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L’Éducation populaire n’est pas seulement 
l’éducation pour tous, c’est la possibilité pour 
chacun de poursuivre au-delà de l’école, et 
durant toute son existence, le développement 
de sa culture intellectuelle, esthétique, profes-
sionnelle, civique et morale . 1

Henri Wallon (1879-1962) 

 «�A educação popular não é somente a educação para todos, é a possibilidade para cada um de 1
continuar para além da escola, e durante toda sua existência, o desenvolvimento de sua cultura inte-
lectual, estética, profissional, cívica e moral ». Tradução nossa



RESUMO 

Este estudo-intervenção objetiva abordar a formação de professores sob a perspec-
tiva do ensino como trabalho, considerando o trabalho do professor a partir da pers-
pectiva de algumas Ciências do Trabalho, notadamente a Clínica da Atividade e a 
Ergonomia da Atividade. Buscamos desenvolver reflexões sobre o trabalho do pro-
fessor, procurando trabalhar com as orientações existentes nos contextos de trabal-
ho dos professores e o quadro teórico que orienta a análise do trabalho docente. Em 
seguida, focamos nas situações reais de trabalho vividas pelos alunos-professores, 
a fim de auxiliá-los na compreensão do trabalho educacional por meio da reflexão 
sobre os conflitos e dilemas aí existentes. De forma geral, o estudo-intervenção al-
meja auxiliar os alunos-professores a melhor compreenderem seu trabalho, o levan-
tamento das problemáticas que observam em seus contextos de trabalho e práticas 
pedagógicas e contribuir para que eles possam trazer transformações para seu 
contexto de ensino e para sua prática enquanto professores, isto é, para que pos-
sam transformar suas ações apropriando-se delas.  

Palavras-chave: Trabalho docente. Transforma-ação. Formação do professor. 



ABSTRACT 

This intervention study aims to approach teacher training from the perspecti-
ve of teaching as work, considering the work of the teacher from the perspective of 
some work sciences, notably the Activity Clinic and Activity Ergonomics. We seek to 
develop reflections on the work of the teacher, seeking to work with the existing gui-
delines in the work contexts of the teachers and the theoretical framework that gui-
des the analysis of the teaching work. Next, we focus on the actual work situations 
experienced by the student-teachers, in order to assist them in understanding the 
educational work through reflection on the conflicts and dilemmas there. In general, 
the intervention study aims to help student-teachers better understand their work, 
raise the problems they observe in their work contexts and pedagogical practices and 
contribute to their transformation into their teaching context and their practice as tea-
chers, that is, so that they can transform their actions by appropriating them. 

Keywords: Teaching work. Transform-action. Teacher training.
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INTRODUÇÃO 

 A discussão sobre a formação docente é sempre um tema atual. Muitas são 

as linhas teóricas e metodológicas que orientam os cursos de formação que se pau-

tam, geralmente, em teorias das didáticas das disciplinas, em estudos sobre histó-

rias de vida ou sobre a reflexão de professores. Nossa formação propõe uma abor-

dagem diferente: a perspectiva da análise do trabalho docente como instrumento 

para a formação. 

 Este trabalho é a culminância de um processo formativo ocorrido durante o 

mestrado e doutorado nos quais os estudos e pesquisas visaram estudar o trabalho 

do professor a partir de seu ponto de vista, com a proposta de coanálise das práticas  

na perspectiva de um desenvolvimento profissional. O percurso na ANE - especiali-

zação em alternativas para uma nova educação possibilitou um espaço para colocar 

em prática os conceitos desenvolvidos e estabelecer uma rede de discussão e tro-

cas de experiência com os professores de Guaratuba.  

 Quando se fala em trabalho do professor, nos deparamos com uma nebulosa. 

Afinal, o que faz um professor? Para melhor entender nosso trabalho, abordamos o 

tema a partir da perspectiva e conceitos das ciências da educação (AMIGUES, 

2004; CLOT, 2006, 2007, 2010; SAUJAT, 2004) e psicologia do trabalho (CLOT, 

2001, 2006a). Para tanto focamos nas situações reais de trabalho vividas pelos pro-

fessores, utilizando os métodos de intervenção desenvolvidos metodologicamente 

com base na clínica da atividade (observação, escrita de diários, entrevistas em áu-

dio e vídeo), que nos auxiliaram na compreensão do trabalho educacional por meio 

da reflexão sobre os conflitos e dilemas aí existentes. Almejamos, assim, auxiliar os 

professores a melhor compreenderem seu trabalho, as problemáticas e diversidade 

de práticas pedagógicas e contribuir para que possam trazer transformações para 

seu contexto e prática enquanto professores. 

