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RESUMO: Em uma era de constantes mudanças e intensas desconstruções, descontinuidades 

e crises, a formação de professores urge como algo fundante e de fundamental importância no 

processo educativo, tanto para os professores quanto para os estudantes das diferentes 

graduações, no espaço da docência universitária. Este artigo traz algumas contribuições de 

uma pesquisa-ação pensada para discutir a docência no ensino superior que foi realizada pelo 

Grupo de Pesquisa Docência Universitária e Formação de Professores – DUFOP, grupo 

ligado à Universidade do Estado da Bahia – UNEB e ao Programa de Pós Graduação em 

Educação e Contemporaneidade da referida instituição. A narrativa se constituiu a partir das 

contribuições de um Grupo Focal em que um conjunto de docentes universitários da 

instituição citada, nos anos de 2016-2017, se debruçou a pensar a vida-formação-profissão de 

professores em uma perspectiva problematizadora. A pesquisa como um todo ocorreu em um 

conjunto de dez sessões e neste artigo, em especial, optamos por fazer um recorte de três 

momentos desta coleta de dados em que as falas se direcionaram a pensar em que medida as 

atitudes dos docentes impulsionam ou impedem o desenvolvimento da autonomia cognitiva, 

epistemológica e afetiva dos discentes em formação. As condições de possibilidade para o 

desenvolvimento do protagonismo discente estão fortemente condicionadas pela práxis 

docente e necessita de professores motivados e implicados com uma prática pedagógica 

dialógica, descentrada e sensível. Os resultados parciais aqui explicitados se referem a análise 

de tres sessões cuja temática em foco foi a problematização da própria prática dos professores 

colaboradores da investigação e a elaboração de propostas de mudança para promover o 

protagonismo estudantil. Os docentes ainda propuseram observações mútuas de aulas 

planejadas de forma dialógica no grupo focal  em que desenvolveriam atividades motivadoras 

de aprendizagens ativas discentes. A análise dos dados permite argumentarmos 

favoravelmente a dinâmica do grupo focal e do método da pesquisa-ação como potentes 

espaços formativos. Os participantes do estudo reconhecem importantes transformações em 

suas práticas pedagógicas motivadas pela pesquisa como lócus formativo. 
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1. A partir de uma breve estória 

 

 Conta-se que um jovem convidou um excelente marqueteiro para fazer um comercial 

para a venda de sua fazenda. Acontece que o mesmo já morava ali a muitos anos e não 

percebia mais encantos na mesma. Pois bem, o marqueteiro chegou, ficou na mesma por 

alguns dias e enfim fez a propaganda. Só que o mesmo pintou a mesma de forma tão bela que 

o jovem desistiu de vender. Questionado pelo marqueteiro, ele mencionou que a propaganda o 

levou a perceber virtudes que ele mesmo não mais observava naquele local.  

 Esta estória que já é muito conhecida nos daria inspiração para inúmeras reflexões. Se 

tomarmos com uma perspectiva psicológica, poderíamos pensar na autoestima e naquelas 

pessoas que são tão marcadas pelos traumas que sozinhas não conseguem mais perceber as 

suas virtudes. Se pensarmos em uma perspectiva geográfica centraríamos em uma 

ressignificação do espaço/lugar a partir do olhar dos outros. Contudo, o nosso foco é a 

docência universitária, mais especificamente, para ser fiel ao título/tema do texto, atitudes 

docentes que promovem o protagonismo discente. Ou seja, a partir deste lugar, muitas vezes 

estamos tão desmotivados e desacreditados para com a educação que não percebemos o 

quanto a nossa prática é potencializadora de novas aprendizagens.  

 Em uma perspectiva arendtiana, trata-se de deixar que o “recém – chegado” possa 

perceber em nossa vida/discurso o nosso encantamento para com o mundo, a fim de que eles 

se encantem também. A crise para a autora está instalada quando nós mesmos nos observamos 

desencantados com este mundo. O caminho então é de novamente nos apaixonarmos por este 

mundo, uma vez que somos os responsáveis por ele. Sendo assim, “Um homem inteligente 

pode odiar o seu tempo, mas sabe, em todo caso, que lhe pertence irrevogavelmente, sabe não 

pode fugir a seu tempo” (AGAMBEN, 2009, p. 59). Contudo, não carecemos de tanta 

tragicidade o quanto percebemos, porém honestos, nossas atitudes podem potencializar o 

outro ou não. 

