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Resumo:

Alguns estudiosos da área de formação de professores apontam que a história de

vida é, atualmente, uma importante fonte de informação sobre a prática profissional

docente. Baseado nesse referencial teórico, optou-se pelo método autobiográfico,

modalidade história de vida, sobre o meu processo de formação enquanto aluno do

curso de Licenciatura em Ciências, da Universidade Federal de São Paulo, durante a

minha prática docente, como professor substituto de Ciências, da rede pública do estado

de São Paulo, município de Diadema. Assim, o objetivo deste trabalho é relatar e

analisar a experiência construída no ambiente escolar, durante minha trajetória de

formação, na prática profissional docente, conhecendo o processo de construção dos

meus saberes profissionais, oportunizando uma reflexão sobre o processo de formação

de novos professores e sua influência na relação professor-aluno.

Palavras-chave: Formação Docente. Relação professor-aluno. Prática

pedagógica

Abstract

Some students of the teacher training area indicate that life history is currently

an important source of information on teacher professional practice. Based on this

theoretical framework, we opted for the autobiographical method, mode life story, about

my training process as a student of the Bachelor's Degree in Sciences, Federal

University of São Paulo, during my teaching practice, as a substitute teacher of

Sciences, the public network of São Paulo, Diadema. The objective of this study is to

describe and analyze the experience built at school during my training course, the



teaching professional practice, knowing the process of building my professional

knowledge, providing opportunities to reflect on the process of training new teachers

and its influence on the teacher-student relationship.

Keywords: Teacher Training. Teacher-student relationship. Teaching practice
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1. INTRODUÇÃO

Ai daqueles que pararem com sua capacidade de sonhar, de

invejar sua coragem de anunciar e denunciar. Ai daqueles que

em lugar de visitar de vez em quando o amanhã com o profundo

engajamento com o hoje, com o aqui e o agora, se atrelarem a

um passado de exploração e rotina. (Paulo Freire)

Faço minha introdução com muita simplicidade, pois vejo nas coisas simples

minha maior  riqueza.

Posso dizer que a passagem e contato com alguns professores em minha

formação acadêmica tem feito a diferença, não apenas para a graduação, mas para que

eu me torne um homem melhor, e isso é realmente importante, pois mudar depois dos

40 anos é difícil, mas minha vida tem sido um exemplo de que é possível.

Isto me faz pensar em uma questão central que permeia a formação e a prática

docente – a relação entre teoria e prática:

A teoria sem a prática vira 'verbalismo', assim como a prática

sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se une a prática

com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da

realidade. (FREIRE, 1987, p. 44)

E o que aproveitar disso? Neste trabalho busco um diálogo entre teoria e prática

da minha formação e da minha prática docente, destacando a relação professor-aluno.

Assim, o objetivo deste trabalho é relatar e analisar experiências de formação e prática

docente considerando a relação professor-aluno.

Compartilhando as minhas experiências, pretendo aprender mais, inspirar

aqueles que compactuam com minhas ideias e referenciais ou mesmo convidar os que

têm visões antagônicas ao meu relato a conhecer meu ponto de vista. Afinal, “não há

saber mais ou saber menos: há saberes diferentes”. (FREIRE, 1987, p.68)



Inicialmente, faço um breve relato contando um pouco da minha infância, sobre

minha saída do nordeste, a chegada em São Paulo e a escolha da profissão Professor -

considero que esse foi um momento mágico que mudou a minha  vida.

Mesmo não sendo o foco principal do trabalho, não posso deixar de mencionar

algumas dificuldades que tive no começo da licenciatura ao me deparar com o velho

método de ensino e que me fez procurar algo diferente para proporcionar mais

qualidade de vida para aqueles que encontrei e encontrarei como “meus” estudantes. O

PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), algumas aulas com

professores que são especiais para mim, junto com a experiência em sala de aula,

embasado por meio de livros, textos, filmes e acima de tudo da prática no dia a dia em

escolas públicas do Estado de São Paulo, contribuíram com um valor agregado muito

alto em meu senso crítico. Observei que deveria investir no conhecimento, pois a não

observância de minha postura, poderia me deixar igual ao que eu desejava e estava

disposto a  transformar.

No item relato e análise de experiências, conto alguns episódios da graduação e

outros ocorridos em sala de aula de escola pública. Por meio do relato destas

experiências, pretendo mostrar que o trabalho de um professor transcende o conteúdo

da disciplina, que o aluno de hoje questiona, interpreta e não fica calado, ele anseia

por conhecimento, quer aprender. Assim, vejo o professor como figura central no

processo, mas não protagonista. O protagonista é o estudante. Neste trabalho, sou eu:

minha história de vida formando o professor que estou me tornando e este professor

formando os estudantes que tenho encontrado nas salas de aulas das escolas públicas.



