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EPÍGRAFE

A arte de ensinar é a arte de acordar a curiosidade natural nas

mentes jovens, com o propósito de serem satisfeitas mais tarde

Anatole France

O nascimento do pensamento é igual ao nascimento de

uma criança: tudo começa com um ato de amor. Uma semente

há de ser depositada no ventre vazio. E a semente do

pensamento é o sonho. Por isso os educadores, antes de

serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser

especialistas em amor: intérpretes de sonhos.

Rubem Alves



RESUMO

Este artigo tem a intenção de levar a uma reflexão sobre a subjetividade do

educador em suas práticas educativas, em como este ator confere sentido a sua

trajetória  como  educador.  Para  tanto,  ele  desenvolve-se  a  partir  do  conceito  e

reflexão da sociologia da experiência social, especialmente sobre a ótica de Fraçois

Dubet, onde o “individuo é testemunha da Própria experiência” (DUBET,1996,p.101)

concretas, individuais e cotidianas. Para embasar o raciocínio teórico, foi realizada

uma investigação qualitativa  com base em entrevistas  com onze professores  de

diversas disciplinas que lecionam em escola de ensino médio da rede pública do

Estado do Rio de Janeiro, objetivou-se na análise a maneira como o professor vê e

sente a sua prática docente e a sua madeira de relacionar-se com o mundo que

constrói dia a dia. Sendo assim este artigo aponta a interação entre professor /aluno

como o princípio para atingir o objetivo final que é a construção do conhecimento. 

Palavras-chave: Educação, Educador, Ensino médio, Subjetividade. 



ABSTRACT

This article talks about the the subjectivity of Educator in their educational

practices, how this makes sense your career as an educator. Therefore it develops

from the concept and reflection of the sociology of social experience, especially on

the  optical  Fraçois  Dubet,  where  the  "individual  witnesses  the  Own  experience”

(DUBET, 1996, p.101) concrete, individual and everyday. To support the theoretical

reasoning, a qualitative study was carried out based on interviews with ten teachers

that teach at Rio Janeiro's high scholl from different disciplines analyzing how the

teacher feels his practice teaching to the world that builds day by day. Thus, the

article shows a interaction between teacher / student as principle to achieve the final

goal wich is the construction of knowledge.

Key words: Education, educator, high school, Subjectivity.
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1 INTRODUÇÃO

A qualidade da educação que tem chegado aos alunos, a formação docente,

as  políticas  públicas  de  financiamento  do  ensino,  os  diversos  estudos  sobre  os

saberes disciplinares e interdisciplinares, as formas de avaliação interna e externa a

quais  as  instituições  e  atores  têm  sido  submetidos,  influenciam  de  maneira

determinante na prática docente, levando-nos a refletir sobre quem é o professor do

século XXI.

Como este profissional se vê diariamente frente ao desafio de despertar em

seus alunos o desejo pelo conhecimento, o prazer pela leitura, um raciocínio lógico,

uma consciência crítica e uma curiosidade insaciável? Alunos que na maioria das

vezes não reconhecem a utilidade1 deste sistema que lhe foi imposto. Um professor

que deve ser competente para cumprir metas (ações implementadas pela Secretaria

de Educação no sentido de viabilizar as projeções do PNE2) ao mesmo tempo em

que forma alunos  capazes  de  um pensamento  crítico  e  aptos  a  prosseguir  nos

estudos, preparando-os para o mercado de trabalho, um ideal de cidadão. 

De  que forma estes  professores  têm ministrados  os  métodos  técnicos e

pedagógicos garantindo que este aluno se transforme no cidadão ideal?

Este trabalho tem por objetivo levar a uma reflexão sobre a prática docente

do  ensino  médio  na  rede  pública,  partindo  da  análise  do  relacionamento  entre

educador  e  educando.  Propõe-se  evidenciar  as  motivações  que  levam  estes

profissionais a ingressar e permanecer nesta profissão, bem como as aspirações e

dificuldades encontradas para executar a mediação de seus saberes. 

O trabalho foi realizado com base em relatos de docentes do ensino médio

do  Colégio  Estadual  Rodrigues  Alves,  em  Paracambi/  RJ,  situado  na  Baixada

Fluminense  do  Estado.  O  colégio,  onde  trabalho  como  coordenadora,  atende  a

alunos nos 3 turnos, com cerca de 450 alunos da 1ª à 3ª série do ensino médio, 80

alunos no Curso Normal (integral) e 31 alunos divididos entre as 4 turmas do Nova

Educação de Jovens e Adultos. O presente estudo dá continuidade ao trabalho que

desenvolvi junto aos alunos do Colégio Estadual Presidente Rodrigues Alves, para a
1 Utilidade prática do processo de ensino marca a trajetória dos alunos na construção da experiên-

cia escolar. Para alguns a importância da escola é clara e positiva, outros, no entanto, não conse-
guem ver sentido no que é ensinado com suas vidas para além dos muros da escola.

2 PNE – Plano Nacional da Educação (20 metas e estratégias para melhoria do ensino; disponível 
em<http://pne.mec.gov.br>)
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Monografia de Bacharelado em Ciências Sociais, onde analisei “visão que os jovens

estudantes da rede pública estadual têm do Ensino Médio.”  Nesta ocasião, pude

verificar  a  grande  importância  que  os  alunos  atribuem  a  seus  educadores  no

processo escolar”,  bem como as suas satisfações e insatisfações em relação ao

sistema. 

Busquei entrevistar professores das áreas de ciências da natureza, ciências

humanas e linguagem que trabalham atualmente em turmas de Ensino Médio. As

entrevistas foram gravadas, seguindo o roteiro anexo. É importante destacar que

busco com os dados coletados levar a uma reflexão sobre as práticas educacionais,

os sentimentos dos professores em relação a estas e a sua visão sobre os alunos

que tem entrado em sua sala de aula.

