao professor. 

É possível realizar trabalhos em grupos, mas é necessário que professores e 

alunos conheçam e aprendam como este deve acontecer. E, ao professor cabe 

liderar com precisão cada etapa do trabalho, “orquestrar” de maneira a fazer com 

que o aluno não perca o foco. Afirmo isso por que quando ainda não conhecia a 

Pedagogia do Sujeito, ao solicitar o trabalho percebia que, ao se reunirem os alunos, 

a divisão do trabalho se resumia da seguinte forma: um seria responsável em 

realizar a pesquisa do conteúdo, outro por transcrever a pesquisa, outro ficaria 

responsável pela compra do material, e assim por diante. Isto me causava 

inquietação, porém, não tinha uma ordenação de como estruturar de forma diferente 

e, por mais que “orientasse” que todos deveriam participar do trabalho, não era claro 

para mim mesma “como” fazer isto. 

A partir da Pedagogia do Sujeito, coloquei em “prática” os seus aspectos e ao 

realizar um trabalho com alunos do Ensino Médio sobre o tema “Padrões de Beleza”, 

percebi que, como professor, deveria assumir atitude mais participativa quanto da 

realização do trabalho. Dividi a sala em cinco grupos, por eles definidos, e após 

estarem disponibilizados em grupos realizei um panorama sobre o que é entendido 

por padrões de beleza, solicitei que conversassem entre si, o que entendiam por 

“belo”. Após uma discussão de cada grupo sobre o assunto, realizei a explicação de 

que faríamos um trabalho onde cada grupo iria falar dos padrões de beleza de uma 

determinada década. 

Ao terem conhecimento sobre a década que iriam pesquisar solicitei que 

todos os integrantes do grupo trouxessem algo sobre a década para a próxima aula, 

e assim fizeram. Na aula seguinte, levei-os para a sala de vídeo e passei para eles 

um “vídeo show” que eu havia feito. Solicitei que realizassem um vídeo de 
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apresentação para o seminário de comunicação (momento onde cada grupo 

apresentaria sua pesquisa para a sala). 

Com os alunos que tinham dificuldades com “informática”, nos reunimos, 

numa tarde, fora de meu horário de trabalho e fora do horário de aula deles, para 

que fosse possível auxiliar na montagem do vídeo para o “seminário de 

comunicação”. Impressionante como estávamos todos envolvidos com o trabalho, 

inclusive alunos que não realizavam as atividades no cotidiano escolar. 

O dia da comunicação dos trabalhos foi satisfatório; a atenção e respeito pelo 

trabalho do outro grupo era algo admirável; aplausos e elogios. Percebi que 

enquanto sujeitos, aprendemos também a ter a capacidade de esperar resultados. 

Um trabalho em grupo é desgastante; é necessário adequar a nossa vida à 

do outro; respeitar as opiniões contrárias às nossas e isto gera, em alguns 

momentos, conflitos e, se não forem gerenciados se tornarão confrontos; assim, é 

nestes momentos que aprendemos com o outro, e ainda, quando o objetivo de ser 

melhor passa a dar espaço a sermos melhores juntos. 

 O professor precisa reconhecer que, ao realizar trabalhos em equipe é 

necessário determinar funções claras e conjuntas, proporcionar aos alunos um elo 

tão profundo onde cada um se perceba parte do outro.  

O trabalho em grupo possibilita respeito mútuo, onde cada integrante 

proponha e não imponha suas ideias e, se acreditar muito em seu pensamento, 

convença, “conquiste” o outro a acreditar. Contudo, também se deixar convencer 

pelo pensamento do outro é importante.  

O professor deve manter uma postura colateral e não unilateral, não se deixar 

envolver apenas por alguns grupos, mas sim, dar igual atenção a todos. Manter-se 

firme em relação ao comando das atividades, propiciar ambiente para que um 

sempre deva auxiliar o outro, e isto não quer dizer que deverá realizar a atividade do 

outro, mas sim, com o outro. Pelo exposto, o sujeito aprende melhor quando em 

equipe e/ou em grupo. 