2. BREVE RELATO DE MINHA HISTÓRIA DE VIDA

A história de vida tem sido utilizada como metodologia de pesquisa nas ciências

humanas para compreender melhor relações / posições sociais das pessoas. Relatos

autobiográficos fornecem contextos de significados pessoais a respeito de situações

social e historicamente vividos. Para Queiroz (1988), a história de vida pode ser

definida como “[...] o relato do narrador sobre a sua existência através do tempo,

tentando reconstruir os acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência que

adquiriu [...]” (p. 19).

Para Nóvoa (1992, p. 45),

As histórias de vida e o método (auto) biográfico integram-se no

movimento atual que procura repensar as questões da formação,

acentuando a ideia que ‘ninguém forma ninguém’ e que a

formação é inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre os

percursos de vida.

Neste sentido, na área da educação é comum a adoção de história de vida em

pesquisas, especialmente a narrativa autobiográfica, com objetivo de investigar a

formação inicial e continuada do professor, privilegiando a trajetória de vida do

professor, no caso deste trabalho, a trajetória de vida do aluno / professor / protagonista

Denilson.

2.1. Do Nordeste para o Sudeste

Eu, Denilson, tendo nascido de bons pais, fui desde a meninice ensinado por

eles, e o meu conhecimento da língua portuguesa não é suficiente para descrever o quão

especiais eles são para mim e a sua influência em minha vida até os dias de hoje. Não

versados nas letras e ciências, mas ricos em honestidade e caráter. Esses são meus pais

Everaldo Ferreira de Barros e Antonia Bernardino de Barros.



Nasci em 26 de Maio de 1971, na cidade de Jaboatão dos Guararapes – PE.

Sendo o primogênito da família e primeiro neto fui carinhosamente cuidado e ensinado

com o que meus pais julgaram ser o melhor para que eu tivesse uma vida melhor que a

deles, que foi cheia de dificuldades, mas de alegrias também.

Partindo dessa premissa começou o êxodo de nossa família em direção à terra de

oportunidades. São Paulo foi escolhida como a Terra Prometida

Saímos do Nordeste no ano de 1973 e chegamos à rodoviária da Estação da Luz

– SP, meu pai veio seis meses antes para se preparar para nossa chegada tornando as

coisas mais fáceis.

Ficamos na casa de parentes onde no começo tudo parecia flores. Logo as

diferenças na educação dos meus primos em relação a minha tornaram-se evidentes.

Meus tios queriam que eu fosse educado como os seus filhos. Seu aparente

sucesso econômico demostrava a educação de qualidade e um futuro mais promissor,

então a verdade da educação pairava sobre aquela casa. O fato de meus pais não me

baterem causava desconforto aos meus tios. Resumindo, meus primos nem escola

terminaram e alguns estão vendo o sol no quadriculado das penitenciárias.

Dali fomos para um cortiço perto da Praça do Jardim Miriam, onde passo todos

os dias quando vou à Unifesp. Vejo como as coisas mudaram para mim. Eu quase

chorei quando passei pela rua da feira de quarta-feira no Jardim Miriam e vi o cortiço

onde morei. Quanto a vida  está sendo generosa para mim!

2.2. Ingresso no prezinho, primeiros vestibulares e mercado de trabalho

No ano de 1977 ingressei no pré-primário na Escola Municipal Prof. Antônio

Sampaio Dória, perto da feira de quarta-feira no Jardim Miriam. Minha mãe, que pouco

lia, tomou o cuidado de me mandar para a escola já escrevendo meu nome completo. A

professora do prézinho ficou toda feliz comigo, um tempo ótimo foi o prezinho.



Já no primeiro ano, as dificuldades começaram. A professora, agora, era de

todos. Passei o primário, ginásio e colegial daquele jeito. Fui terminar o Colegial muito

tempo depois, (repetência, exército, serviço voluntário de proselitismo) tudo contribuiu

para o atraso nos estudos. Porém, mesmo não estando na escola formalmente

matriculado, sempre gostei de ler e aprender coisas novas. O esporte, particularmente, o

vôlei, me ajudou em muitas coisas e atrapalhou também. Vôlei, natação, tênis de mesa e

patinação foram prioridade em minha vida por um tempo.

Mesmo estudando sozinho cheguei a passar no vestibular da Vunesp para Direito

na primeira fase, mas não fui na segunda, porque tinha jogo. Comecei a cursar

Engenharia Química na Faculdade Oswaldo Cruz, gostei, mas não o suficiente para

continuar. Entrei em uma faculdade de informática, que não lembro o nome e não

concluí.