Para  a  realização  deste  estudo  tomarei  como  embasamento  teórico  as

análises sobre educação de François Dubet e sua noção de experiência que nos

ajuda  a  entender  os  significados  sociológicos  de  determinados  discursos  de

professores e alunos sobre escola.  A partir  da análise de Paulo Freire  sobre as

praticas educativas, entender como do dialogo professor/aluno pode estabelecer a

verdadeira  educação,  onde  é  gerado  o  pensamento  crítico  que  possibilita  a

construção do saber. Em Rubens Alves vislumbramos o ato de educar não somente

como profissão de educar, mais como uma vocação,  que nasce “de  um grande

amor, uma esperança”  que constrói  novos  estágios  para  o  conhecimento.  Estes

entre outros nos leva a entender esta arte de educar.
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2 A INSTITUIÇÃO ESCOLA 

A escola  é parte  central  na  formação do jovem cidadão,  nela  os  jovens

estudantes permanecem em torno de quatro horas por dia, cinco dias por semana

durante nove meses por ano. Em geral, o jovem que concluir o ensino médio aos 17

anos, passou 12 deles na escola. Isso demonstra o quanto a escola do século XXI é

responsável pela formação destes jovens. A ela está dada a incumbência milenar de

transmitir um conhecimento elaborado de acordo com um currículo proposto pelo

sistema de ensino, científico e historicamente acumulado pela humanidade. E mais

do que isso, hoje o seu papel fundamental é ser um espaço de encontros, um local

onde as  relações humanas possam ser  vivenciadas e  onde valores  e princípios

sociais  sejam  introjetados,  cumprindo  assim  seu  papel  de  “instituição  de

socialização”.

Mais o que é a instituição escola? Para Dubet, a escola concebida enquanto

instituição  “era  concebida  como  um  conjunto  de  papéis  e  valores  ‘fabricando’

indivíduos  e  personalidades.”  (Dubet,1998,p.28)  A escola  republicana  por  muito

tempo correspondeu a este modelo fabricando cidadãos para um determinado fim

imposto  pelo  Estado-Nação  e  assim  suprir  demandas  segundo  a  sua  vocação.

Porém, com a contemporaneidade, novas configurações sociais se desenharam, em

todo o planeta, surgiram novas demandas, e a instituição escola não poderia ficar

imune.  Segundo  Dubet  a  escola  passa  então  por  um  vagaroso  processo  de

desinstitucionalização, e seus objetivos perdem sua clareza e sua unidade: “espera-

se  que  a  instituição  socialize  os  alunos  em  uma  cultura  comum,  que  propicie

formações  úteis  para  o  emprego,  e  por  fim  que  permita  o  desenvolvimento  da

personalidade”(DUBET,1998,p.29).  Segundo  esta  ótica  a  escola  deve  perseguir

vários princípios de justiça e várias representações, direcionando seus atores não

em torno de finalidades homogêneas mas para um debate.

A democratização do ensino imposta pelos tempos modernos possibilitou o

acesso dos alunos a todo tipo de instituição, tornando a competição escolar forte e

os ajustamentos pedagógicos implícitos no sistema fraco,  uma vez que tem que

homogenizar o ensino para um contingente cada vez mais heterogêneo. A seleção

que antes era feita fora da escola passa agora a acontecer em seu interior, como

argumentaram  Bourdieu  e  Champagne  no  seu  artigo  “Os  excluídos  do  interior”.
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Vitimando  um  número  cada  vez  maior  de  indivíduos,  tanto  alunos  quanto

professores,  que  se  veem  obrigados  a  defender  “por  uma  espécie  de  blefe

permanente, diante dos outros e também de si mesmo os níveis mais elevados de

êxito.” 

Contudo, mesmo que a escola esteja se desinstitucionalizando, ela continua

sendo uma instituição por tudo que representa para os seus atores. Segundo Dubet:

“Estas  observações  não  significam  que  a  escola  não  seja  mais  uma
instituição,  porque  a  desinstitucionalização  é  progressiva  e  segue  dois
eixos: o primeiro é diacrônico, indo da escola elementar para a universidade
e  o  segundo  é  social,  indo  dos  grupos  mais  favorecidos  aos  menos
favorecidos. A escola elementar permanece, em grande medida, construída
sobre  o  modelo  da  instituição.  O  aluno  interioriza  uma  ordem  escolar.”
(DUBET, 2008, p.28)

A democratização do ensino trouxe para as classes populares o acesso à

educação  como  um todo,  e  embora  a  escola  não  seja  o  único  lugar  onde  ela

acontece, é ela que legitima este saber. E é também uma preocupação do Estado-

Nação que seus cidadãos não tenham um índice  desfavorável.  O que pode ser

verificado na “meta 8” do PNE, que busca elevar a escolaridade media da população

de 18 anos a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudos até

2021,  e  busca  através  de  políticas  públicas  que  criam mecanismos  para  que  o

círculo  de  formação,  no  ensino  básico,  esteja  disponível  para  todos,  e  seja

obrigatório. 

O acesso universal à escola constitui um dos principais pleitos da sociedade.

Não é a toa que a principal meta do programa “Todos pela Educação” para 2022,

ano do bicentenário da Independência do Brasil, é que “98% das crianças e jovens

entre  4  e  17  anos  devem  estar  matriculados  e  frequentando  a  escola,  ou  ter

concluído o Ensino Médio”3. Já o programa “Bolsa Família” cobra a matrícula escolar

de  crianças  e  jovens  na  faixa  de  7  a  17  anos  como  uma das  condições  para

transferência  de  renda  as  famílias  de  baixa  renda.  Segundo  dados  do  PNAD-

Pesquisa Nacional Anos de Domicílio4, a taxa de anos de permanência na escola

cresceu de 5,7 anos em 1992, para 8,8 anos em 2012. Essa taxa de crescimento

pode ser creditada a uma maior democratização do ensino.

3 Dados disponível: <www.todospelaeducacao.org.br>
4 Dados PNAD – Pesquisa Nacional Anos de Domicilio – Disponível em: <www.ibge.gov.br> acesso 

10.03.2016

http://www.ibge.gov.br/
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E o resultado é que hoje temos no ensino médio do CEPRA5, salas com uma

média de 40 alunos buscando entender: como o que estão apreendendo dentro do

espaço escolar será aplicado em sua vida na prática, o que deixa a maioria pouco

motivada  a  participar,  estes  alunos  em  geral  são  provenientes  de  um  ensino

fundamental  difícil.  O que nos leva a refletir  sobre os papéis que estruturam as

interações na escola entre professor e aluno, levando-os à interminável tarefa de

atribuir sentido ao que fazem neste espaço.

Partindo do pressuposto que este sentido só será encontrado através do

diálogo,  e  este  creio  ser  um  dos  grandes  desafio  da  escola,  criar  o  ambiente

favorável para este diálogo entre os estudantes com as experiências que trazem de

fora  dos  muros  da  escola  e  os  saberes  de  seus  educadores.  Segundo  Freire,

“somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz também de gerá-lo. Sem

ele não há comunicação e sem esta não há verdadeira educação” (FREIRE,1987, p.