 Neste artigo no nosso caminho, que é ético e pedagógico, tem início em uma 

demarcação sobre como inúmeras atitudes se expressam em variadas instâncias, sejam elas 

educativas ou não. A título de exemplo podemos recapitular que desde criança, ouvíamos 

falar sobre como os nossos atos educam ou não.  Nesta perspectiva, podemos pensar o quanto 

evitamos certos comportamentos em virtude do que e de quem está em nossa volta. Contudo, 

no cenário desta construção, o convite é de deixar vir a ser atitudes diversas que celebram um 

protagonismo discente.  

 O segundo passo serão as narrativas do Projeto de Pesquisa “O potencial da 

experiência de Pesquisa-Ação e da reflexão para o desenvolvimento profissional docente”, 



que está ligado ao Grupo de Pesquisa Docência Universitária e Formação de Professores – 

DUFOP, vinculado ao Programa de Pós Graduação em Educação e Contemporaneidade da 

Universidade do Estado da Bahia – PPGEduC – UNEB. O grupo de pesquisa é coordenado 

pelas professoras Dra. Sandra Regina Soares e Dra. Liege Maria Sitja Fornari.  

 Em um terceiro momento o foco será a problematização destas narrativas, sabendo-se 

que “Problematização é aqui entendida como ação de construir e resolver problemas , como 

busca de narrativas em vistas a uma compreensão mais ampla, completa e profunda do objeto 

da reflexão” (SOARES, 2013, p. 32). Na verdade não se trata simplesmente de se questionar 

de forma axiológica determinada atitude, mas de ressaltar os aspectos relevantes ou 

minuciosos, as práticas que mesmo simples foram significativas para o fazer destes discentes. 

 Convém ressaltar que, trata-se de uma pesquisa já conclusa, mas o foco deste artigo 

não é trazer um olhar totalizante para todo este movimento, mas de buscar interstícios 

presentes nestas narrativas em que docentes universitários revelam e inspiram o protagonismo 

discente. Nada conclusivo. 

 A partir da leitura que Fornari (2009) faz do pensamento de Heidegger, observamos 

estas atitudes como verdadeiras clareiras, pois com as mesmas podemos iluminar novos 

processos e despontar para novos cenários. Nessa perspectiva, o foco não é a clareira, pois 

olhar para a mesma cega, mas olhar para o caminho que é iluminado a partir dela.  

 

2. Atitudes que são repassadas/transmitidas, porém apreendidas 

 

 Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino [...] Enquanto ensino continuo 

buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. 

Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso 

para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. 

Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia 

 

 Quantas vezes ouvimos de nossos estudantes que os mesmos não lembram mais do 

conteúdo abordado na disciplina, contudo, daquele dia que você chateou-se na sala de aula, 

eles nunca esqueceram. Também fica marcado na memória deles o dia que paramos para 

escutar, a dinâmica que promovemos, ou seja, nossas atitudes como um todo educam, tanto 

quanto os conteúdos formais compartilhados. Contudo, quase nunca somos convidados e nem 

mesmo paramos para refletir sobre eles mesmos. Não há tanto interesse da academia em olhar 

para si e nem muito menos em promover este olhar. De acordo com Trillo (2000, p. 26), a 

atitude pode ser entendida como 



 

[...] uma dimensão ou um processo interior das pessoas, uma espécie de 

substracto que orienta e predispõe a actuar de uma determinada maneira. 

Caso se trate de um estado mental e emocional interior, não estará acessível 

diretamente (não será visível de fora nem se poderá medir) senão através 
das suas manifestações externas. 

 

As relações estabelecidas entre o professor e o aluno podem contribuir para que os 

estudantes adotem novas atitudes em relação à aquisição do conhecimento, promovendo 

assim, o desenvolvimento de novas aprendizagens e uma visão plural da realidade. Partindo 

do pressuposto de que o discurso pedagógico no ensino superior deve atender ao 

desenvolvimento pessoal em sua globalidade, Trillo (2009, p. 238 e 239) afirma que  

 

A assunção desse carácter global supõe uma transformação importante de 
todas as decisões pedagógicas. A redução, por exemplo, a alguns conteúdos 

de ensino acadêmicos com uma justificação puramente escolar de valor 

propedêutico para níveis superiores, revela-se um delineamento insuficiente. 

Bem pelo contrário, o conteúdo da cultura geral e a pretensão de formar o 
futuro cidadão não tolera a redução às áreas de conhecimento clássicas, 

ainda que estas continuem a ter um lugar relevante e uma importante função 

educativa. A ideia de que tudo isto exige um curriculum mais complexo – e 
também mais plural – que o tradicional, bem como o fato de ter de ser 

desenvolvido com outras metodologias, impõe-se. 