 A questão da complexidade do trabalho (AMIGUES, 2004; MACHADO, 2007) 

docente nos aponta também outros temas importantes: formação do coletivo de tra-

balho, ferramentas disponíveis, organização do tempo e do espaço, desenvolvimen-

to pessoal e profissional, entre outros. Convidamos assim os professores envolvidos 

à participar de uma (re)descoberta de seu fazer no intuito de ampliar suas possibili-

dades de ação e prática, desenvolvendo uma formação tanto com vistas à (co)aná-

lise do trabalho quanto como grupo de estudos. Os conceitos são estudados e discu-
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tidos com base na leitura de textos de estudos científicos da base teórica proposta e, 

ao mesmo tempo, colocados em prática na observação, compartilhamento das práti-

cas pedagógicas e discussão sobre a ampliação de suas possibilidades.  

 Observamos, no decorrer dos encontros, um fortalecimento dos grupos, com 

o desenvolvimento dos coletivos (CAROLY, 2010) e apropriação das ferramentas de 

trabalho como verdadeiros instrumentos de transformação, como veremos nos rela-

tos dos professores participantes. 



�3

MEMÓRIA DE VIDA: minha caminhada até aqui  

 Passei a infância em Maringá (PR), e como toda criança do interior (da déca-

da de 70, pelo menos), tive uma infância livre e despreocupada. Mudei para Curitiba 

na adolescência e entrei no meu primeiro curso universitário muito jovem. Me formei 

aos 20 anos e até então sempre tive uma formação bastante formal. Comecei a (ten-

tar) trabalhar na área de minha formação - fonoaudiologia, mas como início é 

sempre bem difícil, arranjei outros empregos para complementar renda: vendedora 

de loja em shopping e, em seguida, outro posto - professora de português na rede 

pública do Estado! 

 Enquanto isso, paralelamente, terminava minha segunda formação em Letras 

Francês. Nessa época comecei o mestrado em Distúrbios da Comunicação na Uni-

versidade Tuiutí do Paraná e fui para a França fazer um estágio em um centro de 

educação para surdos. Voltando ao Brasil, me deparei com várias dificuldades em 

trabalhar com os surdos e optei por me dedicar exclusivamente ao ensino de fran-

cês, o que faço até hoje. 

 Me casei, tenho dois filhos, passamos por várias experiências em família - 

mudanças de país, de cidade, de locais de trabalho… Moramos em Guaratuba há 11 

anos, onde os filhos cresceram e agora começam a bater asas. Professora há mais 

de vinte anos, está na hora de mudar os rumos e buscar novas formas de fazer. 

 Minha primeira formação em Fonoaudiologia não foi lá uma escolha muito 

consciente ou decidida. Tinha 16 anos quando fiz o vestibular e acredito que nessa 

idade é muito difícil ter escolhas bem acertadas. Vejo, hoje, que minha formação foi 

muito boa, com bases conceituais muito coerentes com relação ao desenvolvimento 

humano e à linguagem. Me fiz professora na prática, pois comecei a dar aulas muito 

antes de fazer licenciatura na universidade. Desenvolvi, assim, metodologias e 

conceitos didáticos de maneira empírica, e somente durante o doutorado pude apro-

fundar os estudos teóricos e consolidar uma base conceitual teórico-metodológica 

para o ensino e para formação de professores. Esta base está enraizada nos concei-

tos vigotskianos sobre desenvolvimento humano e linguagem. A partir deles, me 

apoio na corrente teórica do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999, 

2006, 2008), sobretudo os conceitos sobre o agir e análise das práticas linguageiras 

que se apresentam em situação de trabalho, e na Clínica da Atividade e ERGAPE 

(Ergonomia da Atividade dos Profissionais da Educação), que se dedicam a estudar 
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o trabalho (clínica da atividade) e o trabalho do professor (Ergape), por meio de mé-

todos de intervenção e (co)análise do trabalho. 