Tenho grande facilidade com vendas e não gosto de gente mandando em mim, a

não ser que eu goste da pessoa e ela possa fazer a diferença e acrescentar algo na minha

vida. Por isso troquei de emprego várias vezes em grandes fabricantes e distribuidores

de informática do país (Asus, HP, IBM, Microsoft) um detalhe importante foi que

jamais fui demitido, sempre procurei a mudança. Depois decidi ter meu próprio

negócio, pois gosto de investir tempo no cuidado com  minha amada família.

Já viajei muito, gosto de nadar, pescar, comer e brincar e nessas viagens

podemos aprender muito. Entendo que o princípio de aprender faz parte da evolução,

porém pode ser muito aprimorado com a ajuda de mentores. Acredito que o professor é

um desses mentores que pode influenciar e despertar a chama do conhecimento,

progresso e mudança. Um professor dedicado pode mudar a vida das pessoas e assim o

país e o mundo, mundo de um indivíduo ou mundo grande mesmo.

Um sonho que começou a ter força quando conheci o mormonismo foi o de ser

professor, isso ocorreu aos 16 anos. Sempre achei a melhor profissão do mundo devido

a algumas experiências que tive com o ensino, mas foi uma ideia que foi crescendo. “A

identidade não é um dado imutável, nem externo, que possa ser adquirido como uma



vestimenta. É um processo de construção do sujeito historicamente situado”

(PIMENTA, 2002, p. 76).

Assim, depois de muito amadurecimento, entendi que tinha chegado o momento

de entrar em uma faculdade para ser professor de Matemática, Química ou Física,

resumindo optei por Biologia. Entrei na Unifesp e muita coisa mudou, pois fui

apresentado a outra realidade. Diferente das propostas apresentadas nas outras

instituições que eu tinha tido contato. O tempo passou e pude conhecer pessoas

interessantes, alunos e professores – relato um pouco desta experiência no próximo item

deste trabalho.

Tem sido uma época de descoberta e aprendizagem de muitas coisas. Uma época

de ouro. Não dá vontade de parar e por isso não vou parar, pois gosto de tudo isso. O

curso acabará, mas continuarei aprendendo, continuarei me formando.



3. RELATO E ANÁLISE DE EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO E PRÁTICA

DOCENTE

O relato de experiências de prática docente articula a teoria e a prática,

permitindo uma reflexão sobre a formação inicial e a própria prática docente, pois o

professor aprende quando ensina. “O professor é uma pessoa: e uma parte importante da

pessoa é o professor” (NÓVOA, 1992, p. 7).

3.1. Entrada na Unifesp

Quando penso em fazer um registro do que está sendo minha trajetória

acadêmica não posso deixar de relatar meus primeiros dias na Unifesp, minha

preparação para o ENEM, a escolha do curso e a permanência no Curso de Licenciatura.

Começo meu relato contando minha experiência com o ENEM. Um pensamento

de vinte anos vinha dando marteladas em minha mente, me direcionando para cursar um

curso superior, daí decidi que seria aluno de uma universidade pública. Um dos motivos

que me levou a optar por uma universidade pública foi ouvir alguns relatos sobre a

qualidade do ensino, visibilidade no mercado e professores de alto nível. Mas a despeito

de tudo isso ainda tinha o desafio de passar no vestibular. Tenho muito contato com a

juventude e estava cansado de pensamentos do tipo: “...apenas quem faz cursinho entra.

Só filho de rico passa… A gente não consegue entrar não…”. Tomei como uma meta

pessoal mostrar para os mais próximos que isso era possível. Estava disposto a entrar na

Unifesp mesmo se precisasse repetir o ENEM várias vezes.

Minha preparação foi simples, procurei material didático em sites gratuitos e me

dediquei à redação. Como parte de minha preparação eu cheguei a montar um horário

de estudo com quatro horas diárias. Horário esse que consegui seguir apenas por

dezessete dias. A prova do ENEM foi bem diferente do que eu imaginava, pois eu não

tinha ideia de quão longa e cansativa ela é, porém, achei uma prova muito justa, vi que



outras de minhas habilidades foram levadas em consideração. Depois das provas, segui

todas as orientações do SISU e entrei na quinta chamada na turma B da licenciatura em

Ciências.

Com um orgulho comedido, de posse de minha documentação, fiz minha

matrícula. A contagem regressiva foi disparada trazendo toda uma gama de

sentimentos, e assim chegou o grande dia.