83).

5 CEPRA – Colégio Estadual Presidente Rodrigues Alves/Paracambi-RJ.
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3 OS ALUNOS

Durante  a  execução  da  pesquisa  tive  a  oportunidade  de  conversar  com

vários  alunos  (entrevistei  uma  média  de  80  alunos),  e  em  suas  falas  havia  o

reconhecimento  da  importância  da  escola  e  a  capacidade  técnica  de  seus

professores  e  como  os  momentos  que  passam  dentro  desta  instituição  são

importantes para a sua formação para o mundo.

Na escola  estes  jovens  expressam com liberdade estas  apropriações do

mundo em que vivem, basta uma breve observação no pátio na hora do intervalo

para verificar as várias tribos ali reunidas.

Falar de juventude é falar de um indivíduo inserido no meio em que vive,

mas sempre com um olhar para além das fronteiras. Em nossas entrevistas, todos

tinham  projetos  de  futuro  a  serem  realizados,  entre  os  alunos  a  escola  ainda

representa  uma condição,  mesmo que não eficaz  ou decisiva  de chegar  a  este

futuro, dentre os jovens que responderam a pesquisa, 35% veem na escola uma

fábrica  de  diplomas  para  uma  melhor  colocação  no  mercado  de  trabalho,  20%

pensam em ingressar  em uma universidade.  Projetam o  futuro  sem muitas  das

vezes  levar  em  conta  como  estes  projetos  serão  realizados,  nem  se  as  suas

condições  atuais  seriam  ou  não  favoráveis.  45%  dos  alunos  entrevistados,  não

pensam na escola como um degrau para projetos futuros, estão nela porque são

obrigados  pelos  pais  ou  simplesmente  por  ser  um  local  para  encontrar  e  fazer

amigos. Este estado de devir, que muita vezes é, justificado socialmente como um

estágio de imaturidade e impulsividade, é uma idade para a aventura, características

que sempre foram atribuídas a esta fase da vida, mas que nos dias de hoje podem

também remeter a uma desestrutura social a que muitos estão submetidos devido à

forma desigual e diversa em função de vários fatores como: origem social, níveis de

renda  e  das  disparidades  socioeconômicas.  Alguns  têm  que  conciliar  trabalho,

estudo e vida social.

Marcos, 18 anos, aluno do CEPRA, contou-me várias dificuldades que tem

em relação ao aprendizado.  Ele não é um caso isolado,  muitos outros com que

conversei declararam que a explicação dada pelo professor não é suficiente, pois

simplesmente  não  conseguem  acompanhar;  outros  reclamaram  da  demora  em

começar as aulas que terminam antes mesmo do sinal tocar; os professores, por
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não conseguirem controlar  a  turma inquieta,  simplesmente enchem o quadro de

conteúdos e exercícios e saem vencidos pela indisciplina de alguns, deixando outros

tantos cheios de interrogações.

As experiências relatadas por estes alunos são muito comuns entre os da

escola pública. São experiências que vão desde a dificuldade de se manter em sala

de  aula,  passando  pela  dificuldade  de  aprendizado  e  acesso  à  cultuara  até  o

descaso  com que  são  tratados pelo  professor  consciente  ou inconscientemente.

Segundo Dubet se os professores não são capazes de construir uma motivação, e

para o aluno se a utilidade da escola não esta clara, ela perde o sentido:

Os alunos devem construir  uma relação de utilidade para seus estudos;
devem estar à altura de estabelecer uma relação entre seus esforços e os
benefícios que esperam em termos de posições sociais. É claro que esta
relação é mais fácil de se estabelecer quando os atores se encontram no
topo das hierarquias escolares, lá onde as esperanças de integração e de
mobilidade são fortes. Ao contrário, é muito mais aleatório para os alunos
cujos diplomas são objetivamente desvalorizados. (DUBET,1998,p.30)

Os jovens entrevistados relataram que apesar das dificuldades encontras

nas escolas públicas tais como: organização, aulas pouco dinâmicas, profissionais

comprometidos,  material  didático,  tecnologia,  esportes,  prédios  com  maior

infraestrutura. Eles ainda depositam grande expectativa em relação à possibilidade

para  o  seu  futuro  através  dela.  No  entanto,  ter  uma  expectativa  não  significa

concretizá-la. 

Certos  alunos,  com frequência  os  mais  favorecidos,  se  socializam e  se
subjetivam na escola. Eles se percebem como os autores de seus estudos,
suas  paixões  e  seus  interesses  convergem,  têm  o  sentimento  de  se
construir e de se realizar nos estudos. Outros alunos de liceu, ao contrário,
vivem uma forte  dissociação de seus  gostos e  de seus interesses.  Não
percebem qual a utilidade de seus estudos e engajam sua personalidade e
inteligência em atividades não escolares.  Nestes casos, os indivíduos se
formam  paralelamente  à  escola  e  se  adaptam  à  vida  escolar  não  se
integrando.  Conhecemos  todos  estes  alunos  que  se  colocam  entre
parênteses, que desenvolvem condutas ritualísticas, sem verdadeiramente
jogar o jogo. Mas existem também aqueles que não podem jamais construir
sua  experiência  escolar;  que  aderem  com  frequência  aos  julgamentos
escolares que os invalidam e os conduzem a perceber a si mesmos, como
incapazes.(sic) Neste caso, a escola não forma indivíduos, ela os destrói.
(DUBET,1998,p.30)

É neste sentido que o professor é fundamental na interação aluno-escola ele

será o mediador não só do conhecimento de sua especificidade, mas principalmente

um educador para o mundo, um educador que prepara para as várias situações que
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o aluno enfrentará no trabalho, na sociedade e até em seus relacionamentos mais

íntimos. 

Hoje os jovens querem mais.  Não no sentido  de que a escola deixe  de

cumprir o seu papel de transmissora da cultura social e historicamente acumulada.

No entanto, os jovens de hoje buscam uma educação dialógica, onde “o educador já

não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, é educado em

diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa”(FREIRE, 2014,p.95-

96), onde suas identidades e histórias de vida são respeitadas, suas singularidades

potencializadas,  que  em  vez  de  podar  suas  ideias,  com  velhos  conceitos  e

proibições, incorpore-as, utilizando-os para estabelecer um diálogo entre educando

e educador. 
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4 COM A PALAVRA: OS PROFESSORES 

Até  bem  pouco  tempo,  acreditava-se  que  a  função  do  professor  era

exclusivamente  a  transmissão  dos  conhecimentos  apreendidos  na  sua  vida

acadêmica.  Sendo  assim,  o  professor  competente  passava  anos  após  ano  este

conhecimento  para  alunos  passivos,  que  assimilavam  sem  questionar  seu

conhecimento e autoridade. 

