
EXPERIÊNCIAS DE UM PROFESSOR: NARRATIVAS E DESCRIÇÕES A PARTIR DE UMA PRÁTICA INTERGRADA
DAS DISCIPLINAS DE DIDÁTICA E PRÁTICA II E PLANEJAMENTO E PROJETOS PEDAGÓGICOS Lívia Limeira
Alves Rosemary da Silva Souza Eixo Temático: Formação de Professores. Memória e Narrativas RESUMO: Este
artigo parte das experiências vivenciadas em uma escola do município de Ouro Branco, semiárido de Alagoas
que nasce a priori de uma proposta pedagógica da prática integrada solicitada pelos componentes curriculares
Didática e Prática II e Planejamento e Projetos Pedagógicos do curso de Pedagogia da Universidade Estadual
de Alagoas e tem como objetivo principal compreender a prática docente vivenciando essa experiência bem
como observando os principais aspectos que contribuem ou não para o bom desempenho da aprendizagem,
como também perceber as relações pessoais e interpessoais que ocorrem no âmbito sala de aula seguida de
observações, diagnósticos e posteriormente algumas intervenções e assim analisar os aspectos que
contribuem para realização da atividade tendo como lócus de pesquisa alunos do 2º Ano da Escola Municipal
de Educação Básica Augusto Alves da Graça e uma professora. Com ajuda dos teóricos, Aquino (1996)
Libâneo (1994) Nóvoa (1997) Tardif (2002) que nos oferece suporte para tais compreensões.
PALAVRAS-CHAVE: Formação. Relações. Prática. ABSTRACT: This article stems from experiences in a school
in the city of White Gold, semiarid region of Alagoas born a priori a pedagogical proposal of integrated
practice requested by the curriculum components, and Teaching Practice II and Pedagogical Planning and
Projects pedagogy course in State University of Alagoas and aims to understand the teaching practice
experiencing that experience and watching the main aspects that contribute or not for good learning
performance, but also understand the personal and interpersonal relationships that occur within the classroom
followed by observations, diagnoses and interventions subsequently With some help from theorists such as,
Aquino (1996) Libâneo (1994) Nóvoa (1997) Tardif (2002) that offers the support for such understandings.
KEYWORDS: Training. Relations. Practice. INTRODUÇÃO O seguinte trata-se de uma atividade prática
integrada dos componentes curriculares Didática e Prática Pedagógica II e Planejamento e Projetos
Pedagógicos do curso de Pedagogia, lecionada pela Profa. Mestre Maria Cledilma Ferreira da Costa da
Universidade Estadual de Alagoas, Campus II. Vem mostrar um relato de experiência vivenciado na Escola
Municipal de Educação Básica Augusto Alves da Graça, situada na cidade de Ouro Branco, semiárido alagoano,
respectivamente no 2° ano do turno vespertino. Inicialmente discorro sobre a entrevista semiestruturada,
composta de 9 perguntas, cedidas pela docente. Continuo fazendo uma análise do livro didático e pontuando
aspectos dos dois dias de observação, bem como descrevo os momentos de intervenção. Para melhor
compreensão da minha ação pedagógica, busquei referenciais que subsidiaram minha intervenção, tais como:
Vasconcellos, Tardif, Nóvoa, entre outros que refletem sobre a formação docente e a prática pedagógica.