 Atuo na escola pública há quase vinte anos e, apesar de viver uma situação 

diferenciada em sala de aula, pois meus alunos se inscrevem por interesse no 

aprendizado da língua (aulas opcionais), tenho observado que o “formato” escolar 

não dá mais conta de discutir com os adolescentes de hoje. Salas quadradas, me-

sas quadradas, professores quadrados, disciplinas quadradas… não há espaço para 

discussão e trocas de saberes. As crianças precisam ser crianças, brincar, descobrir 

para desenvolver a criatividade e a sociabilidade. Assim, podem chegar na juventude 

ativos, questionadores e com vontade de descobrir. Dessa maneira a aprendizagem 

pode se construir. Mas para isso precisa haver uma grande transformação. Por onde 

começar?  
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RELATO: descobertas, desafios, transformações 

 Na educação discutimos muito sobre a aprendizagem, os alunos, a escola e 

modelos de ensino. E nesse contexto o professor está na maioria das vezes à mar-

gem, como mero executor de programas e, consequentemente, o “culpado” pelas 

falhas, desinteresse dos alunos e fracasso escolar. Há alguns anos tenho estudado 

o trabalho docente e para isso solicito o ponto de vista do professor sobre seu tra-

balho como ponto de partida. Para isso, partimos de uma pergunta “simples” para os 

professores: qual é o teu trabalho? O que você faz? Pergunta aparentemente 

simples para a qual a grande maioria dos professores não consegue formular uma 

resposta concreta e cada um apresenta apenas uma faceta de seu trabalho. Isso 

acontece porque o trabalho do professor é um trabalho extremamente complexo pois 

é um métier de interação e a interação é imprevisível!  

 O trabalho de ensino se constrói a partir das adaptações que os professores 

devem fazer das prescrições que recebem em função dos dilemas encontrados na 

realização do trabalho, a fim de transformar sua situação de trabalho e ser 

“eficaz” (AMIGUES 2002; SAUJAT 2002). Para Saujat (2002), é justamente a recon-

cepção da tarefa inicial, em função de seu contexto particular de ensino, que garante 

a competência, a saúde e a identidade do professor. 
A “atividade” aparece aqui menos como a realização da tarefa que como a 
sua “reconcepção” (CLOT, 1999), por meio da qual o operador não apenas 
realiza sua performance e gerencia a variabilidade, mas também constrói 
sua competência, sua saúde, sua identidade. (SAUJAT, 2002, p. 23). 

 Os dilemas vêm da dificuldade que o professor tem para adaptar, reconceber 

essas prescrições para seu contexto específico de trabalho, pois a atividade do pro-

fessor se realiza em um contexto social específico, envolvendo a situação imediata e 

a mais ampla e apresenta as seguintes características, de acordo com Machado 

(2007): 

• é pessoal e sempre única, envolvendo a totalidade das dimensões do trabal-
hador (físicas, mentais, práticas, emocionais etc); 

• é plenamente interacional, já que, ao agir sobre o meio, o trabalhador o trans-
forma e é por ele transformado; 

• é interpessoal, pois envolve sempre uma interação com outrem (todos os ou-
tros indivíduos envolvidos direta ou indiretamente, presentes ou ausentes, to-
dos os “outros” interiorizados pelo sujeito); 

• é mediada por instrumentos materiais ou simbólicos;  
• é impessoal, dado que as tarefas são prescritas ou prefiguradas por instâncias 

externas; 
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• é transpessoal, no sentido de que é guiada por “modelos do agir” específicos 
de cada métier. (p. 91). 

 Assim, segundo Amigues (2004, p. 50), o objeto/objetivo da atividade do pro-

fessor consiste em organizar um meio de trabalho coletivo dos alunos para instaurar 

neles uma relação cultural com um objeto de conhecimento, a fim de modificar sua 

relação pessoal com esse conhecimento.   

 O início desta Especialização em Alternativas para uma Nova Educação es-

pecialização marcou uma mudança em meu percurso: dos estudos e pesquisas 

sobre o trabalho passei para a prática. Comecei a organizar com alguns professores 

encontros e discussões para explicar a proposta de trabalho e formar os grupos in-

teressados. Formamos alguns grupos: em janeiro/2018 realizei uma formação com 

alguns professores-estudantes do Mestrado Profissional em Educação em Ciências 

Ambientais a fim de discutir sobre o trabalho docente e suas possibilidades de trans-

formação. Decidimos continuar nos encontrando uma vez por mês para estudar e 

discutir sobre o trabalho e a formação e outras pessoas se juntaram ao grupo convi-

dadas pelos participantes (grupo 1).

FIGURA 1 – Grupo 1: Professores-estudantes do Mestrado participantes da formação em janeiro/
2018

FONTE: Fazion (2018).