Quando o sujeito aprender a refletir sobre si mesmo é possível que se 

modifique. Assim, irá se reconhecer como um sujeito e respeitar que cada um 

aprende em seu ritmo e, diante do erro é possível que o explore, e ainda o 

solucione; assim, terá a percepção que em grupo é possível aprender melhor.  
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Portanto, pode-se concluir, depois de refletir sobre os aspectos e princípios 

da Pedagogia do Sujeito, que ela acontece em evolução constante, em uma 

cronologia, para que o sujeito, ao longo de sua vida, se construa. 

Quando o professor assim se reconhecer, conseguirá analisar os alunos 

desta maneira, reconhecer em cada um suas possibilidades e suas limitações e 

ainda respeitá-las.  

Professores não lidam apenas com os alunos, mas também, lidam com os 

pais destes alunos. Por todas e tantas mudanças na cultura social, hoje não se usa 

na escola a terminologia “pais”, e sim, “responsável legal”. 

Ao pesquisar o conceito de “família” deparei com um artigo de Michael 

Meyerhoff, doutor em Desenvolvimento Humano pela Universidade de Harvard. 

Neste, o autor apresenta as diferentes famílias que existem nos dias atuais: a família 

ampliada refere-se aos avôs, tios e primos; as famílias onde há os pais que 

trabalham; pais solteiros; pais mais velhos; irmãos muito mais velhos; pais mais 

jovens; padrastos e pais adotivos. Família Nuclear é a "família tradicional", com pai, 

mãe e filhos. Entretanto, "tradicional não significa simples" (MEYERHOFF, 2006, p. 

06). 

Pensar na família nos induz a pensar qual o tipo de família que o aluno 

convive. Ir além e pensar, como é esta convivência? Quais os conflitos e confrontos 

que a família conhece e vive?  

Percebi que a questão está em, “o que é pensado como ideal” e o “que é 

realmente o ideal”. Noutros termos, o que existe na sociedade é o que chamarei de 

“novas famílias”, que vem ocorrendo com a legalização do casamento homossexual 

(haverá um número maior de crianças convivendo com dois pais ou duas mães), o 

divórcio, novos casamentos, um número maior de crianças que convivem com 

padrasto, madrasta, além de alguns que nem ao menos conhecem os pais, já que 

são fruto de uma gravidez na adolescência, dentre tantos outros aspectos.  

Nestas “novas famílias” é possível perceber que, hoje, a referência patriarcal 

é dificultada, já que dentro destas casas, por falta de uma estrutura (pessoal), não 

existe um diálogo, e sim, exemplos de fracasso. 

Pelo exposto, é fundamental que o professor conheça seu aluno, já que para 

entendê-lo será necessário reconhecer a que tipo de família pertence e, talvez, 

auxiliar em seu desenvolvimento para perceber que conviver é necessário, mas o 

cerne está em respeitar a si e ao outro, também nas diferenças. 
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No Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano) o aluno vive seu momento de 

“glória” e, também, de “egocentrismo”; é nesta fase que as mudanças fisiológicas 

significativas ocorrem sendo natural que neste momento se feche, vivendo o luto da 

infância e uma euforia com relação à adolescência; as alterações fisiológicas 

interferem, também, no psicológico do aluno e, nesta fase, a falta de interesse pelas 

aulas e os confrontos com a família torna-se perceptível. Alternam momentos de 

euforia e tristeza profunda, confusão de pensamentos, sentimentos. Como gerenciar 

isto em sala de aula, se o professor não se vê pelo aluno. Como contribuir para que 

este se entregue ao aprender. Esta entrega do aluno ocorre quando este se vê pelo 

professor. Quando confia e respeita o sujeito-professor. 

Segue exemplo de uma vivência como professora de Educação Física: 

Solicitei aos alunos, nos primeiros dias de aula na Escola Estadual Desembargador 

Augusto Vieira Neto, uma “redação” (para mim um diagnóstico). Como sujeito-

professor sempre procurei conhecer um pouco dos alunos. O tema da redação era: 

Quem sou? O que quero? A primeira pergunta foi: — “Quantas linhas?” Respondi: — 

O suficiente para me apresentarem quem são. A única exigência que fiz foi que 

fizessem isto em casa, preferencialmente sozinhos. E fossem responsáveis quanto 

ao prazo de entrega. 