DIALOGANDO COM O PROFESSOR O ato de planejar está em todo meio humano de ser em diversas
ramificações para uma convivência em sociedade organizada se faz necessário um planejamento, e não seria
diferente no contexto educacional como fala Vasconcellos (2000, p.63) define o planejamento “enquanto
construção - transformação de representações é uma mediação teórico-metodológica para a ação, que em
função de tal mediação, passa a ser consciente e intencional” Neste sentido para enriquecer a atividade se fez
necessário um diálogo com a professora para entender como é organizado essa ação de planejamento na
escola e como os agentes educacionais desenvolve essa ação de planejar. Em primeiro momento busca saber
se um dos documentos que narra à história da escola e suas peculiaridades que é o projeto político
pedagógico eram utilizados como fundamentação para o planejamento. Mas para entendermos melhor sobre
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o Projeto Político Pedagógico, do que esse documento trata e quais os sujeitos envolvidos Vasconcellos (2002,
p. 21), afirma que: Entende-se que a integração dos atores envolvidos nas decisões escolares, é uma das
maneiras de se conhecer a real necessidade dos educandos e educadores daquela comunidade acadêmica na
qual estão inseridos, pois cada um pode expor suas opiniões, suas necessidades, suas angústias e sugestões
de melhorias. Observando os elementos que constrói o projeto político pedagógico da escola é interessante
saber se o mesmo é de fato uma ferramenta usado para elaboração dos planos de aula no dia a dia da escola
ou é simplesmente uma ferramenta que não é usufruída por aqueles que têm necessidades durante o diálogo
foi notório ver que o PPP (Projeto Político Pedagógico ) era utilizado não na sua totalidade mas de acordo com
as necessidades apresentadas pelos alunos, pensando assim como poderia ser organizado esse planejamento
de forma isoladamente ou em conjunto,” esses momentos de reflexão sobre os sujeitos do espaço escolar se
dava quinzenalmente, com a participação de todos, onde as professoras de cada ano se juntam com as
demais para analisar o que os alunos estão necessitando para a partir daí realizar os planos de aula,
levando-se em consideração as especificidades de cada turma”. Percebemos nesta fala a presença de
planejamento participativo onde a construção coletiva se apresenta facilitando as relações dos sujeitos com os
demais da escola levando em conta o processo formativo dos educandos como vez ressaltar Gonçalves,
(2003). O planejamento participativo é uma forma de planejar que envolve todos os atores da ação educativa
nas decisões sobre aonde se quer chegar e de que maneira chegar. E, se na sala de aula, o aluno tem a
possibilidade de participar das decisões, o resultado, sem dúvida, é outro. (GONÇALVES, 2003, p. 34) A
alguns elementos fundamentas para o desenvolvimento da prática cotidiana com eficiência, como os
objetivos, conteúdos, recursos de ensino, planejamentos e procedimentos de avaliação, os mesmos são
norteados de uma prática de ensino. No decorrer da conversa com a professora foi possível entender que
todas essas questões são discutidas no momento do planejamento para que se chegue a conclusão do que é
melhor para os alunos, a outros elementos que contribuíram para que o exercício das atividades possam ser
desenvolvidas com propriedade e para que as ações possam ser efetivas é necessário um acompanhamento
pedagógico reconhecendo que o papel da coordenação é múltiplo como fala Vasconcellos (2002, p. 57): "Para
favorecer a mudança da prática pedagógica, basicamente, o papel da equipe de direção é criar um clima de
confiança, pautado numa ética libertadora e no autentico diálogo". Há todo um acompanhamento diário da
coordenação com os docentes os mesmos são sempre atendidos nos momentos em que solicita a
coordenação. São grandes interesses por parte dos professores e da coordenação para que o ensino seja
aperfeiçoado a cada dia. Há alguns encontros articulados pela coordenação, revela a professora que esses
momentos contribuem muito para que haja uma reflexão da prática docente que se realiza como também nos
auxiliam a encontrar maneiras de chegarmos ao objetivo que desejamos em relação à aprendizagem dos
nossos alunos. Ainda neste momento de conversa buscou-se saber se haveria na escola momentos de
atividades diversificadas para além do espaço educacional, nesta indagação teve-se como resposta que
haveria sim essas atividades. Mas, essas atividades não são realizadas com frequência, sabendo que as
atividades para além dos muros da escola possibilitam aos alunos possibilidades de saberes e curiosidades
que lhes permitem novos aprendizados como nos diz Carbonell (2000, p. 88) São necessários espaços físicos,
simbólicos, mentais e afetivos diversificados e estimulantes (...), aulas fora da classe, em outros espaços da
escola, do campo e da cidade. Porque o bosque, o museu, o rio, o lago (“...) bem aproveitados, convertem-se