Esta  concepção  foi  sendo  transformada  através  dos  anos  frente  as

demandas  de  uma  nova  sociedade  capitalista,  na  qual  a  construção  do

conhecimento se dava através da aprendizagem cooperativa e significativa. Em suas

pesquisas  sobre  a  escola  francesa,  Dubet;2008,  observou  que  também  os

professores sofrem os efeitos da desinstitucionalização da escola. 

[…]esta  contradição  entre  igualdade  de  oportunidades  causa  enormes
dificuldades  pedagógicas  para  os  professores  encarregados  de  acolher
todos os alunos de um quadro feito para os melhores,  e isso gera uma
frustração intensa entre  os alunos,  obrigados a seguir  uma escolaridade
que, de fato, relega-os muito. (DUBET,2008P.386)

Durante  o  período  que  os  projetos  educacionais  pareciam  coesos,  a

legitimidade de seu papel como professor era clara. Porém, na medida em que tal

projeto aparece estilhaçado pelas diferentes lógicas – muitas vezes contraditórias –

das demandas que se fazem à instituição escolar, o professor se vê muitas vezes

obrigado a atribuir, por si mesmo, sentido à sua escolha profissional e à sua atuação

em sala de aula. Para Paulo Freire, o professor embora consciente do sistema que

integra, não pode deixar que este apague a sua paixão pelo ato de educar

O necessário é que, subordinado, embora, à prática ‘bancária’, o educando
mantenha vivo em si o gosto a rebeldia que, aguçando sua curiosidade e
estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se, de certa forma
o ‘imuniza’ contra o poder apassivador do ‘bancarismo’. (FREIRE,1996,p.25)

Sendo que neste contexto se necessita de um professor capacitado, que

esteja em constante aprendizado e acima de tudo interaja com o sistema de ensino

e às suas necessidades sociais, portanto é essencial que o exercício do profissional

de educação seja constituído de uma formação profunda, crítica, para que ele possa

acompanhar  as  transformações  que  se  impõem  no  contexto  de  demandas  da

sociedade. 
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A maioria  dos  professores  que  entrevistei,  colocou  que  a  profissão  de

professor surgiu em consequência não de uma escolha genuína, mas a partir da

possibilidade de um trabalho que lhes proporcionasse dar continuidade a projetos

outros, dando assim utilidade a sua formação docente. 

Raros foram os que afirmaram que seu projeto profissional sempre foi ser

um  professor.  Porém  no  decurso  do  trabalho  muitos  descobriram  esta  vocação

adormecida que foi sendo despertada à medida que a insegurança dos primeiros

anos foram dando lugar à experiência. Outros ainda acreditam que este momento é

apenas uma fase para alçar outros voos, outros sonhos:

Entro, dou minha aula, acredito fazer da melhor forma possível, mas não
ficarei muito tempo. Este é um trabalho que permite tempo para estudar e
me aperfeiçoar, Estou prestando vários concursos. A profissão de professor
não vai me proporcionar acesso aos meus sonhos. (Depoimento professor
Leandro,  Historia,  lecionava  a  8  anos  e  no  decorrer  da  pesquisa  foi
chamado para assumir um posto no TJ do Espirito Santo)

Nunca pensei em ser educadora, meu objetivo era outro, […]queria fazer
prova para Polícia Federal, uma realidade completamente diferente, […]para
Polícia Federal  você precisa ter nível  superior, como eu adoro História e
Geografia, pensei em unir o útil  ao agradável,  […]vou fazer em algo que
gosto  Geografia  […]fiz  um ano  a  mais  para  licenciatura,  […]  no  último
semestre da faculdade eu fiz prova para concurso, passei […]Eu fui, assumi
o meu cargo como professora […] seria uma certa estabilidade para que
pudesse  estudar  para  que  no  futuro  eu  atingisse  o  que  queria,  Polícia
federal,  […]porém entrando em sala  de aula,  eu fui  me envolvendo,  me
envolvendo  e  não  consegui  mais  sair,  […]abandonei  a  ideia  de  Polícia
Federal e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa além de ser trabalhando
em escola, ensinando, educando, […] eu sou muito feliz naquilo que faço.
(Depoimento  da  professora  Jaqueli  de  Geografia,  leciona  há  5  anos  no
CEPRA)

Rubens Alves traça um perfil em que destaca a classe em dois tipos, a dos

professores  e  dos  educadores:  para  ele  professor  é  profissão,  são  eucaliptos

plantados em série, educador é vocação, são jequitibás, levam anos para crescer

não são conformados.

Eu diria que os educadores são como as velhas árvores. Possuem uma
fase, um nome, uma “estória” a ser contada. Habitam um mundo em que o
que vale é a relação que os liga aos alunos, sendo que cada aluno é uma
“entidade” sui  generis,  portador de um nome,  também de uma “estória”,
sofrendo  tristezas  e  alimentando  esperanças.  E  a  educação  é  algo  pra
acontecer neste espaço invisível e denso, que se estabelece a dois. Espaço
artesanal. (ALVES,1980, p.9)

Mas professores são habitantes de um mundo diferente, onde o “educador”
pouco importa,  pois  o  que interessa é um “crédito”  cultural  que o aluno
adquire  numa disciplina identificada por  uma sigla,  sendo que,  para fins
institucionais,  nenhuma  diferença  faz  aquele  que  a  ministra.  Por  isto
mesmos professores são entidades “descartáveis”, da mesma forma como
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há canetas descartáveis, coadores de café descartáveis, copinhos plásticos
de café descartáveis. (ALVES-1980,p.13)

Quando este professor se vê, frente à frente com a profissão que escolheu,

ele  descobre  que  o  que  aprendeu  em  seus  quatro  anos  de  graduação  não  é

suficiente para o desempenho da função, porque dar aula implica em envolvimento.

Diante desta perspectiva ele tem dois caminhos a seguir: o primeiro seria ignorar as

demandas  paralelas  trazidas  pelo  aluno,  como  deficiências  de  aprendizado,

problemas de ordem social e se ater única e exclusivamente ao programa, tornando-

se um mero funcionário do sistema, alimentando as estatísticas e colaborando com

o “blefe”, ou no segundo caso, compreender a sua responsabilidade como canal de

ligação  entre  o  aluno  e  o  mundo  através  de  sua  disciplina.  Isto  significa  estar

sensível  e  acessível  ao aluno,  aluno este  que para ele  tem nome sobrenome e

necessidades.