Após uma semana retorno na sala de aula e alguns me aguardavam na porta 

com a folha na mão, outros corriam para escrever de última hora, já que haviam 

esquecido. Cumprimentei a todos, solicitei organização e, então, passei em todas as 

carteiras recolhendo a atividade. Alguns perguntavam: — Professora a senhora vai 

ler agora? Outros riam. E calmamente respondi: — Solicitei que fizessem em casa e 

preferencialmente sozinhos, o fiz propositalmente por que acreditem, já tive a idade 

de vocês (todos riram), e sei que nesta fase pela qual estão passando vocês só são 

vocês em casa e sozinhos, caso contrário, estão sempre buscando ser o que acham 

que querem que sejam. Assim, vou ler em casa e preferencialmente sozinha. Quero 

me encontrar com cada um de vocês quando realizar tal leitura. Um silêncio pairou... 

E segui o tema da aula, na ocasião Capoeira.   

Durante uma semana “exaustiva” li todos os diagnósticos e respondi/ 

comentei com toda a minha verdade e carinho um a um. 

Quando entrei na sala pedi que permanecessem sentados. Eu iria entregar o 

diagnóstico e solicitei que prestassem atenção no que eu escrevera, da mesma 

forma que tinha prestado atenção no que me haviam escrito. 
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Cena emocionante ao receberem a folha: em muitos os olhos brilhavam ao 

verificarem que eu havia realmente respondido, outros frustrados por que se 

recusaram a fazer, alguns choravam e, em poucos momentos, trocavam entre si a 

redação. Percebi naquele instante que cada palavra escrita havia valido muito para 

mim e, ainda mais, para eles. 

Assim, tornei este um método de trabalho; “meu método” de auxiliar meus 

alunos para que se construam sujeitos.  

Porém, cada professor constrói, ao longo de sua carreira, o seu método. Pelo 

exposto, não compete à “universalização” de um método pedagógico. Deve-se 

respeitar o “habitus” que cada professor arquiteta ao longo de sua carreira docente. 

Cabe ao professor construir-se sujeito e delinear caminhos para auxiliar seus 

alunos a se construírem sujeitos. E isto será possível quando for difundida a 

Pedagogia do Sujeito aos professores, preferencialmente ainda na formação.  

Ao participar como observadora de algumas reuniões do processo de 

formação continuada de professores, na Escola Cristo Redentor de Educação 

Especial, possibilitou-me estar face à Pedagogia do Sujeito enquanto prática 

educativa.  

Ao refletir e discutir nestas reuniões sobre as ações na escola foi levado em 

conta o Plano de Gestão, no qual a “proposta pedagógica” desenvolvida é a 

Pedagogia do Sujeito, que norteia todo o trabalho da equipe de gestão, professores, 

especialistas (Psicólogo, fonoaudiólogo e fisioterapeuta) funcionários e alunos. 

 As avaliações, diferente do que há hoje no sistema da rede pública estadual 

de São Paulo, visam à evolução do aluno, o que ele de fato aprendeu, para que 

somente assim se passe para outro nível de aprendizagem. 

Na escola, os alunos são classificados pelas habilidades cognitivas e 

motoras, o sistema ensino-aprendizagem é realizado em oficinas, em um sistema de 

“rodízio”, assim, as salas são ambientes. Cada professor tem a sua sala “oficina”. Os 

professores permanecem nas salas e são os alunos que mudam de sala. Sempre 

com a supervisão e auxílio do professor.  

Como ponto positivo, observei a alegria dos alunos ao trocarem de sala. Este 

momento para eles é de “relaxamento”, onde percebem, efetivamente, que chegou a 

hora de outra aula, além de mudarem também de ambiente. E isto proporciona ao 

aluno um grande conforto e bem estar. Este acaba sendo um preparo psicológico 
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para dizer ao aluno que aprenderá algo novo, diferente, ou continuará uma atividade 

que não foi concluída na aula anterior. 

É importante ressaltar que, em todas as aulas os professores preparam mais 

de uma atividade, isto para que seja respeitado o ritmo de cada um, sujeito-aluno. 

Exemplo: O professor realiza três atividades cada uma com um grau de dificuldade 

diferente e, quando o aluno termina uma atividade inicia a outra, permitindo que os 

alunos não fiquem “ociosos” e haja indisciplina em sala de aula ou desconcentração. 

Cabe ressaltar que, essa situação deve significar ao aluno avanço na 

realização das tarefas e não “castigo” porque terminou antes, mas sim, uma maneira 

de dizer que passou para outra etapa, com grau de dificuldade maior àquela 

determinada atividade. 