em excelentes cenários de aprendizagem”. As diversas situações que estão presentes no âmbito educacional
tendo em vista que a complexidade de algumas circunstâncias em determinados momentos não permitem o
bom desenvolvimento de práticas docentes com efeitos positivos um dos elementos que pode ser algo que
dificulte o trabalho na sala seria a indisciplina, nesta perspectiva a professora “ ressalta que um dos
problemas mais constantes é a indisciplina de alguns alunos ,uma vez que esses alunos impossibilitam que a
aula se desenvolva de modo muito proveitoso compreendendo que há diversas variantes que contribuíram
para essa indisciplina na escola, como a ausência de um acompanhamento familiar , volume de alunos por
turma condições de precariedades da escola entre outras” . Como focaliza (Garcia,2005). E, também,
refletindo sobre a escola pode-se conhecer melhor seus atores sociais, especialmente os alunos, pois são eles
que ajudam a tecer o sentido de indisciplina, presente no contexto escolar. Com tantas indagações
procurou-se saber se a escola promove algum tipo de ação para fortalecer o ensino e aprendizagem e a
formação dos docentes e sobre outras situações que são presentes no cotidiano da escola sobre o
questionamento a professora diz que “há sim alguns encontros formativos através do PNAIC(Programa
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Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa) que é articulado pela secretaria de educação” uma vez que se faz
necessário momentos de discussões para que chegue a qualidade de ensino com eficiência como vem nos
dizer Libâneo (s/d,p 227) o mesmo afirma que: ... A formação continuada pode possibilitar a reflexividade e a
mudança nas práticas docentes, ajudando os professores e tomarem consciência das suas dificuldades,
compreende-as e elaborando formas de enfrentá-las. “De fato, não basta saber sobre as dificuldades da
profissão, é preciso refletir sobre elas e busca soluções de referência, mediante as ações coletivas. De fato,
não basta saber sobre as dificuldades da profissão, é preciso refletir sobre elas e buscar soluções de
referência, mediante as ações coletivas. VERIFICANDO O LIVRO DIDÁTICO Fazendo análise de um livro
didático, buscando compreender alguns itens que se tornam interessante para lidar com o mesmo, como uma
ferramenta indispensável. O livro em análise não trazia informações que lhe deixar-se com perspectivas para
ir para além da leitura na sua ilustração, o mesmo não era livro ofertado pelo (PNLD) era de ordem particular
onde a professora pesquisada se utilizava do mesmo para elaborar seus planos de aula uma vez que o
número de livros ofertados para a escola não atenderia a todos os alunos, apenas do horário matutino,
entende aí uma contrariedade no discurso apresentado anteriormente. O mesmo se encontraria desatualizado
deixando lacunas nos seus conteúdos que não se encontrava de forma contextualizada com condições de
atender aos sujeitos ali receptores daqueles conteúdos apresentados uma vez que os mesmos não foram
contemplados com os livros didáticos sendo um dos instrumentos importantes, que facilita diferentes acessos
de informações no sentido social, econômico, racial entre outros como afirma Vasconcellos (2002) que a
utilização do livro didático deve passar por uma crítica que envolva a escola e alunos, para que possam ser
adotados livros que contemplem questões de gêneros, etnia, classe social, multiculturalismo, culturas locais,
dentre outras que sejam empenhadas em desmistificar suportas verdades absolutas que coincidentemente
procuram legitimar os valores e ideias de culturas hegemônicas. A RELAÇÃO PROFESSOR X ALUNO O ser
humano em sua totalidade sempre precisa do outro, as relação entre sujeitos é inevitável em qualquer
circunstância, neste sentido o espaço escolar como também diversos outros ambientes é necessário que haja
interação para que a boa convivência dê bons resultados, na observação que fiz foi notória uma boa interação
entre os alunos com a professora, mas ainda há alguns que não conseguem ter uma aproximação tão efetiva
com a professora e pela observação a mesma sempre busca uma interação com os seus educandos de forma
atenciosa buscando a melhor opção para que esse contanto possibilite novos aprendizados. De acordo com
Aquino (1996, p.34), a relação professor-aluno é muito importante, a ponto de estabelecer posicionamentos
pessoais em relação a metodologias, a probabilidade de um maior aprendizado aumenta. A relação
professor-aluno é significativa e acaba produzindo resultados variados nos indivíduos. A escola sendo o
intercâmbio entre os indivíduos e a sociedade tem esse papel com seus educandos de fazer reflexões e
questionamentos nas ações que são desenvolvidas levando a eles possibilidades de buscar neste contato com
o professor, podendo se encontrar nesta sociedade de diversidades onde os mesmo aprendem de forma