Quando você  se  encontra  sozinho  em uma sala  de aula,  com quarenta
alunos, você se dá conta que você é espelho, você será o caminho por onde
eles vão passar para ter acesso à informação […] È uma troca, em cada
nova sala é sempre um novo começo[…] dá sempre medo do que vamos
encontrar[…] aprendi que tenho que trazê-los para o meu lado[…] antes da
matéria em si eles precisam saber, eu quero que sejam cidadão, eu tento
trazê-los para o meu lado, uma vez que o aluno está do seu lado você tem
60% do ensino  apresentado  garantido[…]  tem aqueles  que  não  querem
participar, sempre tem,  mas a grande maioria  quer participar, vivencia  a
matéria, te procura nos intervalos, quer saber mais (Professora Jaqueli)

Necessário  é  que  o  professor  entenda  o  seu  papel,  que  vai  além  de

organizar as teorias apreendidas durante os quatro anos de faculdade dentro do

plano de aula sugerido pelo currículo mínimo vigente. Nesse momento o orientador

pedagógico  não  está  ao  seu  lado  para  dizer  qual  a  melhor  estratégia,  os  seus

mestres não estão ali para julgar se a forma como aquele conteúdo está sendo dado

é a melhor. È apenas ele frente a quarenta pares de olhos ávidos para saberem a

que ele veio.  E neste momento que será decidido se haverá ou não a troca de

saberes,  é  neste  momento  que  se  cria  a  possibilidade  para  a  produção  do

conhecimento.

Isto você não aprende nos bancos da faculdade, lá não existe uma disciplina

que capacite você especialmente a lidar com alunos heterogêneos, nem ensinam a

lidar com um aluno com necessidades especiais em meio a trinta e nove tidos como

“normais”. Como fazer? O sistema só indica o que tem que ser feito e quais metas

você tem que atingir.
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Quando você é o único professor da disciplina você no colégio, você acaba
fazendo  um  trabalho  muito  solitário,  […]  eu  planejo  as  minhas  aulas
sozinha, não tenho com quem debater, faco todas as atividades sozinha,
[…] não tem ninguém para te avaliar, te julgar, te ajudar, avaliar junto com
você, criar coisas junto,[…] o que importa é que você tenha notas para dar
no final do bimestre, […] hoje em dia a preocupação da escola pública é
burocrática, faltas e notas, o aprendizado do aluno não é muito colocado em
questão. (Depoimento professora Luna – Sociologia – Leciona a 3 anos)

[…]  observamos  que  desde  que  nos  afastamos  do  mundo  dos  acordos
sociais  previamente  estabelecidos,  o  professor  é  obrigado  a  construir  a
situação escolar antes mesmo de dar aula. Como deve “motivar” os alunos,
é preciso que construa estratégias múltiplas e, sobretudo, que se coloque
em cena, isto é,  que engaje  sua personalidade. Na escola  de massa,  a
relação  pedagógica  é  cada  vez  mais  íntima  e  de  certa  forma,  cada
professor,  cada  grupo  de  professores  constrói  a  instituição.  (DUBET,
1198,p.32)

Ao serem perguntados sobre se os professores sentiam-se preparados e

seguros  para  atuar  como formadores  na  disciplina  que ensinam,  os  professores

foram  unânimes  em  dizer  que  sim  e  não.  Sim  no  que  se  refere  ao  conteúdo

programático, aprenderam com o tempo a melhor maneira de transmitir o conteúdo,

mas não é tudo:

Preparado a gente nunca está, cada dia é uma experiência nova, às vezes
você prepara sua aula, planeja[…]quando chega aqui, o aluno dorme, há um
evento externo e reduz o tempo da sua aula,[…]outras vezes você nem tem
tantas expectativas e há um bom diálogo, uma boa troca[…]cada ser é único
e você nunca pode prever como será este encontro. (Depoimento professor
Leandro – Língua Portuguesa – lecionando a 10 anos)

Trata-se “o saber da experiência”, daquela situação em que o professor está

sempre atento, à espera pela oportunidade de ser tocado. Para que isto ocorra, o

professor deve dominar os conteúdos da sua disciplina, mas, sobretudo sensível ao

tempo do aluno.

Este é o saber da experiência: o que se adquire no modo como alguém vai
respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo como
vamos  dando sentido  ao  acontecer  do  que  nos  acontece.  No  saber  da
experiência não se trata da verdade do que são as coisas, mas do sentido
ou do sem sentido do que nos acontece. E esse saber da experiência tem
algumas características essenciais que o opõem, ponto por ponto, ao que
entendemos como conhecimento. (BONDIA, 2013, p.20)

A relação estabelecida neste encontro professor-aluno constitui o cerne do

processo pedagógico. Nele é possível objetivar a realidade escolar e a realidade de

mundo, neste momento ambos podem ensinar e aprender. “Trazer o aluno para o

seu lado”, como disse a professora Jaqueli, é despertar no aluno uma relação de

respeito, estabelecendo limites e confiança entre educador e aluno.
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[…] Enquanto na concepção “clássica” da ação a personalidade é um efeito
do papel e se mantém recuada,  aqui  o papel é  vivido como produto da
“personalidade” definida como a capacidade de governar a sua experiência,
de  a  tornar  coerente  e  significativa.  Nos  contextos  escolares  mais
desregulados, é mesmo a “personalidade” que constrói a situação escolar.
(DUBET, 1994, p. 16)

Mesmo estando presos as  regras  burocráticas  impostas  pelo  sistema de

ensino,  o  professor  descrevem  suas  praticas  em  termos  da  experiência,  uma

construção pessoal que leva em conta elementos diversos que vão dando sentido a

sua escolha profissional e sua prática em sala de aula.

Em uma entrevista  à Angelina Peralva  e Marília  Sposito,  François Dubet

relata  sua  experiência,  como  professor  de  Geografia  e  História  em uma  escola

pública francesa. Ele aceitou este desafio, em parte, por desconfiança em relação às

reclamações dos professores a respeito da relação pedagógica, que lhe pareciam

excessivas.  Ele  descobriu  que  os  professores  não  exageravam.  Dubet  pode

experimentar  as  contradições  que  marcam o  cotidiano  escolar,  bem como quão

difícil é poder conciliar princípios e ideias a respeito de si mesmo com as realidades

da  sala.  Constatou  também  que  por  mais  que  a  escola  tenha  uma  equipe

pedagógica competente, o professor é um solitário em suas angústias.