 

Nessa perspectiva, a preparação dos estudantes deve pautar-se no desenvolvimento 

da criticidade, da autonomia e da cooperação. Para isso, o professor deve atuar como um 

mediador entre o aluno e o conhecimento, priorizando o diálogo entre teoria e prática e, 

oportunizando ao mesmo a busca de respostas para seus questionamentos e a (re)construção 

do conhecimento, favorecendo assim, o protagonismo discente. Como afirma Demo (2004, p. 

60) a aprendizagem é “processo dinâmico, complexo não linear, de teor autopoiético, 

hermenêutico, tipicamente interpretativo, fundado na condição de sujeito que participa 

desconstruindo e reconstruindo conhecimento”.  

Na contemporaneidade, a ação docente entendida como uma ação educativa, precisa 

ser percebida a partir de uma reflexão sobre o seu significado. Para isso, é necessário que 

ocorra uma reestruturação e melhoria da formação docente, visto que, a formação inicial e 

continuada dos professores a partir das experiências vividas em suas práxis profissionais 

promove a (re)construção e a (re)significação da práxis docente. Nóvoa (2011, p. 2) afirma 

que “a função maior na Universidade é proporcionar às pessoas os instrumentos da cultura e 

do pensamento”. Diante das transformações na sociedade e na educação, é fundamental que as 

universidades promovam qualificações contínuas para que os professores possam atuar na 

docência do ensino superior de forma reflexiva e dinâmica, pois muitos professores são 



bacharéis e necessitam de formação pedagógica para que possam alinhar o conhecimento 

teórico aos fundamentos pedagógicos, promovendo uma transformação na práxis docente. 

Tardif (2002, p. 128) afirma que os saberes pedagógicos devem estar alinhados com uma 

“tecnologia da interação humana, colocando em evidência, ao mesmo tempo, a questão das 

dimensões epistemológicas e éticas”. Nesse sentido, a práxis pedagógica deve priorizar uma 

visão de mundo, do homem e do contexto social. Para isso, é fundamental a adoção de uma 

práxis que priorize a interação e a dialogicidade, transformando a sala de aula num espaço de 

troca de experiências e reconstrução de saberes, propiciando o desenvolvimento da autonomia 

dos sujeitos e uma aprendizagem significativa. 

A educação tem como função principal a formação humana. Nesse contexto, Morin 

(2008), afirma que os aspectos formativos e informativos da educação devem pautar-se não 

no acúmulo de saberes, mas no desenvolvimento de aptidões para solucionar problemas e 

conectar os saberes, atribuindo-lhes um sentido. Para isso, os professores devem adotar uma 

pedagogia que busque desenvolver nos estudantes competências para que os mesmos possam 

atuar de maneira ativa na construção de seu planejamento de vida, tornando-se um sujeito 

competente para aprender. Segundo Lizárraga (2010, p. 16), entende-se competência como  

 

Uma combinação de capacidades (habilidades), conhecimentos, atitudes e 

condutas dirigidas à execução correta de uma tarefa em um contexto 

definido; ou em uma forma de atuar onde as pessoas utilizam seu potencial 
para resolver problemas ou realizar algo em uma situação concreta. É uma 

medida do que uma pessoa pode fazer adequadamente como resultado da 

mobilização de seus recursos e o planejamento de suas ações após completar 

um processo de aprendizagem.  

 

A essência do ensino por competências deve investir na capacidade do profissional 

analisar, comparar, problematizar. De acordo com Lizárraga (2010, p. 17 e 18), as 

competências cognitivas podem classificar-se em cinco grupos: 1) competência para 

interpretar a informação, ou seja, competência compreensiva, que envolve capacidades como 

comparar, classificar, analisar, sintetizar, sequenciar e averiguar razões e extrair conclusões; 

2) competência para avaliar a informação e quantas ideias e juízos se elaborem, ou seja, 

competência crítica, que envolve habilidades como investigar fontes, interpretar causas, 

predizer efeitos e raciocinar analógica e dedutivamente; 3) competência para ampliar ou gerar 

nova informação, ou seja competência criativa, cujas habilidades fundamentais são: elaborar 

ideias, estabelecer relações, produzir imagens, criar metáforas e empreender metas; 4) 

competência para tomar decisões relevantes que envolve as habilidades: considerar várias 

opções, predizer suas consequências e eleger a melhor; 5) competência para solucionar 



problemas abertos, envolvendo as habilidades: considerar várias soluções, predizer seus 

efeitos, eleger a melhor solução, verificá-la e avaliá-la. 