coletiva como nos faz refletir Nóvoa (2002,p.23),’’ o aprender contínuo é essencial, se concentra em dois
pilares: a própria pessoa,como agente e a escola, como lugar de crescimento profissional permanente. A
valorização de saberes dos sujeitos envolvidos possibilita ainda mais a busca pelo saber a partir de ações
refletidas, dando aos sujeitos voz ativa no seu processo de aprendizagem em comunhão com os
direcionamentos delineados pelo professor levando aos mesmos uma prática reflexiva e conscientes de suas
responsabilidades o quanto os sujeitos do futuro. Pilão (1998, p.15), esclarece que, quando ocorre a
aprendizagem reflexiva, o educando articula o que aprendeu e reflete sobre os processos e as decisões que
foram adotadas pelo processo, partindo daí um entendimento com mais capacidade de transferir aquele
conhecimento que construiu. Dando aos educandos direitos de apresentar os saberes construídos no cotidiano
na escola de forma dinâmica produzindo efeitos positivos enquanto sujeito sociais. PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS O processo metodológico que auxiliou para a realização da atividade prática tendo como
lócus de pesquisa e intervenção a Escola Municipal de Educação Básica Augusto Alves da Graça, o percurso
metodológico adotado para o desenvolvimento da referida proposta de intervenção foi à pesquisa-ação e
concomitantemente a pesquisa qualitativa. Sabendo que a pesquisa-ação busca atrelar a pesquisa à prática,
ou seja, visa desenvolver o conhecimento a partir do estudo teórico e a compreensão por meio da
intervenção. Thiollent (2008) afirma que a pesquisa-ação é um método ou uma estratégia de pesquisa que
agrega várias técnicas da pesquisa social, com as quais é estabelecida uma estrutura coletiva, participativa e
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ativa ao nível da captação da informação. A princípio foi realizado um contato com a escola de apresentação
da proposta interdisciplinar que seria realizada na mesma, para efetivação da atividade foi realizado
observações, entrevista, questionário e análise documental. Foram realizadas também, observações do
trabalho docente, a fim de analisar as práticas pedagógicas e pensar em atividades que auxilie no
desenvolvimento das atividades pensando nas contribuições que é alcançada por meio da prática como enfoca
Freire (1996: 25) também assinala que “não há docência sem discência...”, pois “... quem ensina aprende ao
ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. As atividades realizadas pela docente era de cunho coletivo
favorecendo aos alunos uma interação entre ambos e despertando novos aprendizados. Com os dados em
mãos, e a escolha da proposta para a intervenção, numa perspectiva prática, foi traçado o seguinte percurso,
conversa com professor para compreender as maiores dificuldades apresentada e elaboração do planejamento
com base nos problemas expostos e as necessitadas detectadas nas observações. Os recursos utilizados
foram vídeos, lousa, livros didáticos, giz, papel ofício, notebook entre outros. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
PRÁTICA Atividade foi realizada na sala do 2° ano entre dois dias tendo como eixo principal: o trabalho no
campo e alguns subtópicos como: entre o campo e a cidade, as atividades exercidas no campo, e os produtos
advindos do campo. No primeiro momento da prática foi realizada novamente uma breve apresentação em
seguida foi realizada uma roda de conversa acompanhado de um vídeo falando da vida no campo, um
pequeno debate sobre a temática em questão onde os alunos se disponibilizaram bem e participaram com
prazer, após foi escrito na lousa um pequeno texto sobre o trabalho no campo contextualizando com algumas
vivências apresentadas nas observações e análise do planejamento onde foi possível ver a ausências de aulas
pensadas nesta perspectivas sendo sujeitos do Semiárido. Reis (2005) A Educação Contextualizada e para
Convivência com o Semiárido não pode ser entendida como um espaço do aprisionamento do saber, ou ainda
na perspectiva de uma educação localista, mas como aquela que se constrói no cruzamento
cultura-escola-sociedade. A contextualização neste sentido não pode ser entendida apenas como a inversão
de uma lógica curricular construtora e produtora de novas excludências. (p. 13) Pensar em uma atividade que
contemple um pouco do contexto dos alunos é fazer uma ponte entre outras situações locais e as realidades
globais levando aos mesmos possibilidades de refletirem sobre o contexto social, político e cultural da
sociedade em que se vive. Posteriormente foi realizada uma atividade de cunho individual sobre as questões
entre o campo e a cidade. No segundo dia da atividade prática foi realizada uma roda de conversa partindo de
uma leitura deleite com a música “Obrigado ao Homem do Campo’’foi um momento interessante e de
colocações dos alunos a respeitos das atividades realizadas no campo e os produtos alimentícios advindos do