 Dei início em janeiro, também, a uma formação continuada em uma escola 

privada de Guaratuba a pedido da Direção, que busca ampliar o raio de ação dos 

professores no caminho das mudanças e práticas alternativas. Com esse grupo 
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(grupo 2) temos tido encontros de estudo mensais e encontros semanais de obser-

vação das práticas, planejamentos e alternativas para as aulas, bem como busca-

mos possibilidades de adaptação dos conteúdos para uma metodologia de ensino 

mais focada no aluno como ator de seu aprendizado, explorando sentidos e espaços 

diferenciados. 
FIGURA 2 – Grupo 2: Professores da escola participantes da formação em janeiro/2018

 FONTE: Fazion (2018)

Além desses dois grupos com os quais trabalho diretamente e de maneira 

continuada, participei também de encontros e formações com os professores de 

uma escola municipal de Guaratuba (grupo 3) no âmbito de dois projetos de colegas 

da ANE. Para esse grupo, além dos encontros e discussões sobre o trabalho do pro-

fessor, desenvolvi um projeto a pedido do Consulado da França no Brasil para for-

mação linguística de professores com o objetivo de ampliar o ensino da língua fran-

cesa e poder propor, no futuro, classes alternativas de ensino de francês para as 

crianças do ensino fundamental 1 (grupo 4). Esse projeto acontece em parceria 

entre o Consulado da França, o Departamento de Línguas da UFPR e a Prefeitura 

Municipal de Guaratuba. 
FIGURA 3 – Grupo 3: Professores da escola municipal/2018

FONTE: Fazion (2018) 
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FIGURA 4 – Grupo 4: Professores participantes do projeto de formação linguística 

FONTE: Fazion (2018)

 A proposta de trabalho junto aos professores adota o quadro teórico-metodo-

lógico proposto pela Clínica da Atividade (CLOT, 1999, 2010; CLOT et al., 2001; 

CLOT; FAITA, 2000) e pela Ergonomia da Atividade dos Profissionais da Educação 

(AMIGUES, 2002, 2004; SAUJAT, 2002, 2004, 2010; FAITA, 2004; FAITA; SAUJAT, 

2010) para o estudo sobre o trabalho e, mais especificamente, o trabalho do profes-

sor, quadro esse decorrente do referencial teórico ancorado, principalmente, nos es-

tudos de Vigotski ([1934], 1997, 2003, 2004) sobre desenvolvimento humano e lin-

guagem. 

Dentro desse quadro, a análise do trabalho se revela como um instrumento 

de formação dos sujeitos na medida em que busca tornar-se um instrumento de 

transformação da experiência. Aumenta, então, o raio de ação e o poder de agir dos 

trabalhadores quando estes reencontram a possibilidade de mudar o estatuto do vi-

vido: de objeto de análise torna-se um meio para viver outras experiências (CLOT, 

2001). O autor explora os conceitos de trabalho prescrito e trabalho realizado, oriun-

dos da ergonomia da atividade, para descrever as tarefas que o trabalhador deve 

realizar (trabalho prescrito) e o que podemos ver concretamente de seu trabalho 

(trabalho realizado). Entretanto, existe uma grande distância (natural e inevitável) 

entre os dois: o trabalho realizado nunca é igual ao previsto. No caso do trabalho de 

ensino a distância vem do fato que o professor deve adaptar as prescrições iniciais 

(PPP, programa do curso, apostila, diretrizes nacionais, etc.) a seu contexto de ensi-

no, sua classe, seus alunos. Clot (1999) propõe, então, o conceito de real da ativi-
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dade: tudo o que poderia ser feito, todas as possibilidades, impedidas ou não de se 

realizar. A noção de real da atividade engloba tanto o que foi realizado quanto o que 

poderia ter sido e não foi. 

O querido, o possível e o impossível fazem, tanto um como outro, parte do real 
do trabalho. A atividade realizada “não tem o monopólio do real ” (CLOT, 1999): 
como decorrência disso, as atividades suspensas, contrariadas ou impedidas, 
ou mesmo as contra-atividades, devem ser admitidas na análise da atividade. 
(SAUJAT, 2002, p. 24). 

Clot (1999, p. 41) baseia-se na obra de Vigotski (1925; 1994) afirmando 

que “o homem está cheio, a cada minuto, de possibilidades não realizadas”. A partir 

dessa afirmação, o real da atividade seria composto também por todas as atividades 

queridas, imaginadas, possíveis, mas que não puderam se realizar: o que se fez 

para não se fazer algo, o que poderia ser sido feito, etc. 