Nossa primeira aula foi de Física. O professor com muito ânimo e tato passou

muitas informações que serviram para ampliar a minha visão e me fizeram respeitar e

valorizar todo o esforço despendido pelos professores para concluir, mestrado,

doutorado e pós-doutorado. O professor sabia da angústia de muitos e procurou

tranquilizar a todos dizendo que estava ali para ajudar. E assim começou o nosso

processo de formação, iniciação para a profissão de professor.

A formação é um dos contextos de socialização que possibilita

ao professor reconhecer-se como um profissional,

construindo-se a partir de suas relações com os saberes e com o

exercício da docência. (...) A formação compõe-se de distintos

momentos, identificados na literatura como inicial e continuada.

A formação inicial é a primeira etapa desse processo. (FARIAS

et al, 2009, p. 66-67)

Há algum tempo eu já estava preocupado com a educação dos meus filhos e o

que eu ouvia dos estudantes que convivo, de posse dessas informações eu me dispus a

fazer algo para melhorar o ensino e aprendizado em nosso país, sem mesmo saber se

conseguiria. “Alguns podem me achar pretensioso, mas prefiro me posicionar como um

otimista”.

Alguns professores contribuíram para acender ainda mais o desejo de ser

professor, fazendo-me pensar, pensar e pensar.

Pude começar, desde então, a observar o que no meu ponto de vista deve ser

aplicado ou não em sala de aula ou na escola. Nesse tempo, percebi que a base da

formação de professores deveria ser revista. O que mais me chamou atenção foi



perceber que muito do que eu imaginava que seria de grande importância estava sendo

estudado, aplicado e debatido. Existe uma corrente positiva, disposta a mudar:

Outra característica da docência está ligada à inovação quando

rompe com a forma conservadora de ensinar, aprender, pesquisar

e avaliar; reconfigura saberes, procurando superar as dicotomias

entre conhecimento científico e senso comum, ciência e cultura,

educação e trabalho, teoria e prática etc.; explora novas

alternativas teórico-metodológicas em busca de outras

possibilidades de escolha; procura a renovação da sensibilidade

ao alicerçar-se na dimensão estética, no novo, no criativo, na

inventividade; ganha significado quando é exercida com ética

(VEIGA, 2008, p. 14).

Uma explosão de conhecimento estava a minha frente e me perguntei como

poderia levá-la para a sala de aula ou melhor para a vida dos alunos. Nesse ínterim,

algumas perguntas me surgiram:

Como chegar em uma sala de aula?

Como falar com os alunos?

Seria tudo tão tranquilo como na faculdade?

Conseguirei ter apoio dos alunos, professores e direção?

3.2.PIBID

Meu relato estaria incompleto se eu não dedicasse algumas linhas regadas de

amizade e carinho para o PIBID – minha iniciação à docência.



Em meio a correria das aulas, trabalhos, notas baixas, seminários e a

maravilhosa loucura do mundo universitário, ouvi nos corredores um pessoal falando

sobre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). Disseram que

era para trabalhar na escola e que teria seleção. Os boatos do corredor eram do tipo: não

pode ter DP, só aluno com CR acima de 8,75, tem que levar uma tese e defender na

frente de três professores e eles escolhem você na hora, tudo muito doido. Depois de

colher todas essas informações da rádio “Zé Povinho Fala o que Imagina e Passa a

Frente”. Fui falar com a professora Marilena e o professor José Alves. A verdade veio à

tona, muito diferente do que ouvira e possível para concorrer a uma cadeira. Fui então à

entrevista com as professoras Thais, Lígia e Marilena. Foi tudo muito tranquilo,

expressei minha vontade em participar do Pibid de Didática ou Biologia. Não posso

deixar de lembrar a fala da professora Thais naquela sala. “Nossa, tenho observado que

a maioria dos alunos fogem de Física!”. Fui aprovado para o Pibid de Didática

conforme meus planos.

O Pibid contribuiu muito para minha formação de professor. Logo de cara com

uma proposta ousada e diferente fomos para a parte prática antes da teórica. E o que isso

quer dizer? Não fomos jogados na escola sem uma boa base do que deveríamos fazer.

Tivemos várias reuniões, fomos orientados, incentivados e por fim fomos à sala de aula.

Que projeto maravilhoso. Em todo esse tempo pudemos desenvolver projetos

que tenho certeza que contribuíram para aumentar a qualidade de vida dos alunos e

tornar a escola um lugar melhor. De tudo o que propomos vimos o resultado. O aluno

aceita uma proposta diferente, ele está aberto a se aproximar dos professores. O aluno

percebe, respeita e aceita inovar e aprender. Alguns de nossos projetos foram: Etec,

ENEM, Prevenção também se ensina, Produção de material didático (Física, Química e

Biologia na sala de aula). Um dos projetos que em minha opinião nos tornou conhecidos

foi o de DST/AIDS. Meus companheiros de projeto Ana Valiengo, Camila, Paloma e eu

nos dedicamos e os resultados vieram, foram observados e relatados pelos alunos, pela

direção e coordenação da escola.