Assim, uma proposta de formação docente que possibilite desenvolver metodologias 

ativas a partir do estímulo dos recursos cognitivos, através de atitudes pedagógicas 

diferenciadas é eficaz para o desenvolvimento da criticidade e do protagonismo discente. 

 

3. Recortes Pessoais 

  

 Antes de nos centrarmos em alguns recortes das narrativas da pesquisa-ação, a qual já 

mencionamos logo no início deste texto, paramos por pensar e para analisar o quanto a atitude 

dos discentes também nos influencia. Para isto trazemos a tona dois relatos que viveu Souza 

(2015): 

 

1° Relato 

  

Certa vez ao chegar em uma turma do segundo ano do Ensino Médio no Colégio 

Estadual Professor Edgard Santos – Governador Mangabeira, Bahia, a fim de avaliar a 

apresentação de alguns seminários que havia solicitado sobre o conteúdo trabalhado em 

filosofia, recebi a “ingrata” notícia de que eles não haviam preparado o seminário e que 

também não iriam apresentar.  

Diante disto tinha algumas escolhas, a primeira e a mais óbvia para mim naquele 

momento era atribuir nota 0 a todos e sair da sala, uma vez que não tinha preparado uma 

outra aula. Outra opção seria imprimir um discurso moralista com perguntas do tipo: como 

podem não fazerem nada? Mas tive a intuição de propor uma reflexão. Apaguei o que estava 

escrito na lousa, dividi com o piloto a lousa em três partes iguais e entreguei um piloto a três 

alunos diferentes, solicitando aos mesmos que escrevessem ali qual a escola que eles 

gostariam de ter. 

Acolheram a proposta e trouxeram, ao meu ver, algo muito mais produtivo que o 

conteudístico seminário. O primeiro, aluno, do sexo masculino de 16 anos, pintou uma escola 

no mínimo fantasiosa: queria uma escola que não tivesse uniformes, que tivesse só 

professoras bonitas de 18 a 22 anos, que as alunas fossem 80% meninas, que a merenda fosse 

servida por eles mesmos, que houvesse um baile de 15 em 15 dias, que pudessem entrar e sair 

na hora que quisessem e que o diretor fosse um aluno. 

Uma aluna colocou uma escola com características das escolas que ela privadas, com 

uma quadra para praticar esportes, salas confortáveis com ar condicionado, auditório, 



cantina de qualidade e outras coisas mais às que eles teriam direito e que são negados ou até 

mesmo negligenciadas. 

A terceira, também aluna, pintou uma escola que nas entrelinhas também denunciava 

o modelo vigente, queria papel higiênico e espelhos nos banheiros das meninas, mais 

banheiros e informática e internet para todos. 

Tive que reconhecer que todos aqueles modelos de escolas era muito mais interessante do 

que a escola que existia. A primeira, de forma fantasiosa nos mostrava que por trás da frieza 

da lousa, das grades e dos muros, há vida, desejo e sentimento. A segunda e a terceira 

questionavam a escola que tinham e a escola que todos deveriam ter por direito. 

 

2° Relato:  

 

 Certo dia quando cheguei na sala estava um silêncio total. Cheguei, saudei a turma 

com um bom dia e a turma nada respondeu a não ser balançar a cabeça. Foi quando me 

assentei, pois para mim estava insuportável aquele silêncio e não tinha condições de dá 

continuidade àquela aula. Foi quando a turma me revelou que aquele silêncio havia sido 

combinado por eles previamente e eu pude entender que o que eu buscava ali não o silêncio, 

mas o respeito.  

 

 Ambas as situações e atitudes transformaram o ser docente que fez o relato acima. No 

primeiro momento a atitude dos discentes, ao desenhar livremente as escolas que sonhavam, 

ajudou o professor à viver algo que a muito tempo já é proposto pela perspectiva 

construtivista, que considera o conhecimento do sujeito aprendiz para depois trazer os ditames 

das disciplinas. Em uma perspectiva filosófica trata-se de não partir da realidade para a 

tradição, mas da tradição para a realidade. Mais do que isto, possibilitou ao professor 

reconhecer que o que eles tinham a dizer, por si só, problematizava o modelo de educação em 

que eles mesmos estavam inseridos.  