campo. Em seguida foi distribuído um pequeno texto sobre os produtos do campo e realizado a leitura
individual por cada aluno, depois de realizado a leitura houve então uma leitura e dialogo pela professora que
estava realizando a atividade prática tendo continuidade foi executada uma atividade em dupla onde um
sujeito representava os produtos do campo e o outro o da cidade, partindo desse processo em apenas uma
folha com o nome de todos os produtos os mesmo ligaria o produto que era associado entre o campo e a
cidade, houve neste momento muitas perguntas deixando os mesmo interessados pela temática apresentada
e tornando a aula dinâmica e bem coletiva. ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ALUNO Na
conversa com a professora e pelos registros descritos como formas de avaliação elencadas no planejamento
que foi obtido para o desenvolvimento da atividade, foi possível observar que a mesma se utilizava de
diferentes instrumentos avaliativos como: atividades individuais, avaliações semestrais, atividades em grupo
e participação nas atividades diárias tendo como registro anotações individuais de cada aluno pensando assim
na avaliação como um processo continuo como enfatiza Luckesi (2002) afirma que a avaliação é um recurso
pedagógico útil e necessário para auxiliar cada educador e cada educando na busca e na construção de si
mesmos e dos seus melhores modos de ser na vida. O processo avaliativo possibilita ao professor avaliar sua
própria prática e rever novas possibilidades de tornar sua prática eficiente e da aos alunos direitos de
aprendizados na sua avaliação, desconstruindo dos sujeitos ideias de avaliação como algo de punição.
Partindo do pressuposto de que o conhecimento docente se constrói, também, a partir da reflexão e da
avaliação das próprias práticas e de que a responsabilidade da Universidade como instituição formadora é
muito grande, por ser autônoma na definição de seus rumos e diretrizes (TARDIF, 2002). RELAÇÃO
ALUNO-ALUNO Nesta indagação entre relação aluno-aluno notou-se que os mesmos tem uma boa interação
uns com os outros de respeito, afeição, companheirismo e evidenciando uma relação onde o encontro da
cultura social se encontra e esses saberes são partilhados, sendo apoiado pela docente onde a mesma enfoca

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/experiencias_de_um_professor_narrativas_e_descricoes_a_partir_de_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-5,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



em alguns momentos que presenciei de que é interessante ter harmonia para com os outros pra se viver bem
na sociedade respeitando a todas as diferenças valorizando cada sujeito independentemente de sua cor, etnia
religião entre outras como ressalva Libâneo o ato pedagógico pode ser, então definido como uma atividade
sistemática de interação entre seres sociais tanto no nível do intrapessoal como no nível de influência do
meio, interação esta que se configura numa ação exercida sobre os sujeitos ou grupos de sujeitos visando
provocar neles mudanças tão eficazes que os tornem elementos ativos desta própria ação exercida.
Presume-se aí, a interligação de três elementos: um agente (alguém, um grupo, etc.), uma mensagem
transmitida (conteúdos, métodos, habilidades) e um educando (aluno, grupo de alunos, uma geração) (...)
(1994 p.56) A aprendizagem significativa ocorre na medida em que o sujeito permite sua autoconstrução. Por
isso que a interação é um mecanismo de grande importância, porque permite, por meio das relações
interpessoais, que os aspectos sociais e políticos da sociedade sejam processados. ALGUMAS
CONSIDERAÇÕES O presente trabalho permitiu múltiplas possibilidades de enxergar o contexto educacional
nas suas peculiaridades, percebendo que os momentos oportunizados de práticas nos fizeram refletir na
grandeza desses saberes construídos em encontros no espaço escolar e nas leituras realizadas de algumas
teorias vistas na universidade que contribui para a prática. Este proporcionou uma visão diferenciada da ação
em sala de aula, bem como compreender ativamente como se dá o processo de planejar, não o vendo como
algo somente sistematizado, feito por obrigação, mas como um instrumento facilitador e norteador da ação
docente. No trabalho escolar é importante que o professor seja capaz de envolver os alunos em um leque de
situações didáticas adequadas, isto é, situações que se colocam como problema e que, de algum modo,
desafiam seus saberes anteriores, conduzindo a reflexão sobre novos significados e novos domínios de uso
desses saberes (MOREIRA, 2005, p. 56). Atividades como estas, de atuação direta no espaço escolar
promovem a reflexão, além de contribuir para uma formação qualificada seguida de ações reflexivas e
contextualizadas em sala de aula. REFERÊNCIAS AQUINO, Julio Gropa. A relação professor-aluno: do
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