O interessante de tudo isso foi entrar em sala de aula e ter a primeira experiência

com os alunos, de idades, personalidades e histórias diferentes. Fomos construindo

nosso relacionamento, diminuindo a distância que existia entre os professores e alunos.

Cada sala com sua peculiaridade, sua identidade própria, seus problemas e acertos.

Trabalhar nas aulas vagas foi muito importante para conhecer a escola (alunos,

professores, coordenação e direção).

O PIBID é algo muito sério, merece investimento, atenção e respeito. O PIBID

agrega, contribui e fornece ferramentas para o desenvolvimento do aluno/professor.

A escola Padre Anchieta abraçou-nos e nos apoiou em tudo que propomos até o

momento. É uma escola aberta a novas ideias e que se preocupa com a comunidade e os

alunos.

Concluindo este subitem, volto a ressaltar a proposta do Pibid e sua importância

na formação do professor iniciante e para a formação continuada do professor

supervisor da escola.

3.3. O Concurso, Categoria “O” e Cadastro Emergencial

Tomado por todo esse espírito empreendedor que a Universidade tem me

despertado, decidi prestar o concurso para professor do estado. Para minha surpresa, em

Diadema tive uma ótima colocação e fui chamado na primeira lista para entregar a

documentação. Só não assumi pelo fato de ser aluno, ainda.

O que mais me chamou atenção foi que o conteúdo proposto nas provas foi

muito bem trabalhado no ciclo básico da minha graduação, de maneira que obtive um

bom resultado.

Decidi ser um professor na rede estadual, decidi fazer a prova para ser professor

na categoria “O”. Fiquei muito bem colocado e logo tive a oportunidade de ter aulas

atribuídas de 8º e 9º anos. Outro ponto que devo ressaltar novamente é que o conteúdo

para essa prova também foi muito bem trabalhado na Unifesp o que trouxe resultados



imediatos. Inclusive o primeiro colocado era aluno da Unifesp. Minha colocação foi a

de 30º.

Enfim, entrei na sala de aula e comecei o que tem sido minha maior experiência

profissional. Mas devo relatar algo antes. A Exclusão e preconceito que os professores

da rede me submeteram.

3.4. A Exclusão por parte dos professores e a aceitação por parte dos alunos

Como de costume cheguei no primeiro dia da escola dotado de confiança e cheio

de planos. Em meu plano mental eu tinha aulas como a dos professores, Ligia,

Marilena, Denilson, com todos os alunos me ouvindo, eu todo feliz ministrando o

conteúdo e fazendo os ajustes para uma metodologia “histórico-cultural” como se fosse

colocar Vygotsky em cada momento e que tudo correria bem. Pensava eu que seria

como uma das aulas com a professora Thais falando dos conteúdos apresentados e a

necessidade de se questionar, ou das aulas com minha orientadora Marilena onde

fazíamos círculos de debate, todos interagiam e podia contar com o apoio de todos.

O embate foi grande. Procurei colocar tudo que achei pertinente na sala de aula,

laboratório, aulas fora da classe, uso do Acessa São Paulo, biblioteca, uso do projetor,

caixa de ideias, roda de conversas. Nada disso foi fácil de implementar.

Logo começaram as comparações com outros professores. Uma coisa que eu

aprendi foi que aluno não guarda segredo e expressa sua opinião e no caso de 8º e 9º

anos nem sempre para quem deveria, muito provavelmente tudo é gritado nos

corredores e durante as aulas dos colegas com comparações.

Nos primeiros dias de aula ouvi muitas opiniões dos colegas professores,

sempre com perguntas a respeito da minha escolha por uma profissão ingrata,

desvalorizada e um sistema decaído, perdido e fadado ao fracasso. Fui chamado de

louco por querer ser professor,  já tendo família formada e outra profissão.



É preciso ousar para ficar ou permanecer ensinando por longo

tempo nas condições que conhecemos, mal pagos,

desrespeitados e resistindo ao risco de cair vencidos pelo

cinismo. É preciso ousar, aprender a ousar, para dizer não à

burocratização da mente a que nos expomos diariamente. É

preciso ousar para continuar quando às vezes se pode deixar de

fazê-lo, com vantagens materiais (FREIRE, 2000, p. 10).