O trabalho a princípio é árduo, porém, o benefício “palpável”, trazendo um 

bem comum aos professores e alunos. Aos professores porque poderá estar 

realizando sondagens e atendimento individual aos alunos. E aos alunos por que 

saberão reconhecer e realizar autoavaliação de sua aprendizagem e avanços. 

O trabalho, na referida escola, é realizado em um “sincronismo”, 

surpreendente. A rotina devidamente cronometrada, com momentos distintos para 

cada atividade “oficina”, que é realizada de maneira “orquestrada” o que possibilita 

ao professor e aluno “o fazer bem e melhor”. Os alunos sabem o que irão realizar na 

oficina e, de que forma as atividades irão ser desenvolvidas. 

Como já foi dito é tarefa árdua e não se inicia de uma hora para outra, mas 

sim, ao longo dos anos, com muito empenho por parte de toda a comunidade 

escolar. Para que projeto se efetive em outras escolas deve haver respaldo político 

educacional, para que haja reformas significativas no sistema educacional do estado 

de São Paulo, ou quem sabe, do Brasil. 

Acreditar na teoria-prática que é a Pedagogia do Sujeito possibilitou a esta 

comunidade escolar contribuir para a construção de sujeitos-professores e sujeitos-

alunos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O percurso desta pesquisa foi marcado pela minha experiência como 

professora e coordenadora pedagógica em escolas do Estado de São Paulo, e 

também, como pesquisadora do Programa de Mestrado da UNICID. 

Iniciei a pesquisa motivada para discutir a qualidade do ensino nas escolas 

públicas do Estado de São Paulo e, principalmente, a prática educativa nos termos 

que considero essenciais a uma atuação de qualidade. 

As descobertas que fiz durante as aulas no Programa de Mestrado, em 

especial os primeiros contatos com a Pedagogia do Sujeito, forneceram-me a 

estrutura necessária para seguir rumo ao desconhecido, rumo à construção do meu 

trabalho de pesquisa. 

Na trajetória, descobri que a busca por um direcionamento na Educação tem 

sido bastante discutida no Brasil, especialmente desde a década de 1990, com a 

LDB nº 9394/96, que legitimou as Diretrizes para a Educação no Brasil. 

Contudo, discussões sobre a Educação e a prática educativa sempre 

estiveram em pauta, devido às diversas bibliografias consultadas durante a 

pesquisa. 

Neste trabalho, procurei explanar a regulamentação da Educação no âmbito 

da Rede Pública do Estado de São Paulo, valendo-me de referências bibliográficas 

relevantes sobre a formação do professor e a prática educativa, e estas 

apresentadas no primeiro capítulo. Embora importantes, as obras não 

representaram conquista definitiva nas escolas, no que refere a ação dos 

professores em sala de aula ou, principalmente, no ensino/aprendizagem efetivo e 

de qualidade junto aos alunos. 

Ao longo do trabalho ficou claro que a maior parte dos autores não ignora ou 

nega a importância de uma base sólida de educação, em destaque aos métodos de 

ensino. Ao contrário, as leituras tornaram evidentes as preocupações e discussões 

visando melhorar a qualidade do processo ensino/aprendizagem. 

Como professora de Educação Física, tomei o currículo do Programa São 

Paulo Faz Escola como subsídio ao trabalho que desenvolvia com os meus alunos, 

já que a disciplina de Educação Física carecia de um currículo.   



 87 

Como coordenadora, passei a observar a resistência dos professores e 

alunos em trabalharem com o currículo. E, esta relutância ocorre por diversos 

fatores: político, moral, cultural, dentre outros.  

Assim, a relevância deste trabalho está na importância do professor se 

construir sujeito para que auxilie seu aluno a também se construir sujeito. 

Então, como apresentar a Pedagogia do Sujeito senão por sua construção 

teórica? Foi dessa forma que realizei o segundo capítulo. Sua base é a 

apresentação da Pedagogia do Sujeito tal como ela é, ou seja, teoria/prática. 

Contudo, os documentos não contemplam os princípios da Pedagogia do 

Sujeito, que foram se apresentando por meio de aulas, palestras e reuniões 

ministradas pelo Prof. Dr. Potiguara Acácio Pereira, o qual tive o imenso privilégio de 

acompanhar ao longo destes dois anos de Mestrado. 