Se a atividade é tudo o que “habita” o indivíduo quando ele escolhe uma ou 

outra ação, não podemos analisar as situações de trabalho sem levar em conta a 

atividade completa do indivíduo. Não podemos levar em conta apenas a atividade 

realizada, pois esta não dá conta do “real” – e o real pesa sobre as atividades futu-

ras. Precisamos levar em conta as atividades não realizadas, impedidas, as contra-

atividades. Mas como? 

Para Clot (2013), são as confrontações dialógicas, que ele chama de “de-

bates de escola”, a maneira de manter vivo o meio profissional, pois os acordos de 

fachada, os silêncios cúmplices e mesmo a queixa feita contra a organização são 

obstáculos a suplantar. 

Nessa perspectiva, o coletivo profissional funciona potencialmente como 

recurso ao trabalhador, pois lhe oferece possibilidades de engajar-se na atividade. 

De acordo com Caroly (2010, p. 102), “a construção do coletivo de trabalho está ba-

seada em três condições: a existência de regras de métier, o reconhecimento das 

competências e a confiança recíproca”. O coletivo de trabalho é considerado indis-

pensável para trabalhar e corresponde a maneira de trabalhar juntos, de cooperar, 

de colaborar, de se ajudar mutuamente, possibilitando, assim, margens de manobra 

nas quais as atividades individuais podem se construir (CAROLY; CLOT, 2004).  

Para Caroly (2010, p. 70), três aspectos são essenciais para bom funcio-

namento do coletivo de trabalho:  “1. o surgimento de novas maneiras de fazer no 

trabalho; 2. a reelaboração das regras, e 3. a preservação da saúde no trabalho”. E 
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para haver verdadeiramente atividade coletiva, Caroly (2010) aponta várias 

condições necessárias: 

    
Existência de espaços de deliberação das regras, concepção da organização 
coletiva pelos dirigentes, um ambiente capacitante e a construção de um gênero 
profissional. A atividade coletiva tem como função construir competências e par-
ticipar da vitalidade do coletivo de trabalho. (CAROLY, 2010, p. 111). 

Ancorados no coletivo de trabalho, os teóricos da Clínica da Atividade pro-

puseram métodos de intervenção nas situações de trabalho, com o objetivo de trans-

formá-las. São métodos chamados “indiretos”, pois eles visam a criar uma relação 

mediada do sujeito com sua atividade de trabalho por meio de verbalizações sobre 

a atividade. Por meio das verbalizações, a atividade é recriada, revivida em um ou-

tro contexto, permitindo que o indivíduo se torne um outro para si mesmo. É uma 

maneira de fazer emergir o real da atividade e fazer com que os trabalhadores am-

pliem seu poder de agir em relação a essas situações. Os métodos indiretos 

propõem a coanálise das situações de trabalho, na qual o sujeito se torna observa-

dor da própria atividade, ele se torna um outro para si-mesmo. Esses métodos se 

baseiam na teoria de desenvolvimento humano vigotskiana.  

Para Vigotski, a consciência é a experiência vivida de uma experiência vivi-

da; o desenvolvimento subjetivo da atividade vivida é um desenvolvimento da 

consciência. A tomada de consciência não é a descoberta de um objeto mental in-

acessível, mas a redescoberta, a recriação desse objeto psíquico em um novo 

contexto, o que nos faz vê-lo diferentemente. Ver em outro contexto, ver como se 

fosse “outro” e os comentários que decorrem do confronto entre diferentes estilos, 

fazem com que se entre em uma zona de desenvolvimento potencial.  

 Tomando como base os conceitos apresentados, nosso trabalho de 

(trans)formação com os grupos de professores nos encontros realizados se organi-

zou ancorado em três pontos: 1. as verbalizações sobre o trabalho; 2. a confronta-

ção consigo mesmo, e 3. o pertencimento a um coletivo.  

1. O papel das verbalizações 

Produzir textos (orais ou escritos) sobre o trabalho tem um importante papel 

na aprendizagem do trabalho educacional e na formação. Na perspectiva vigotskia-

na, o diálogo é o motor do desenvolvimento (CLOT, 1999; CLOT; FAÏTA, 2001). Por-
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tanto, é por meio da linguagem que somos levados a refletir sobre nosso agir, nos-

sas ações: por meio dela podemos reviver as experiências vividas e nos preparamos 

para viver novas experiências. Segundo Clot (1999), a verbalização na análise do 

trabalho é um instrumento interpsicológico e social. Ela é em si-mesma uma ativi-

dade do sujeito e não apenas uma maneira de ter acesso a outra atividade. Ou seja, 

verbalizar sobre o trabalho é uma atividade dirigida, no sentido de que a linguagem 

não é apenas um meio para o sujeito de explicar o que ele faz, mas um meio de 

levá-lo a pensar, a sentir e a agir segundo sua própria perspectiva. 