Com minha constante determinação em valorizar os alunos e a categoria pude

observar um distanciamento por parte dos outros professores. Eu parecia que estava em

uma classe com alunos do mesmo ano que dava aula e meus amiguinhos os

professores em questão começaram a se distanciar, compravam coisas separadas, faziam

vaquinha e não me incluíam. Eu até gastei alguns minutos pensando nessa situação e

optei por esperar, sabia que aquilo iria passar. Para chegar na escola eu pegava o ônibus

das 04:50h. Um desses dias foi muito interessante, eu como de costume cheguei bem

cedo para poder imprimir escondido pois toner era artigo de luxo e esse luxo não

estava muito acessível para mim. Após imprimir uma atividade para aula de ciências

que consistia em um poema de Marina Colasanti “Eu sei que a gente se acostuma. Mas

não deveria …” fui para copa dos professores que era uma salinha com porta ao lado

da sala dos professores. Os professores não sabiam que eu estava e fui o assunto da

manhã… Foi tudo muito interessante. E segue abaixo alguns comentários que teceram à

minha ilustre pessoa.

● Cadê o idealista?

● Ele acredita que esses bichos vão melhorar.

● O demente acha que isso vai funcionar. (Essa eu gostei)

● Nossa,  ele  não dá aula, só vive em laboratório, Acessa e biblioteca.

● Ele pensa que o projetor é só dele.

● É um burro, mesmo.

● Ele tem jeito de viado, é bicha.

● Não aguenta três meses.



Eu achei isso muito interessante pois eu era a notícia… Cheguei a pensar que

estava sozinho mas no intervalo vi quase 500 companheiros correndo, pulando e

gritando de longe para mim “e ai careca”.

Resolvi essa situação de maneira bem diferente de como estava acostumado a

fazer. Na prática eu sairia com a elegância e timidez que todos sabem que tenho e

falaria com eles. Contando em casa, o pessoal disse: “nossa, você não `barracou`

(expressão típica de nossa família)?”. Não posso ser hipócrita em dizer que nunca

discutimos e  algumas  discussões  foram homéricas.

Resolvi essa situação mostrando a cada um de meus colegas que minha

proposta era eficiente. Eu me aproximei deles e sem que soubessem os entrevistei e

aprendi sobre a turma toda. Com tato, determinação e perseverança em 4 meses, tinha

os professores me consultando, pedindo ajuda. Até para churrasco, pizzaria e

aniversário fui convidado. O melhor de tudo isso foi que precisamos até criar uma

planilha de horários para uso de todos os recursos, pois durante muito tempo eu

monopolizei.

Mudou muito meu relacionamento com os professores. Eles perceberam que eu

não estava ali para competir e sim para agregar. Eles começaram a perguntar minha

opinião, pedir material. Todo tipo de texto que eu recebia de qualquer professor da

Unifesp,  eu repassava.

É no trabalho e pelo trabalho que o professor se define como um

profissional. A multidimensionalidade do processo educacional

requer do docente decisões complexas e diversificadas, de

natureza pedagógica e política, que em grande parte extrapolam

o espaço escolar. Tais decisões tomam como referência o

conjunto de valores, crenças, hábitos e normas que determinam

o que este grupo social considera importante, assim como os

modos de pensar, sentir, atuar e de se relacionar. Noutras



palavras, apoiam-se na cultura docente que integra a cultura

escolar (FARIAS et al, 2009, p. 69)

Gosto de lembrar da minha inexperiência em pensar que tudo seria automático e

fácil. Os alunos começaram a participar das atividades, cada sala de uma maneira, acho

que usei todas as abordagens possíveis. Eu estava decidido a colocar em prática o que

acreditava. Via a possibilidade de fazer um grande trabalho na Escola Pública com

trabalho duro, alegria.

Não posso deixar de observar as dificuldades que se apresentavam no

cotidiano escolar. A história de cada professor. Via, também, o esforço de muitos para

ensinar. A formação continuada deve  receber uma atenção especial.

Tudo começou a fluir. LPC realmente estava fazendo diferença na minha vida e

oferecendo novas possibilidades.

3.5. A Sala de Aula

Respeitando a opinião dos alunos para fazer os ajustes necessários, pois

precisávamos construir um ambiente propício ao aprendizado mútuo, tive muitas

experiências edificantes.

Para mim, a Sala de Aula é um lugar mágico e por vezes uma caixa surpresa.

Todo o planejamento pode ruir em um segundo e o improviso pode ter sucesso.

No contato com os alunos e a escola pude me perguntar o que os grandes

educadores fariam lá? Será que funcionaria hoje em dia?