Quando olho para os meus colegas, havia muitos deles que eram muito
fortes,  que  davam  boas  aulas.  Havia  outros  que  visivelmente,  não
conseguiam. O que mais me chamou a atenção, foi o clima de receio para
com  os  alunos  na  sala  dos  professores.  Isto  quer  dizer  que  alguns
professores  tinham medo  antes  de  entrar  na  sala.  Não  era  um colégio
violento. Não havia agressões, não havia insultos, mas era obviamente uma
provação; como fazê-los trabalhar, como fazer com que ouçam como fazer
com  que  não  façam  barulho?  Esta  é  a  dificuldade,  não  é  a  violência.
(DUBET,1997,p.224.)

Muitos  professores,  ao  si  sentirem  hostilizados  por  seus  alunos  e

impossibilitados de reagir, simplesmente desistem da turma, fazem do seu oficio um

sofrimento que muitas das vezes os leva para o serviço burocrático da escola, como

secretaria,  biblioteca, quando não para o hospital.  A instituição pouco pode fazer

dentro do atual cenário para ajudá-lo, e muitas vezes ele também não pede ajuda,

nem mesmo junto aos seus pares.

Mas numa sala de professores, nunca se fala disso, todo o mundo parece
ser  um bom professor.  Mesmo que  a gente  visse  colegas  chorando,  ou
outros que nunca vinham, que passavam pelo corredor. No final das contas,
achei que a descrição que os professores entrevistados faziam na pesquisa
era bastante correta. Realmente, a relação escolar é a priori desregulada.
(DUBET, 1987, p.224)
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O desafio  do  professor  Educador  aumenta  quando,  em uma sala  de  36

alunos,  um é portador  de necessidades especiais.  A politica de inclusão que há

muito tempo vem sendo implementada nas escolas regulares é garantida, amparada

e  direcionada  por  diversas  leis  Tais  como:  Constituição  Federal  (1988),  Leis  de

Diretrizes e Base da Educação (1996), Estatuto da Criança e Adolescente(1990),

Plano  Nacional  da  Educação  (2001)  entre  outras  tantas  que  regulam  sobre  a

questão da inclusão dos portadores de necessidades especiais.  Mas da teoria à

prática existe uma contradição entre o legalmente imposto e o realmente possível.

“Tal contradição tem impedido o avanço do processo de inclusão, visto o emprego

pelas escolas de ações cada vez mais descomprometidas, distantes das realidades

subjetivas  e  sociais  dos  alunos  e,  em  consequência,  excludentes”  (GOMES;

SOUZA,  2012,  p.580).  Segundo  os  professores  entrevistados  na  prática  não

funciona:  “Não  temos  suporte  do  governo  para  trabalhar  com  os  portadores  de

necessidades especiais. O governo deveria nos fornecer cursos de capacitação para

atuarmos  na  área  de  necessidades  especiais”  (depoimento  professora  Marcela).

Assim  como  ela,  outros  professores  declararam  não  saber  como  transmitir  o

conteúdo de forma a que o aluno com necessidades especiais realmente apreenda.

Há uma luta pela escola inclusiva, mas eu não concordo com isso,[…] se ele
é  especial  tem que ter  um ambiente  especial  para  eles,  são  atividades
diferenciadas, pessoas capacitadas para lidar com certas necessidades.[…]
Eu  particularmente  não  me  sinto  preparada,  capacitada,  para  lidar  com
certos tipos de diferenças. Na medida do possível agente tenta,[…] já que a
gente  não  pode  negar  a  entrada  deste  aluno  na  nossa  escola,  mas  é
complicado porque não temos o acompanhamento necessário,[…] é fingir
que está acontecendo alguma coisa, não está.(Depoimento professora Aline
– Química)

A  falta  de  capacitação  profissional  para  tratar  com  estes  alunos,  a

inexistência  de  material  didático  apropriado,  comprometem  em  muito  na

concretização do aprendizado por parte destes alunos, levando-os na maioria das

vezes a um isolamento em relação a turma. 

A escola de conteúdos traz o desafio da performance, e a inclusão do que
se  apresenta  como  diverso  se  faz  pela  ‘normalidade’  dos  padrões  que
constituem  as  expectativas  circunscritas  a  modelos  gerais  de
desenvolvimento  e  de  aprendizagem.  Sem  colocar  em  análise  a
normalização e os procedimentos classificatórios implicados com a ordem
educacional  instituída,  as práticas de segregação continuam intactas,  na
medida em que o projeto é o de que essa população heterogênea na sua
composição possa, pela oportunidade de participar  de classes regulares,
atingir os parâmetros comuns estabelecidos. (ROCHA,2008,p480)
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A escola vista por este ângulo não inclui, antes segrega e coloca este aluno

nesta situação em uma condição de inferioridade em relação aos outros, tidos como

“normais”, Porém a escola pode ser vista como instituição socializadora, inclusiva

que leva à formação de uma subjetividade sobre o modo como os autores veem e

são vistos, que provoca o dialogo e uma reflexão sobre as práticas possíveis: “A

Comunicação  é  um  processo  essencial  em  todos  os  âmbitos  de  atividade  dos

homens,  exercendo um papel  fundamental  na  atmosfera  psicológica  dos grupos

humanos”(VIEIRA; MARTINS,2013,p232). Neste sentido a escola se distingue por

ser  o  ambiente  possível  para  o  dialogo  entre  estes  indivíduos,  forçando-os  a

repensarem suas práticas na escola e para além dela.

