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ENSINO E PESQUISA têm como pontos de
partida e de chegada teorias e práticas
que se
renovam na medida em que se relacionam

 Necessitamos uma nova geração de
teorias, mais abertas, racionais, críticas,
reflexivas, autocríticas e aptas a se autoreformarem com a ajuda de idéias
complexas em cooperação. para pensar as
práticas educativas (LARROSA, 2000;
MORIN, 2000).

Teoria e prática
 Não é demais lembrar que teoria e prática
guardam em si uma relação de contradição,
[ou seja], mesmo sendo sempre e
necessariamente vinculada à prática, teoria
não é prática, não se reduz a esta e não
pode orientar-se imediatamente pelo seu
interesse (MIRANDA e RESENDE, 2006).

Teoria pedagógica envolve
 movimentos,
aprendizagens,
desafios,
dificuldades e complexidades presentes nas
relações pedagógicas
 valorização dos processos educativos mais do
que dos produtos.
 …consideração ao crescimento das pessoas mais
do que a produção e acumulação de saberes
(GUTIÉRREZ E PRADO, 2000).

 No ensino tradicional, construímos nossa
docência no isolamento da ação de ensinar,
com poucos elementos para a compreensão
das possibilidades de termos os alunos
como parceiros e responsáveis pelos
processos de ensinar e de aprender .

Como propiciar caminhos com sentido
na formação docente?

A formação docente pressupõe trabalho coletivo e
colaborativo com a pesquisa no e sobre o cotidiano educativo
intervindo na realidade...
ensinamos e pesquisamos no e com os contextos escolares
e não sobre eles.

Colaboração e cooperação são complementares;
colaboração é uma filosofia de vida e
cooperação é interação projetada para facilitar a
realização de um objetivo...

designam o trabalho coletivo que rejeita o
autoritarismo e promove a socialização pela
e na aprendizagem.

Escola em movimento

escola

mediada com e pelas mídias.
Espaço de movimento,
socialização e produção
de saberes e cultura.
Local de encontro, embate,
convívio e colaboração
com o outro.
Construção dos sujeitos
com suas
subjetividades,
pluralidades e embates.

“Movimentos implicam em
possibilidades de
relacionamentos,
de aprendizagens
de descobertas,
de saberes,
de brincadeiras

e isto significa que
nenhuma regra ou
treinamento abrange a
totalidade do potencial
criativo dos movimentos
corporais.”
(ASSMANN, 2003)

A experiência em si
Prática de ensino com pesquisa em Práticas
Educativas V (Pedagogia/UFPel)
 Observações da professora e análise dos
cadernos de aprendizagem das alunas
 Postura epistemológica de valorização da ação,
vivência e resolução de problemas intermediados
por teorias em processos colaborativos e
interativos com linguagens artísticas e
comunicacionais
 Alunas como parceiras nas brincadeiras, na
construção de conhecimentos e na pesquisa

Experiência
 Tem potencialidade formativa... é aquilo que
nos passa ou toca e assim nos forma e nos
transforma.
 Somente o sujeito da experiência está
aberto a sua própria transformação
(LARROSA, 2002).

O que fizemos?
 Levamos para a faculdade diferentes temáticas,
linguagens e possibilidades.
 Convidamos professores-pesquisadores.
 Realizamos observações e leituras de realidades.
 Registramos os processos e aprendizagens
vividas.

Experienciamos linguagens de poesias,
músicas, crônicas, brinquedos (bola, corda...),
jogos dramáticos.

Em que consiste o
caderno de registros de aprendizagem?

 É o testemunho escrito, gráfico e sensorial de reflexões,
sentimentos, atividades e aprendizagens ...pode conter descobertas,
teorias, dúvidas, bilhetes...recortes e dados extraídos de jornais,
revistas, livros e manifestações artísticas e culturais relacionadas
com o que a aluna está aprendendo (GUTIÉRREz e PRADO, 2000).
“Neste pequeno diário estão presentes não apenas um relato das aulas,
mas sentimentos e emoções que cada uma delas me causou.” (Juliana)
“Querido diário, escolhi começar desta forma porque me lembra minha
infância e adolescência. Na aula de hoje tivemos...” (Charlise)

Escrita e Reflexão
sobre os acontecimentos diários
vividos pelos sujeitos
 Registro das dificuldades, êxitos e fracassos da
caminhada educativa

“Confesso que logo no início pensei: teria sido
melhor ficar em casa, mas ao longo da tarde
percebi sentido... Na aula de hoje não havia
crianças, pelo menos visivelmente não, já que a
criança que habita em nós pode se libertar um
pouco. Percebi resistência da maioria das
colegas, inclusive eu, acho que talvez por
vergonha e por não ver sentido naquilo. (Amanda)

 Testemunhar o processo diário no caderno
de aprendizagem é animar-se a continuar
aprendendo, a continuar na busca de tudo o
que tem a ver com o tema de estudo. Numa
palavra: é estar e viver em atitude de
aprendizagem” (GUTIÉRREZ e PRADO
2000).

Estudo da prática e da teoria
pressupõe:
 Saberes disciplinares e saberes da experiência de
professores e de alunos

Em nosso primeiro encontro com a professora
Tânia Porto foi um momento de aquela ansiedade.
Por exemplo, a professora pesquisa
implicitamente como é a turma... e do lado
avesso estão as alunas tentando revelar através
de observações... os dispositivos que atuam
ocultamente na sala de aula. Pensa-se também:
será que os conteúdos abordados serão
valorativos para exercer em nossa prática
futuramente? (Mara)

Resgate dos sentidos:

• ouvir, tocar, ver, cheirar...
• despertar a sensibilidade, a percepção,
a intuição.
Nossos sentidos são órgãos de abrirse para o mundo, de ter prazer nele.