Em uma de minhas conversas com a minha orientadora eu questionei sobre

algumas situações e a resposta foi: “demanda tempo e energia. Nós semeamos. Os

frutos podem demorar. Não podemos desistir”

Houve dias que nada, nada, nada dava certo. Cheguei a andar com uma tabela

de abordagens para ficar testando. Tomei como regra um comentário da professora



Lígia que tinha como perfil não colocar alunos para fora da sala de aula. Foi mais fácil

fazer a meta do que praticá-la. Os alunos têm uma visão de que podemos resolver

tudo mandando para direção, coordenação ou  colocando para fora da sala de aula.

Mas tudo pode mudar, as coisas podem melhorar. Poderia falar horas e horas

sobre cada dia.

Seguem dois casos onde eu procurei remar contra a maré da opinião dos colegas

e colocar em prática o que estava aprendendo.

3.6. A Aluna MC

Jamais vou me esquecer da então 7ªD - 8º Ano. Considerada a sala mais difícil

de trabalhar no período da manhã. Não era fácil mesmo. Por vezes, pensei em sair da

sala. Ensinar sobre o sistema reprodutor nessa classe era um grande “Altas Horas” com

quase quarenta pessoas falando de sexo. Uma classe violenta com agressões físicas e

verbais, não se falava, se ofendia. O que mais me chamou atenção foi uma discussão da

diretora com uma discente em tom muito elevado e áspero, que culminou na

convocação da mãe da aluna para uma conversa. O que me surpreendeu grandemente

foi a atitude da mãe em querer agredir a filha na escola, chamando-a de vaca, piranha e

que não queria mais saber dela. Tudo isso na frente da filha. Como a filha poderia ser

diferente daquilo do seu meio. Taxada como um problema na e para a escola, a aluna era

muito arisca e tinha em sua mente um senso de justiça e igualdade, seu lema era “bateu

levou, tratou bem eu trato também”. Fiquei muito abalado com o episódio e me sentia

na obrigação de fazer alguma coisa, pois era um dos professores da discente. Eu ficava

me perguntando: onde está o respeito pelas pessoas? Como mudar esta situação?

O respeito mútuo é a valorização de cada pessoa,

independentemente de sua origem social, etnia, religião, sexo ou

opinião, é poder revelar seus conhecimentos, expressar



sentimentos e emoções, admitir dúvidas sem ter medo de ser

ridicularizado, exigir seus direitos. (DUTRA, 2013, p. 161)

Nos primeiros contatos com a turma, percebi que essa sala era muito dançante e

contente. Resolvi ouvi-los e decidimos estudar o corpo humano com música.

O professor não apenas transmite uma informação ou questiona,

ele também ouve os alunos, devendo dar-lhes atenção e cuidar

para que aprendam a se expressar, a expor suas opiniões e dar

respostas, seu trabalho, como educador, não deve ser

unidirecional. As respostas e as opiniões dos alunos mostram

como eles reagem à atuação do professor. (DUTRA, 2013, p.

160)

Uma coisa muito interessante que eu observei é que se alguém compunha uma

música e ia até a frente cantar eles faziam silêncio. Falei com os compositores para

tratar um problema premente na sala de aula - o Bullying. A aluna MC dizia que se

sentia excluída e a música que ela compôs retratava os seus sentimentos e o que

acontecia na sala de aula.

Com a música, conseguimos um grande avanço em nossas rodas de conversa e

na construção de nossa convivência. Acredito que o professor de hoje deve ampliar o

conteúdo, fazer os ajustes e proporcionar uma experiência dinâmica na sala de aula, e

que professor bom não é aquele que faz o que o aluno quer, porém existem maneiras

de se conseguir o que se deseja de uma maneira  humana e carismática:

Cabe ao professor aprender que para exercer sua função

necessita combinar autoridade, respeito e afetividade. (...)

Ressalta-se a atuação de alguns professores não como modelo

indiscutível de docência, mas como fonte de inspiração para

buscar um novo caminho para chegar aos alunos. Para isso é

importante o diálogo.

Alunos que não sabiam escrever e tendiam apenas a copiar, passaram a

descrever o corpo humano e suas funções através do torso. Com isso desenvolvemos



diversas habilidades. Eu precisava trabalhar de maneira diferente em um único

ambiente e ainda manter o foco na qualidade do que eu ensinava.

Letra: “O bullying”

“O bullying é uma coisa e nem sempre dá pra perceber.

Mas  se olhar direito pode pá que tu vai ver

A Arlequina vai falar uma coisa para tu grava tem que amar o próximo cuidar e
respeitar

Nada de apelido e piadinha sem graça, se fizerem contigo tu vai ver que não tem
graça.

Temos que ser amigos e viver em união, não machucar o próximo e ferir o
coração.

Se liga no meu papo que agora eu vou falar, não pratique o bullying e comece
a respeitar... então...