Retomando Clot (1999), a situação na qual o sujeito dialoga consigo mes-

mo tendo o pensamento dirigido a outro faz com que sua própria experiência se 

torne “estrangeira” para ele. Esse efeito pode se tornar a causa de uma transforma-

ção da atividade de trabalho.” 

Uma das verbalizações possíveis sobre o trabalho é a prática, pelo profes-

sor, de escrever diários sobre a aula. Outra verbalização possível são os relatórios 

produzidos por professores, tanto em um contexto de observação quanto no contex-

to de docência, que segue critérios do contexto em que tais relatórios são pedidos. 

Porém, a diferença entre outros contextos, é o fato de que, em nossa perspectiva, os 

diários e relatos são socializados, são discutidos no âmbito do coletivo. 

2. A confrontação consigo mesmo e com o outro 

A ideia de confrontação baseia-se na visão vigotskiana que ressalta o papel 

do outro na aprendizagem (CLOT, 1999). Tornar-se um outro para si mesmo significa 

adquirir a possibilidade de realizar novas ações, vendo as ações passadas de um 

ponto de vista externo e permitindo a mudança, a transformação (CLOT, 1999). 

Confronta-se consigo mesmo, como observador de suas atividades, ou com as ma-

neiras de fazer do outro provoca estranhamento. O estranhamento é o critério para 

fazer as perguntas e solicitar reexplicação. O estranhamento mostra maneiras de 

fazer a atividade que são diferentes e isso pode levar a um aumento do poder de 

agir dos participantes. Ao ver outra maneira de fazer, outra maneira de solucionar 

algo que para mim é um conflito, eu posso encontrar maneiras de solucionar dificul-

dades, dilemas, na minha situação de trabalho. 

3. O pertencimento a um coletivo 
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É a noção de “coletivo” que nos permite identificar-nos a um grupo de tra-

balho. Mesmo se for com colegas de outra escola, reconhecemos “gestos”, “traços” 

comuns da atividade, pois pertencemos, também, a um grande coletivo, o de profes-

sores. Além desse grande coletivo da profissão, que determina traços comuns à 

mesma atividade de trabalho, podemos compreender que há outros coletivos mais 

restritos, por exemplo: o coletivo de professores de línguas, de matemática, de histó-

ria, etc.; o coletivo de professores de um país, um estado, etc.; o coletivo de profes-

sores da escola X, da escola Y. Os coletivos guardam a história e a memória das 

profissões, em um determinado tempo, espaço, lugar… 

Ao longo dos encontros, os professores puderam (re)descobrir as múltiplas 

facetas de sua atividade e compartilhar experiências com os demais, observando 

assim que muitas das dificuldades encontradas na realização do trabalho não são 

pessoais, mas dificuldades do métier, e que a melhor maneira de encontrar soluções 

para ultrapassar os obstáculos é falando sobre eles e ouvindo as experiências dos 

colegas, mesmo que não haja consenso sobre os caminhos tomados. Aliás, de 

acordo com nosso referencial teórico, é justamente nas controvérsias e nas dis-

cussões sobre diferentes maneiras de fazer e de pensar que encontramos soluções, 

abrindo nosso pensamento para novas maneiras de fazer. 

Dessa maneira, vimos surgir, por exemplo no grupo 1, o trabalho de 

mestrado de uma professora direcionado à uma escola municipal com o objetivo de 

despertar o interessa por práticas lúdico-pedagógicas e atividades integradas com a 

natureza. Nesse trabalho, a professora desenvolve as atividades com os professores 

fora da escola, espaço esse que serve de ambiente de aprendizagem tanto para pro-

fessores como para alunos. 
FIGURA 5 – Professores participantes do projeto de mestrado 

FONTE: Fazion (2018). 
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Durante e após os encontros com os professores, pautados pela premissa 

das verbalizações como desencadeados de transformação, solicitei aos professores 

que fizessem anotações, diários, relatos. Essas verbalizações foram socializadas 

durante os encontros e compartilhadas nos grupos. Abaixo apresento alguns relatos 

publicitados nos grupos. 

Relatos de professores participantes das formações 

Os relatos produzidos pelos professores durante as formações nos permitem 

relacionar os pontos-base desenvolvidos nas formações (verbalizações, confronta-

ção com o trabalho e coletivo) com as atividades dos professores e seus pontos de 

vista sobre os trabalho.  