 Uma vez mais percebemos o quanto o silêncio planejado pela turma também silenciou 

o professor. Até ali o mesmo estava imerso em uma mesma postura na sala de aula que não 

surtia nenhum efeito. Era só o mesmo se voltar para o quadro que a conversa era retomada. 

Ao aprender que o respeito e a confiança era mais importante, trabalhar atitudes era mais 

necessário ou tão importante quanto conteúdo.  

 

4. De volta à pesquisa... As narrativas 

 



 A pesquisa sobre a qual já falamos anteriormente e a partir daqui vamos trazer recorte 

de algumas narrativas teve seus encontros entre 06 de maio de 2016 e até 19 de dezembro 

deste corrente ano. Foi realizada com docentes de diversos cursos da Universidade do Estado 

da Bahia – UNEB, campus I em Salvador – Bahia. A proposta maior era de pensar a práxis 

dos docentes na universidade, dentre outros. Selecionamos aqui cinco relatos de docentes 

diferentes para fundamentar a nossa reflexão. Opto por não revelar o nome dos docentes por 

uma questão ética. Por entender que o evento no qual este artigo é submetido tem uma 

presença internacional, opto por cor relacionar o nome dos professores aos 5 continentes. È 

importante dizer que todos os participantes da pesquisa são brasileiros e os continentes serão 

mencionados de forma aleatória e que não há nenhuma relação com as origens e etnias dos 

mesmos.  

 

América : Acho que é expor a dificuldade que você tem de expor determinadas situações que 

você até mesmo questiona, como ser humano na sua prática, como o que fazer, eu penso de 

uma determinada forma, até levar os professores a discutir com seus colegas, com seus 

membros. Então eu acho que são todas aquelas situações que põe alguma questão, alguma 

coisa que a gente não consegue responder ou alguma situação que a gente não aprendeu a 

vivenciar. Geralmente, é algo novo. Eu acho que é basicamente isso.  

 

Europa : Eu já entro em sala com tudo programado. Porque, eu digo a eles que é cordão de 

bloco de carnaval, não é? Que a gente tem uma corda, só que o grupo puxa pra lá e a gente 

bota, mas a linha segue a mesma. Então, a gente projeta, mas nem sempre vai ser aquilo. 

Claro que vai ter os desvios, os atalhos, mas a gente vai ter que terminar num certo... 

 

África: Só que este semestre eles estão assim muito sem motivação. Você tenta, você traz, 

você puxa. E passamos justamente vários filmes, fazendo vários trabalhos e, no final, eles vão 

fazer um artigo, este artigo tem várias etapas de entregas, são quatro etapas. E você vê que 

eles estão se dedicando, chegam atrasados... A gente tem conversado muito em sala e tem 

analisado.  

Quando a gente trás coisas diferentes eles se assustam, pois já estão formatados.  

 

Ásia: É uma pergunta que eu sempre me faço. O que de novo eu me proponho para eles para 

que eles não fiquem neste formato? Porque ainda mantenho, já que é uma coisa que me 

incomoda... 



Oceania: Uma coisa interessante que eu trouxe logo na primeira semana de aula é que eu 

disse: “Olha, essa disciplina tem este caráter. E como é que a gente faz a nota”? Eu já tinha 

comigo pensado isto, não é? Se é uma coisa para, realmente, romper com as aulas mais 

tradicionais, eu falei: “Eu tenho um pensamento, mas eu espero o que vem de vocês. E todo 

mundo ficou calado, porque todo mundo estava esperando uma prova, uma nota, algo assim. 

E eu falei: “Vocês acham que esta disciplina combina com uma prova? Alguma prova escrita 

sobre... Pode até combinar, a depender da avaliação como ela vier a ser elaborada. Mas, eu 

optei por fazer diários e encontros, que, a cada encontro, a proposta seria fazer um relatório 

de vivências do dia”.  

 

4.1 – Implicações Finais - Um olhar a partir das narrativas 

 

 Estas narrativas transcritas acima foram logo no primeiro encontro, momento em que 

os docentes foram convidados a fazer as primeiras problematizações de suas práticas. É 

perceptível que estas narrativas partem de lugares diferentes e não tem continuidade, o que é 

proposital. Lançamos uma pergunta inicial e colhemos respostas ao longo da narração. Ao nos 

perguntarmos que atitudes docentes promovem o protagonismo discente, as respostas viram 

do cotidiano.  

 Não ousamos interpretar o que os mesmos quiseram afirmar, isto fará o leitor do 

artigo. Por isto mesmo nossa fala não tem um cunho simplesmente hermenêutico, mas 

problematizador. Vamos de forma didática pensar a partir destas narrativas.  

