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Este resumo objetiva apresentar a vivência pedagógica ocorrida no campo de estágio, Centro 

de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, da Universidade Federal de Goiás (CEPAE-

UFG), no decorrer do ano letivo de 2013. O acompanhamento das aulas de língua portuguesa 

possibilitou vivenciar a realidade da sala de aula, como: rotina e trabalho docente, processo de 

ensino-aprendizagem, (in)disciplina, planejamento de cada aula, dentre outras especificidades 

do universo da escola, sistematizados na escrita de diários de campo. Assim, as observações-

participativas possibilitaram visitar o trabalho docente em uma compreensão como práxis 

docente, e dessa forma trilhar caminhos de formação de professoras. Nesse processo, a 

perspectiva de formação se alicerça em uma perspectiva de educação como ciência, e não 

exercício que simplesmente reflete a experiência escolar antes adquirida. Nessa trajetória, 

fazem parte leituras, estudos e contribuições de Moysés, Tardif e Raymond, Hoffman, Freire, 

Pimenta, e outros autores. Em outro momento, a práxis docente inicial e continuada ganhou 

concretude em nossa atuação pedagógica, elaboração e desenvolvimento de um projeto de 

ensino aprendizagem, substituindo as observações-participativas. Para isso, a metodologia de 

projetos se embasa na investigação de um problema em sala de aula e atua sobre ele. Como 

resultado das observações-participativas notou-se veementemente dificuldades da turma na 

relação com o outro, tanto professora e colegas, cumprimento de deveres gerando índice de 

notas baixas na disciplina acompanhada. Diante desse contexto, apresentamos e 

desenvolvemos em seis regências o projeto intitulado Ética e escola: um encontro possível, 

isto é, um tema transversal proposto pelo Parâmetro Nacional Curricular (PCN), ética, e 

conteúdos da disciplina de língua portuguesa, como: linguagem oral e linguagem escrita, 

gêneros discursivos (autobiografia-biografia-entrevista), e leitura e interpretação de textos. 

Nessa articulação entre conteúdos, o projeto de ensino-aprendizagem propôs uma reflexão de 

conduta perante o outro, por meio de atividades com os conteúdos de língua portuguesa, 

considerando a ética no espaço escolar. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da 

proposta foi de aulas expositivas dialogadas, leitura coletiva e discussão de textos, registros 

escritos, trabalhos individuais e em grupos, e produção de textos autobiográficos. Os 

resultados deste trabalho ainda estão em fase de avaliação, mas é possível indicar que de um 

desconhecimento da palavra ética pelos alunos é possível perceber que problematizaram seus 

usos e conceito estabelecendo relações com o cotidiano, tanto em momentos de discussão e 

registro escrito, no entanto, não compreenderam a escrita de um registro autobiográfico 

confundindo o como relatório da aula, contrário a uma escrita que implica pensar acerca de 

como me faço ético diante do outro. Contudo, a partir de uma compreensão de ensino como 

processo ininterrupto, percebemos que alcançamos fundamentar uma introdução dos 

conteúdos propostos e nuances para reflexão da ciência ética no espaço escolar, dentre outros 

que ocupa e não percebemos. 
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