Então não pratique o bullying e comece a respeitar, que quando chegar a vez o
resultado tu verá

O bullying é uma coisa tal vez um dia vai entender estude mais e mais para um
pouquinho tu saber.

Palavras ofensivas sem vai nos magoar, precisamos ser fortes e a cabeça
levantar.

Procure um professor ou um amigo pra te ajudar mas saibas que sozinho você
nunca  vai  ficar

3.7. O Punk

No 9º ano havia um garoto de 16 anos, ele era muito educado mas muito

bagunceiro e procurava dominar a sala de aula. Após várias tentativas, recorri a

direção da escola para me ajudar com esse rapaz. Ele morava com a mãe e o padrasto.

O pai era militar e tinha falecido. Ele tinha o rótulo de garoto problema sem laudo.

Sempre via esse rapaz pelo centro de Diadema. Resolvi me aproximar. Uma coisa



interessante que tenho observado é que os alunos dão abertura se não formos uma

ameaça. O discente em questão me relatou de seus feitos: skate, banda punk e

baladinhas. Ouvi tudo atentamente até que tive a oportunidade de falar da família,

onde detectei uma forte saudade do pai.

Por duas semanas o aluno faltou na escola, procurei a direção e me disseram que

isso era normal no caso dele. Para minha surpresa a noite ao lado do Doll no escadão da

escola, vi aluno vindo em minha direção. Parei, chamei, ele me olhou com olhos

vermelhos e um olhar vazio… disse: E aí? Saiu reto descendo a escadaria como se

estivesse em transe, quase o carro bateu nele. Ele estava sob efeito de drogas. Após

três dias ele retornou a escola e  com a autorização da direção fui conversar com ele.

O professor deve usar do diálogo, pois o diálogo pode ser uma

fonte de riquezas e alegrias, é uma arte a ser cultivada e

ensinada. O professor deve ensinar que o diálogo só acontece

quando os interlocutores têm voz ativa e que se os mesmos se

limitarem a impor visões do mundo sem considerar o que o

outro tem a dizer, não estarão praticando um diálogo. Os laços

estabelecidos entre professor e aluno são muito fortes para o

desenvolvimento pessoal e intelectual do aluno. (DUTRA, 2013,

p. 160-1)

Tivemos uma ótima conversa, falamos de família, trabalho, drogas.

Estabelecemos algumas metas, metas simples que eu podia acompanhar. Ele efetuou

uma mudança na sua atitude. Ele mudou de escola e quando falamos da última vez ele

relatou com muita alegria que era um exemplo na sala da nova escola e que era monitor

lá.

Tenho pensado que a cada nova experiência com “meus” alunos, aprendo um

pouco mais e me sinto um pouco mais preparado para a docência do dia seguinte:

A docência requer formação profissional para seu exercício:

conhecimentos específicos para exercê-lo adequadamente ou, no



mínimo, a aquisição das habilidades e dos conhecimentos

vinculados à atividade docente para melhorar sua qualidade.

(VEIGA, 2008, p. 14)

Acredito que podemos fazer a diferença na vida dos alunos e a nossa vida

pessoal pode ser exemplo para eles. O estudo das práticas pedagógicas na universidade

me dão muito material para me aperfeiçoar nesta questão.

É interessante ser um professor e ao mesmo tempo um aluno, com isso posso

estabelecer um termômetro para minhas habilidades e competências e integrar teoria e

prática.



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo relatar e analisar experiências de formação e

prática docente, destacando a relação professor-aluno.

Concordo com Freire (1999) quando aponta que a reflexão da prática de ontem é

o ponto de partida para melhorar a prática de amanhã. Tenho me disponibilizado a

mudar, a inovar, a ser uma pessoa melhor, um melhor professor e desenvolver uma

melhor prática, embora nem sempre consiga.

Entendo que a minha história de vida, a minha formação inicial (que está

terminando) e a minha prática como professor são ingredientes que podem favorecer

uma educação emancipatória, principalmente em relação à criticidade dos alunos e a

minha relação com eles, pois acredito que:

A relação estabelecida entre professores e alunos constitui o

auge do processo pedagógico. Não há como separar a realidade

escolar da realidade de mundo vivenciada pelos alunos e, sendo

essa relação uma via de mão dupla, tanto o professor como o

aluno pode ensinar e aprender com suas experiências. (DUTRA,

2013, p. 160)

Durante toda a minha trajetória, as dificuldades não foram maiores que o desejo

de vencer. Com a proximidade do término da graduação, desejos de continuidade

acadêmica vão surgindo – mestrado e doutorado. Afinal, a minha história de vida

mostra que, com a ajuda de Deus, tudo é possível.
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