 A primeira atitude é de quem tem dificuldade de expor determinadas situações que ele 

mesmo vive e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo busca e propõe o novo como um caminho. 

Diante desta primeira situação podemos emitir alguns questionamentos. Precisamos de 

inicialmente questionar o porque este docente tem receio de expor tanto a sua indignação de 

ter que fazer algo que o mesmo não aprova, assim como a sua dificuldade  de você mesmo 

como professor se expressar. Na verdade não foi ensinado ao professor falar de si. Mais do 

que isto, nem se pensou por muito tempo em ouvir a sua voz. A escola se configurou 

historicamente como um espaço para a inautenticidade.  

 Sabemos que a atitude de falar de si é política e trás inúmeras consequências em uma 

academia não permite a ela mesma, questionar sobre os próprios passos. Olhar para nós 

mesmos pelo avesso da história, não é algo comum. Sendo assim, podemos nos questionar: há 

algum impacto desta atitude docente no discente, no que tange a oportunizar o seu 

protagonismo? Na verdade,  

 



O caminho biográfico-narrativo para a compreensão dos itinerários 

profissionais possibilita a construção de um inventário de experiências 

competências profissionais vivenciadas e, ao mesmo tempo, permite uma 
compreensão global da pessoa. Seu desempenho profissional pode atuar 

como um espelho crítico que devolve a imagem para que possa ser 

repensada, refletida, analisada e reconstruída (FERREIRA 2009, p. 62).  

 

 “Eu já entro na sala com tudo programado”. “[...] a gente tem uma corda, só que o 

grupo puxa pra lá e pra cá, mas a corda permanece a mesma”. Nesta segunda narrativa, é 

como se o professor afirmasse, escuto todos, mudo e adapto o conteúdo, mas a corda, a 

essência, continua a mesma. Podemos pensar em duas vertentes suspensas neste relato. Por 

um lado entender que o mesmo é extremamente organizado no que tange à cumprir o 

programa de determinada disciplina, por outro lado está fechado e firme no que pensa em 

fazer. Ou seja, ele ainda tem as rédeas nas mãos e é ele mesmo que define o seu percurso. 

Esta nós poderíamos considerar como uma atitude que não potencializa ou possibilita o 

protagonismo discente. A mesma não trás consequências que não são positivas, embora 

tenhamos clareza que este modelo é o que permanece na escola e principalmente na 

universidade. 

 A docente do 3° relato, que intitulamos como África, primeiramente nos relata sobre a 

desmotivação presente entre os discentes. Ela diz de suas inúmeras tentativas e diálogos a fim 

de propor o novo e, enfim, desabafa: “Quando a gente trás coisas diferentes eles se assustam, 

pois estão formatados”. Se no relato anterior o professor se mostrava fechado, agora isto 

acontece com o discente. Na verdade é o próprio sistema que não abre espaço para o outro. 

Isto é complicado, pois o professor precisa emancipar de si e ter consciência  de que “se não 

reflete sobre si e sobre sua prática, o professor corre o risco, por exemplo, de ensinar ao aluno 

o que mais sabe, gosta ou estar acostumado a dar, e não o que o aluno precisa” 

(VASCONCELLOS 2006, p. 106). Já a quarta narrativa também revela um docente que está 

implicado com esta mudança de atitudes.  

 O quarto relato é o de Ásia, que revela em seu cerne uma atitude inquietante. A mesma 

sempre se indaga: “o que de novo eu me proponho a fazer para que eles não fiquem neste 

formato”? Pois bem, para Vasconcellos (2006, p. 108), “É preferível ‘perder’ um pouco de 

tempo para pensar sobre o conjunto da realidade, do que perder todo o tempo em sala de aula, 

já que o trabalho, por não abarcar a concretude dos determinantes, acaba se revelando 

ineficaz”.  

 E por fim o professor Oceania nos relata um momento em que ele com seus alunos 

construíram a prática avaliativa. Aqui ele não simplesmente ensinou como fazer de teórica, 

mas fez na prática. Sabemos que “O essencial e urgente é uma pedagogia baseada na 



participação, na comunicação que não separa emissão e recepção e na construção do 

conhecimento a partir da elaboração colaborativa” (SILVA 2003, p. 261). Ele assim nos diz, 

“Ele assim ficou calado, porque todo mundo estava esperando uma prova”? Na verdade o que 

acontece é que ficamos impactados com a presença do novo.   
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