Um dos pontos trabalhado é proporcionar espaços nos quais os professores 

possam verbalizar, oralmente ou por escrito, sobre sua atividade. Podemos observar 

nos relatos abaixo como esse movimento de observar sua própria atividade e ter 

discutido sobre com os pares proporcionou um novo olhar sobre a prática: 

“Escolhi realizar o curso para o aperfeiçoamento da minha atividade profissional como 

professora, com expectativas de aprender novos assuntos que tivessem relação com a 
prática docente, para diminuir os anseios, dilemas e conflitos do cotidiano, são tempo 
difíceis, como mudar essa realidade da educação ainda não sei, mas pensar e refletir 

sobre isso pode ser um caminho para criar novas possibilidades e alternativas que 
correspondam com a verdadeira essência de educar e não instruir, para mim não há 
busca mais apaixonante!!! No momento em que fazemos uma pausa, isto é, uma re-

flexão sobre nossa prática docente, dialogamos sobre nosso trabalho, debatemos 
como fazemos dos artefatos um instrumento propicio de aprendizagem, como plane-
jamos nossa atividade que não se resume apenas em sala de aula, como nos re-
lacionamos uns com os outros, como criar um coletivo consistente, quais são 
minhas ações, atividades e tarefa. Parar para pensar sobre todos esses assuntos pro-
moveram momentos para exercitar a subjetividade e ampliar a compreensão do que 

realmente é meu trabalho”. [Maria, grupo 1] 

[relato após a instrução ao sósia] « O curso me proporcionou uma observação e aná-
lise mais atentas ao meu oficio « dar aula ». Possibilitou, para mim, dimensionar as 
fases da execução do meu trabalho - desde o momento das prescrições iniciais, pas-
sando pela preparação da aula, o momento da sala de aula ate, por fim, o « pós aula » 
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e as minha avaliações acerca do processo - com maior clareza e senso critico, além 
de me fazer compreender ainda melhor o que eu busco com essa profissão, 
como eu tenho me colocado como professora e o que sou capaz de enxergar 
agora como aspectos a serem desenvolvidos. » [Bianca, grupo 2] 

Outro ponto importante que norteia as formações é a possibilidade de o pro-

fessor se confrontar com sua própria prática e com a prática de seus pares. Essa 

confrontação permite que o professor observe sua aula - trabalho realizado, o que 

faz emergir tanto o trabalho prescrito como o real da atividade, isto é, tudo aquilo 

que não podemos ver apenas com o trabalho realizado. Dar-se conta dessa dimen-

são da atividade possibilita a tomada de consciência sobre as mais variadas facetas 

do trabalho, como podemos observar nos excertos abaixo: 

“Esse curso foi muito interessante para minha formação porque me levou a refletir 
sobre o trabalho do professor e sobre minhas práticas no exercício desse trabalho. 

Essas reflexões já me possibilitaram algumas mudanças – por exemplo, tenho estado 
cada vez mais atenta quanto a explicitar para meus alunos o dinamismo da língua que 
ensino, não me atendo a questões gramaticais exclusivamente, mas à própria estrutu-

ra da língua e à maneira como essa estrutura se manifesta nos diferentes gêneros. 
Além disso, estudar a diferença entre o trabalho prescrito e o real da atividade me pos-
sibilitou ver e aceitar as limitações do meu trabalho, enxergando-as não mais como 
limitações pessoais, mas, em vez disso, vendo-me como parte de um coletivo 
atingido por essas limitações; ainda, as técnicas de autoconfrontação e aloconfronta-
ção me fizeram perceber que, apesar das limitações coletivas presentes na minha ati-

vidade, cabe a mim a autonomia sobre a minha prática”. [Vera, grupo 1] 

“O curso me inspirou a buscar novas formas de trabalhar e de tornar as minhas aulas 
atrativas e eficientes, com novas dinâmicas e, me fez acreditar que sempre há um 
jeito diferente e eficaz de trabalhar. O trabalho do professor é dinâmico e temos a 

responsabilidade de sempre alimentar esse movimento da busca, da troca, da leitu-
ra, da pesquisa e das mudanças. O professor deve estar em permanente diálogo e 
mútua colaboração. É o coletivo de professores que estrutura o seu trabalho. Um 

ajudando o outro. As técnicas da Autoconfrontação e da Instrução ao Sósia não seriam 
possíveis se um professor não ajudasse o outro, de forma madura, a enfrentar seus 
dilemas e conflitos, por meio da coanálise e permitir a auto-observação. Daí, a grande 

importância de um profissional se apoiar no outro e o trabalho coletivo avançar e to-
dos crescerem juntos”. [ João, grupo 2] 