A escola inclusiva? Ela tenta, mas na realidade ela não é […]. Em relação
ao conteúdo  não,  em relação  à  socialização  sim  […]  Nos  não  estamos
preparados  para  isso[…].  Conseguimos  trabalhar  com  ele  a  parte  de
inclusão  social,  interação  professor/aluno,  aluno/aluno,  essa  interação
acontece de forma positiva.[…] Quanto a conteúdo, ensino aprendizagem:
não. A escola inclusiva na realidade ela exclui.[…] Você tem pouco tempo
em sala de aula, tem um currículo mínimo a ser cumprido, e eu preciso dar
atenção  a  um  aluno  especial.[…]  Você  é  uma  só.[…]a  relação  ensino
aprendizado  fica  comprometida.[…]  É  um ponto  falho  na  nossa  rede  de
ensino. (Depoimento professora Jaqueli)

Tendo  em  vista  o  acima  exposto,  é  fundamental  a  capacitação  dos

profissionais  para  a  concretização  da  inclusão.  Porém  a  inclusão  não  pode  ser

reduzida a simples teorias e práticas técnicas, sem um olhar para o aluno e sua

especificidade.  Não  se  levando  em  conta  as  questões  sociais,  emocionais,  a

inclusão acontecerá de uma forma rasa e distante da possibilidade de funcionar

como  impulsionadora  de  ações  concretas  e  comprometidas,  tão  necessárias  à

efetivação da educação inclusiva. “O modelo de formação, na realidade, precisa ser

organizado  de  modo  a  contemplar  a  dimensão  pessoal  dos  educadores  e  o

desenvolvimento  dos  recursos  subjetivos  que  favorecem  a  expressão  criativa.”

(VIEIRA e MARTINS,2013,p225). 

Mas não basta somente a capacitação do professor. É primordial que toda a

comunidade  escolar  (profissionais  e  alunos)  esteja  envolvida  nesta  inclusão,

inserindo-os em uma nova esfera de compreensão e vivência da proposta inclusiva.

Se faz necessário que haja um diálogo entre professores e gestores da instituição no

tocante  a  formular  um  modelo  pedagógico  próprio  levando  em  conta  a  as

características da instituição e a dos atores envolvidos. O diálogo entre professores

deve ser uma ferramenta valiosa para a inclusão. 
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Quando perguntei aos professores sobre o diálogo entre as disciplinas, entre

os professores, entre professor/escola, foram unânimes em afirmar que acontece: “é

coerente no que diz respeito à avaliações”, “é cordial e alegre”, “os conselhos de

classe são produtivos”,  “entre os professores  da minha disciplina”,  “é  positivo,  a

equipe é boa”. Mas quando comentamos que tipo de troca acontece: 

Não há reuniões pedagógicas suficientes. Há uma reunião no início do ano,
há uma reunião após recesso e acabou, conselho de classe não é momento
pedagógico, então esta parte […] falta de tempo para reunir toda equipe,
para expor problemas ou conquistar, trocar ideias é falho, a gente não tem.
Isso é complicado (depoimento de professora Jaqueli)

[…] é bacana, a gente tem o momento do encontro, que é o momento do
intervalo, naqueles dez minutos trocamos algumas informações e algumas
experiências,[…]  a  tecnologia  também está  a  nosso  favor,  conversamos
através dos grupos,[…] a gente tem o contato de todo mundo[…] a gente
acaba se relacionando mais fácil,[…] agora encontros onde possamos ver
todos é mais complicado[…] mas a troca é boa[…]é valida.(Depoimento de
professora Aline – Química – leciona a 9 anos)

[…] o único diálogo possível na sala dos professores, é os professores se
lamentando dos seus trabalhos e falando mal dos seus alunos […] falta uma
troca entre os professores em um espaço qualificado para que isto ocorra e
as  escolas  estaduais  que  trabalho,  não  tem.(depoimento  de  professora
Luna)

Para  Freire  (1996),  ensinar  não  é  transmitir  conhecimento,  mas  criar

possibilidades para a sua produção e construção. Neste sentido o diálogo precisa

estar presente não só no processo de aprendizagem entre professor e aluno, mas é

necessário que aconteça também entre professor e professor e entre as áreas de

conhecimento.

Esta troca pode diminuir a distância entre o saber ensinado e sua utilidade,

pode  minimizar  as  deficiências  de  materiais  didáticos,  pode  ampliar  o  diálogo

professor-aluno, pode diminuir a hostilidade em relação a uma ou outra sala de aula,

a  partir  da  experiência  do  outro  descobrir  o  charme e  a  alegria  de  ensinar  do

educador e construir a práxis que transforma o mundo.

O mestre nasce da exuberância da felicidade. E, por isso mesmo, quando
perguntados sobre a sua profissão, os professores deveriam ter coragem
para dar a absurda resposta: ‘Sou um pastor da alegria…’ Mas, é claro,
somente os seus alunos poderão atestar da verdade da sua declaração…
(RUBENS, 1994, p.10.)

Segundo a ótica de Rubens Alves, independente da disciplina ensinada, ela

deve vir transbordante de felicidade. A motivação do professor ao ensiná-la deve ser

tal que desperte no aluno o desejo por absorvê-la. 
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Mas a avaliação que é feita  pelo sistema não é romântica como sugere

Rubens Alves, ela é feita através de números estatísticos. E a mediação do ensino

do professor e a aprendizagem do professor e do aluno, e em muitos casos não

levando em conta as suas histórias.

A palavra avaliação nos remete imediatamente à lembrança de prova, ao

exame. E para a maioria das pessoas a sensação é negativa. Na escola, ela tem um

caráter  ambivalente.  A  avaliação  escolar  não  avalia  somente  o  aluno  e  sua

capacidade  de  apreender  conhecimento,  mas  também  o  professor  enquanto

educador e instituição enquanto gestora de saberes. 

Segundo um professor entrevistado, a avaliação ideal não leva em conta o

que o aluno conseguiu decorar, mas o que o aluno apreendeu e poderá a partir

disto, incorporar a sua vida enquanto cidadão.

A avaliação, neste sentido, não pode ser vista como algo danoso, ela se

torna até necessária, pois passa a ser um processo contínuo que visa interpretar

conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  do  aluno.  Serve  de  bússola  para  que  o

professor possa conferir se a sua prática tem alcançado o objetivo traçado e leva a

uma “reflexão transformada em ação”.

No dia em que usei a receita de bolo de chocolate da dona Ilidia (68 anos,
aluna EJA) para ensinar fração e no término da aula ela disse: ‘hoje foi o dia
mais feliz da minha vida, hoje descobri que faço matemática a vida inteira’.
neste momento eu senti que dona Ilidia havia encontrado um sentido a tudo
que aprendera […] planejo minhas avaliações de acordo com as minhas
aulas. Não acho que a avaliação avalia sozinha o aluno. Na minha opinião a
avaliação do aluno é dada no dia a dia. (Depoimento professora Marcella –
Matemática – leciona a 15 anos.)