Ao desenvolver as observações sobre como a Pedagogia do Sujeito é 

realizada na Escola Cristo Redentor foi possível dimensionar os benefícios 

alcançados por professores e alunos quando estes são sujeitos e se reconhecem 

em um sistema de ensino próprio para lidar com sujeitos. 

Hoje, há na escola pública professores e alunos extremamente desmotivados, 

e ainda desamparados. A educação passa por um ciclo de descrédito por parte da 

sociedade. 

Ao longo do trabalho sugiro ao docente que se perceba como sujeito, e 

destaco o quão é difícil assumir-se sujeito livre, autônomo e responsável.  

Dentro das escolas públicas o professor busca, descomedidamente, acertar e 

ser aceito por diretores, alunos e funcionários da escola. Fora da escola, busca 

aceitação dos amigos, da família, enfim, de toda a sociedade. 

Agir de maneira diferente ao que lhe é sugerido pode ser interpretado como 

erro, e isto pode contribuir para o professor frustrar-se. E, ainda pode lhe causar 

insegurança, temeridade ao resultado da ação. Descrevo que essa temeridade pode 

se tornar o que chamo de “imobilidade racional”. Em outros termos, o sujeito, por 

temor ao realizar uma ação e esta não ser bem “sucedida”, opta por não realizar um 

determinado “feito”, já que assim estará, conscientemente, evitando com esta atitude 

o fracasso. 

É preciso entender que, no permanente processo de construção é inevitável 

não errar, não frustrar-se, ou mesmo, agir de forma que possa ser interpretado como 

erro, fracasso, falha, inclusive quando estes não são constituídos. Isso ocorre 
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porque, muitas vezes, sujeitos foram “castigados”, punidos por errar, ou porque, 

apenas, expuseram pensamento contrário.  

Surge, então, a questão central que, ao meu olhar, é a principal para o 

sujeito: Como se modificar e construir-se sujeito? 

A resposta reside na aquisição da consciência de que, “indivíduos” nascem, 

mas “sujeitos” são construídos ao longo de toda a vida, sob a perspectiva de 

liberdade, autonomia e responsabilidade. Deste modo, não há uma lógica a ser 

seguida, apenas caminhos a serem sugeridos. 

Professores e os alunos não “vivem” na escola, possuem uma vida “fora”, 

também. Se para o professor é difícil se “desligar” de problemas do cotidiano, para o 

aluno é ainda mais complicado esse “desligamento”. É como se vivessem em dois 

mundos distintos, que julgo necessário pautar: fatores internos (escola); fatores 

externos (vida familiar). Ressalvo que os fatores externos interferem, e muito, no 

ambiente escolar. 

Imprescindível falar do aluno pelo aspecto da identidade do sujeito e da 

diversidade cultural, nos diferentes níveis da Educação Básica, para que esta 

análise “cronológica” nos auxilie ao longo do trabalho de construção do sujeito-

professor, necessário para impulsionar a construção do sujeito-aluno. 

No Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano) o aluno entra na escola, mas não 

é apenas nesta fase que passará a conviver em sociedade, já que sua vida social 

teve início na família e esta é, assim, a primeira constituição de sociedade, a 

“família”, ou seja, o convívio familiar que se apresenta como um dos primeiros 

conhecimentos de sociedade e cultura, e provavelmente, permanecerá ao longo de 

sua vida. 

Ao entrar na escola o aluno já tem uma visão de mundo que, na maioria das 

vezes, é apresentada pela família, sendo importante que esta visão seja transferida 

de forma clara, para que o aluno possa projetar suas expectativas de vida.  

Quando o professor conhece as perspectivas de seus alunos, pode usar esse 

conhecimento como ferramenta para construir, “juntamente” com eles, novas 

trajetórias para que as expectativas de ambos tornem-se reais. 

É fato que um dos grandes problemas enfrentados por professores em sala 

de aula é a falta de interesse do aluno, acompanhada da ausência de perspectivas 

pessoais. 



 89 

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo propõe ao Professor 

Coordenador Pedagógico a análise do desempenho de professores e alunos. Para 

isso, é necessário acompanhamento em sala de aula e, primordialmente, discutir 

com os professores os “focos de observação” da sala de aula, já que esse é um dos 

papéis do Coordenador Pedagógico. O acompanhamento em sala de aula e as 

discussões ocorrerão nas ATPC.  