A partir dos dois pontos anteriores, a instauração do coletivo de trabalhadores 

se mostra como um grande motor para as transformações e ao mesmo tempo um 
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grande apoio aos trabalhadores. As diferenças, as controvérsias, as ideias e possibi-

lidades diferentes apresentadas e debatidas no coletivo abrem novos caminhos para 

a prática: 

“O curso sobre Introdução a Análise do trabalho do Professor, me chamou a atenção 
devido a extrema importância de uma educação de forma diferenciada. O trabalho é 

um sistema de atividade e tem como instrumento a linguagem e a comunicação. É im-
prescindível sermos multiplicadores de tal conhecimento e ações para que o trabalho 
do professor vá além do que está prescrito, para dar espaço ao surgimento de novas 
maneiras de trabalho, assim como favorecer a preservação da saúde no trabalho; é 
possível desde que haja investimento no trabalho da formação dos professores, de 
forma que todos os envolvidos no processo educativo estejam dispostos a apren-
der e contribuir. Para tanto, numa perspectiva mais ampla, descrever sobre o meu 
trabalho me permite diariamente mediar o conhecimento e por meio da prática docente 
oportunizar o encontro com inúmeras pessoas, entre colegas de profissão, educandos 

e comunidade escolar como um todo. Sendo assim, a minha trajetória educacional é 
embasada no princípio da coletividade e faz com que eu me realize na esfera edu-
cacional, pois tenho a oportunidade todos os dias de “perceber os outros” e atuar como 

educadora, por meio de práticas lúdico pedagógicas diferenciadas”. [Ana, grupo 1] 

“As interações, as relações, as trocas que acontecem no trabalho, nada é isolado, é 
uma rede de múltiplas relações existentes, inserido num contexto histórico, que faz 
parte de um sistema de ensino, em um sistema educacional específico. Concluindo 

que meu trabalho não depende só de mim, e sim de um coletivo, são diversas relações 
que precisam ser realizadas com possibilidades e disposição. Cada um precisa de-
sempenhar o seu papel no coletivo do trabalho, constituir o coletivo, na cooperação, 

em conjunto, na colaboração. Como diz Vigotski: “O homem está cheio, a cada minuto, 
de possibilidades não realizadas”. [Marta, grupo 3] 

Esse processo formativo, pautado na construção do coletivo e nas verbaliza-

ções, demanda tempo e muito cuidado. É muito fácil um grupo de professores cair 

nas lamentações sem reflexão sobre as problemáticas ou nas críticas avaliativas/de 

julgamento. Portanto se faz de extrema importância o conhecimento teórico-metodo-

lógico de base e a instauração dos procedimentos de maneira cuidadosa para que 

os professores possam realmente se concentrar nas práticas e nas possibilidades 

que podem decorrer dos conflitos e discussões do coletivo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para além das experiências com os grupos de professores, o período de for-

mação na ANE proporcionou aos estudantes de Guaratuba, o grupo ANE-Guaratu-

ba, a oportunidade de nos conhecermos melhor e de construir nosso coletivo. Pude 

vivenciar na constituição desse grupo os mesmos preceitos que trabalhei com os 

professores nas formações. Durante nossos encontros discutimos sobre nossos pro-

jetos, concordamos, discordamos, nos constituímos enquanto coletivo e pudemos 

avançar e (re)descobrir práticas e possibilidades para nosso trabalho. O compartilhar 

dessa caminhada na Conane Caiçara pode transmitir um pouco do que construímos 

coletivamente. 

FIGURA 6 - Atividades na III Conane Caiçara
Fonte: Stephan (2018) 

 Os relatos dos professores participantes nas formações nos permite avançar 

que o encaminhamento proposto provoca mudanças quando embasado e como 

condição sine qua non o respeito e o compromisso para com o outro.  

Os encontros e discussões com os grupos formados continuará, sem prazo 

para terminar e com o intuito de incorporar novos integrantes, a fim de fortificar a re-

lação dos professores com seu próprio trabalho e, assim, possibilitar-lhes uma apli-

cação do poder de agir. 
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 O mesmo acontece com a ANE-Guaratuba: pretendemos continuar nos en-

contrando para estudar, discutir e trocar experiências, bem como incorporar os 

novos estudantes da ANE de Guaratuba e poder compartilhar com eles nossas ex-

periências nesses primeiros passos aneanos.  
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