Aprendizagens de ver e ouvir...
Aprendizagens corporais...
 A capacidade de brincar, sonhar, criar e perceber
precisa ser apreendida: não pelo raciocínio, mas pelo
corpo, pelos sentidos, pelo desejos, que precisam ser
despertados para serem percebidos.
 NÃO basta ter olhos, ouvidos, nariz, pele... Os sentidos
precisam ser despertados.

Aprendizagens de ver e ouvir...
Aprendizagens corporais...

Viver a poesia, a música, a dança e a
brincadeira é muito mais do que falar
delas e do que escrever e ler sobre elas.
Viver é permitir-se “lambuzar-se” destas
linguagens.

Viver a poesia, a música, a dança e o ser
criança...
Saíram poesias maravilhosas.
Eu fiquei pensando: será que
todas não tiveram suas escritas
valorizadas (assim como eu), ou
será que alguém disse que nós
não sabíamos fazer poesia?
Que isto é obra dos grandes e
famosos poetas? Eu achei esta
aula muito importante para
resgatar esse poeta que está
dentro de nós, e expressar o
que estamos sentindo através
da arte e despertar e valorizar
isto em nossos alunos. (Carla)

O sentido não se dá, nem traspassa e nem
se impõe. O sentido é o motor do
processo e é peculiar a cada processo.
experiências
corpos
conceitos

falas
saberes

brincadeiras

mundos

subjetividades.

APRENDIZAGENS de música,
poesia, dança e ser criança
 Na faculdade (Lílian)
 Na faculdade cada dia é uma experiência.
Cada um é singular
Cada um faz sua vivência.
Discutimos, refletimos
Uns mais outros menos...
Identidade e diferença
Obrigada (Sibele)
gostaria de agradecer este fim de entardecer.
Onde todos se encontraram
Onde todos se encantaram
Com a presença do amor, com a presença do humor.
Onde todos libertaram sua expressão criadora.
E a nossa alma foi a maior inspiradora.
Dela tiramos o melhor.
Nela encontramos o maior, o verdadeiro sentido da vida.

O processo educativo que possibilita
a expressão dos alunos e de seus contextos
auxilia na relação reflexiva do educando consigo
mesmo.

 “A verdade é que apesar da vergonha inicial

achei muito legal pular corda. Penso que é
necessário experimentar algumas atividades que
já não fazem parte de nossa rotina, pois nos
fazem retornar à infância e assim entender
melhor as ações das crianças a nossa volta...
Consegui resgatar um pouco da Cínara menina
e hoje me dou a liberdade de „brincar‟ um pouco
mais.” (Cínara)

Alunas com dificuldades para perceberemse como parceiras de ensino com
pesquisa
 Confesso que às vezes tenho certa resistência
(referindo-se às brincadeiras)... acho que é por
estar no meio de adultos e isso dificulta me
remeter ao mundo das brincadeiras.” (Cristina)

 “Por incrível que pareça, eu havia esquecido o
que são as artes nas séries iniciais. As crianças
gostam tanto de desenhar, pintar, brincar... e a
pesquisa mostrou que esta questão é pouco
considerada na escola...As artes são,
freqüentemente tidas como desnecessárias.”
(Amanda)

PROFESSORAS EM APRENDIZAGENS

O estado poético transporta-nos
através da sensibilidade e da sabedoria
para além delas (MORIN, 2003).
A poetica não é apenas um modo de
expressão literária, mas um estado do
ser que advém da participação, do
fervor (e vigor), da admiração, da
comunhão, da exaltação do amor.

Criamos sentidos ao resgatar
brincadeiras, histórias de infância,
ludicidade, cotidianidade e prazer de
estar na escola/universidade e de
aprender em processos de
valorização dos sujeitos.

com a poética da introspecção, da
intuição, da percepção e da sensibilidade;
com a valorização dos sujeitos, de suas
culturas, saberes, habilidades e
experiências.

Aprender e caminhar com sentido...
 Aprender é mais que compreender, conceituar e
caminhar pelas certezas das racionalidades. Aprender
é querer compartilhar, dar sentido, interpretar, viver e
expressar a vida, por caminhos umedecidos de
dúvidas, onde a imaginação , a alegria e a intuição
são formas usadas para expressão, não só das
subjetividades, mas de conceitos, idéias, imagens e
relações...
 Aprender a ser professora não é uma tarefa fácil. Uma
professora que tenha o que dizer, que saiba para quem
está dizendo e que saiba, ainda, como fazê-lo. Mas não
estamos atrás de facilidades, estamos atrás de
sentidos e de sensibilidades.

Os meios, reflexões e sensibilidades transpassam
fronteiras e exploram novas possibilidades e
maneiras de caminhar, agregando a estes,
interações e interlocuções com os sujeitos e
entornos que nos envolvem, pois aprendi, na
caminhada,
“que não faço o caminho por onde eu caminho,
mas o caminho me faz o seu caminho.
Se olho para trás, não vejo as marcas que eu
deixei na trilha.
Mas dentro de mim eu sinto o sinal que a trilha me
deixou” (BRANDÃO, 2001)

Por isso é que agora vou assim
no meu caminho.
Publicamente andando.
Não, não tenho caminho novo.
O que tenho de novo é o jeito de
caminhar.
Aprendi (o que o caminho me
ensinou)
a caminhar cantando como
convém a mim
e aos que vão comigo.
Pois já não vou mais sozinho.
Thiago de Mello, 2004

Agradeço às alunas os agradáveis momentos
compartilhados.
Com
elas
estudamos
e
aprendemos juntas. Participamos umas da vida
das outras com “a certeza de que vale a pena o
amor”.
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