Foi em um desses momentos como Coordenadora Pedagógica que debati 

com o grupo de professores sobre o “foco de observação” pertinente ao baixo 

desempenho da escola no IDESP. Havia números significativos de evasão escolar e, 

por unanimidade, foi solicitado que fosse observado não o “interesse” do aluno nas 

aulas, mas a “falta de interesse do aluno” nas aulas.  

É provável que surja a pergunta se é compatível tal acompanhamento de 

observação com a Pedagogia do Sujeito. Posso esclarecer que, trabalhando na rede 

pública estadual devemos nos adaptar, mas isto não significa que os fins justifiquem 

o meio, porém, tenho certeza que os professores da escola na qual sou 

Coordenadora saberão responder, com exatidão, que a maneira como foi realizada a 

escolha do foco de observação e o acompanhamento em sala de aula foi, sim, 

compatível com a Pedagogia do Sujeito. 

Acompanhei durante dois bimestres as aulas ministradas pelos professores 

da Unidade Escolar e, já nas observações iniciais, analisei que a falta de interesse 

dos alunos ocorre por diferentes motivos e situações. Em algumas das situações 

que presenciei percebi momentos em que alunos perguntavam sobre alguma 

palavra desconhecida de seu vocabulário e o professor simplesmente não 

respondia. Na verdade, o que deveria ocorrer por parte do professor era ter 

explorado o questionamento com muitos outros alunos. 

Em outros casos, o professor preparava a aula, mas a voz muito baixa fazia 

com que os alunos não ouvissem o que ele explanava e, com isso, se dispersavam. 

Havia, ainda, professores que faziam de suas aulas Stand-up comedy 

(expressão em língua inglesa que indica um espetáculo de humor executado por 

apenas um comediante). Os alunos demonstravam um aumento no interesse, pois 

este é um método curioso para despertar o interesse, porém, o interesse do aluno 

deve ser na aula e não na comédia apresentada pelo professor. 

Ao longo das observações e discussões o foco mudou e os professores 

passaram a chamar para si a responsabilidade pela falta de interesse do aluno na 
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aula, incluindo nessa falta de interesse o tema exigido ao professor e aluno, tendo 

em vista as habilidades a serem desenvolvidas. 

Foi quando passamos a discutir o currículo, os conteúdos, os procedimentos 

metodologicos exigidos e, ainda, refletir sobre: Como requerer de adoslecentes 

interesse por algo que não seja amigos, namoro, aparelhos eletrônicos, festas, 

shows, entre tantas outras atividades pertinentes a seu mundo, é algo de bastante 

complexidade. 

Quando o professor se construir sujeito, perceberá o aluno como sujeito e irá 

relembrar de quando tinha aquela idade, buscando, em si, novas maneiras para 

dirigir a atenção do aluno para a aula. O professor não deve implorar pela atenção 

do aluno, e sim, conquistá-la com justificativas sucintas e claras. E, ainda, estar 

ciente de que pode não ter atendidas suas expectativas.  

Em uma Pedagogia do Sujeito o aluno deve perceber que ele é sujeito e, 

como tal, pode ter dúvidas. Para qualquer que seja a pergunta deve sempre haver 

uma resposta clara e sem críticas destruitivas ao aluno. 

Ao manter essa postura o professor assume a posição inerente a um sujeito-

professor, tendo consciência de suas possibilidades. A frustração por perceber a 

falta de interesse do aluno pode ser transformada em um novo olhar sobre a 

educação significativa. Significativa para a sociedade, para o aluno e, sobretudo, 

para si.  

Os signos devem existir como “engrenagem”, não apenas para o sistema de 

ensino, mas também, para que o professor e o aluno sejam partes que mantêm a 

engrenagem sempre ativa. 

A sociedade mudou, o espaço escolar mudou, a maior parte dos professores 

já agem como psicólogos e amigos de seus alunos. Neste contexto, o que deve 

haver é a interferência de especialistas nas escolas, para que os professores 

possam desenvolver, junto aos alunos, o processo ensino/aprendizagem efetivo e de 

qualidade. 

Urge a existência da Pedagogia do Sujeito nas instituições de ensino, em 

seus diferentes níveis, principalmente no que diz respeito à formação do professor. 
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