Como  Marcella  poderia  esquecer  o  momento  em  que  a  “dona  Ilidia”

apreendeu o conceito de fração incorporando-o a seu universo, como não considerar

este momento na hora em que fará a composição da nota. O professor educador de

Rubens Alves reconhece e valoriza o momento de aprendizado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Educadores,  onde  estarão?  Em  que  covas  terão  se  escondido?
Professores, há aos milhares. Mas professor é profissão, não é algo que se
define  por  dentro,  por  amor. Educador,  ao  contrário,  não  é  profissão;  é
vocação.  E  toda  vocação  nasce  de  um  grande  amor,  de  uma  grande
esperança. (ALVES,1980, p.11.)

A partir da reflexão sobre o ofício do professor educador, podemos pensar a

arte  de ensinar, ofício  de artesão que trabalha incansável  dia  após dia,  como o

escultor que vê no mármore a bela escultura, ciente da precisão e ângulo de cada

golpe.  Não há dúvida  de  que  todo conhecimento  teórico,  científico,  filosófico  ou

cultural começa a partir do que adquirimos na instituição escolar. Todas as coisas

que trouxemos em nossa bagagem para a vida certamente nos foram dadas por um

educador.

Alguns  podem até  não  considerar  o  ensino  uma arte,  negar  a  vocação,

acreditar  que  para  ensinar  só  é  necessário:  conhecimento,  responsabilidade  e

paciência. Mas este conhecimento nunca pode estagnar, deve levá-lo a indagação, a

constante busca de novas experiências e pesquisa. A responsabilidade tem que ser

mais  que burocrática,  não se  limitando simplesmente  a  seguir  um horário  e  um

conteúdo, a responsabilidade maior ainda do educador é ser coerente, “a coerência

entre o que diz, o que escreve e o que faz” (FREIRE;1996,p.35). E a paciência, esta

deve ser gerada no querer bem ao aluno, apoiando o aluno para que ele mesmo

vença suas dificuldades na compreensão do objeto de estudo. Então este professor

profissional  aplicado,  pode  alcançar  na  prática  diária  da  educação  a  tão  falada

experiência. 

É neste diálogo diário, entre professor e aluno, que nasce a experiência “a

possibilidade que algo  nos aconteça ou nos toque”,  e  para que isto  aconteça é

necessário que o professor educador se submeta, que esteja sensível ao universo

do aluno,  que saiba que ele  tem um nome, uma história e que é a partir  desta

bagagem que os saberes serão internalizados. “O saber da experiência é um saber

que  não  pode  separar-se  do  indivíduo  concreto  em  quem  encarna”  (BONDIA,

2001,p.143). Então ele se apaixona e isto explica a quantidade de professores que

mesmo não se considerando vocacionados para o ensino permanecem felizes.
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Para  a  sociologia  da  experiência,  o  individuo  não  se  forma  através  da

idealização de valores externos,  mas através do domínio da própria  experiência,

sendo assim, toda educação é uma autoeducação. É um trabalho que não se realiza

apenas  na  face  pedagógica  dos  alunos  e  professores,  mas  enseja  uma

multiplicidade de relações e esferas de ação. Segundo Dubet (1997,p.225) também

contribuem  para  a  formação  dos  indivíduos  as  amizades,  os  amores,  os

entusiasmos e os desgostos. A escola perde o controle de tudo o que é formado em

seu seio.  Para compreender o que a escola forma, é preciso observar  como se

constrói a subjetividade dos indivíduos. 

Conclui-se  que,  além  do  professor  educador,  outras  instituições  são

importantes para a construção do conhecimento, tanto no senso comum como no

saber  científico  de  uma escola  onde  o  professor  educador  é  o  transmissor  e  o

receptador  desse processo de construção do saber. É  importante  que ele  reflita

sobre o seu papel  de mediador  da construção do conhecimento e realmente se

conscientize  da  importância  do  “professor  educador”,  e  que  o  processo  de

aprendizagem tenha necessariamente como ponto de partida o princípio de respeito

à individualidade do outro, interagindo entre o sujeito da aprendizagem e o objeto. “A

justiça escolar em termos de equidade de utilidades, de consequências sociais das

desigualdades  escolares”  (DUBET,2008,p.390).  Isso  porque  a  dita  justiça  se

relaciona  com  “a  maneira  pela  qual  a  escola  trata  os  alunos  a  despeito  das

desigualdades que a escola cria necessariamente” (DUBET, 2008, p. 391). Portanto,

todo conhecimento começa na busca incessante do desconhecido ou na curiosidade

do ser. Rubens Alves afirma que é na curiosidade do educando que se dá o ensino,

é aí que evoluímos como seres pensantes, permeando esse conhecimento com a

cultura e os valores éticos, que são elementos imprescindíveis na escola e na ação

educativa. 
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7 ANEXO 1

Roteiro básico para a entrevista:

1. Há quanto tempo você leciona?

2. Como foi o seu primeiro contato com a sala de aula como professor e o

que mudou neste tempo em relação a você, a escola e o aluno?

3. Você pode me contar algumas experiências onde você mais sentiu que

estava contribuindo com algo muito valioso para o aluno?

4. Quais as dificuldades que você encontra nas suas atividades no colégio?

5. Como você planeja e avalia as atividades na sua área e disciplina? Que

expectativas traz consigo? Que objetivos busca por meio delas? 

6. Qual o grau de envolvimento do aluno com as atividades propostas?

7. Como está o diálogo entre os professores? Que aspectos favorecem ou

dificultam  articulações  no  espaço  escolar  para  promover  o  dialogo  ente  os

professores?

8.  A  escola  inclusiva  é  uma  realidade?  Você  sente-se  preparada  para

receber um aluno com necessidades especiais?

9.  O  professor  está  preparado  e  seguro  para  atuar  como  formador  nas

disciplinas que ensina? Você sente falta de algo para melhorar suas atividades? O

que você precisaria?

10. Como você definiria a arte de educar?
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8 ANEXO 2

Lista de Professores Entrevistados

NOME DISCIPLINA ANOS DE DOCÊNCIA

Adelaine Inglês 19 anos

Aline Química 9 anos

Cláudia Cortez Pedagogia 3 anos

Cláudio Pessoa Educação Física 30 anos

Jaqueli Geografia 5 anos

Leandro Nigre Língua Portuguesa 10 anos

Leandro História 8 anos

Leonardo Filosofia 7 anos

Luna Sociologia 3 anos

Marcella Matemática 15 anos

Mariza Didática 30 anos

Figura 1: Quadro de Professores entrevistados no trabalho

Fonte: Entrevistas gravadas com professores do Colégio Estadual Presidente Rodrigues Alves
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