


SEÇÃO CONVERSA 
 

Professora Socorro França 



Sou de Crateús, cidade maravilhosa 

Terra de mulher cheirosa e de cabra trabalhador 

Seu padroeiro é nosso Senhor do Bonfim 

Que além de nosso padrinho é nosso santo protetor. 

 

Minha cidade, Crateús é uma beleza 

Parece que a natureza combinou com a mão divina 

a Serra Grande é cortada pelo Poty 

Que deságua no Piauí e vai banhar a Teresina 

 

Edilson Vieira 

 



 

 

 
 
 

Conversa entre duas ou mais 
pessoas; Conferência, simpósio, 

seminário.  



CONVERSA 

para DIALOGAR 



IV COLÓQUIO 
“Currículo, avaliação e 
ação pedagógica: uma 

interação dialógica 
entre a escola e a vida”  



"Se dois homens vêm andando por uma 

estrada, cada um carregando um pão, e, ao 

se encontrarem, eles trocam os pães, cada 

homem vai embora com um; porém se dois 

homens vêm andando por uma estrada, 

cada um carregando uma ideia, e, ao se 

encontrarem, eles trocam as ideias, cada 

homem vai embora com duas." 



 

 

Auditório 

Refeitório 

Mar 

Pessoas  Música 

Dança 

Encontros 

Diálogos 



DIÁLOGO 
Condição essencial  

para a formação 

 da consciência crítica.  



DIÁLOGO 
Interesse no 

falar e no 
ouvir 

Humildade 
dos sujeitos 
envolvidos 

Desequilíbrio 
das certezas 

Respeito ao 
saber do 

outro 

Abertura a 
novos 

saberes 



A dialogicidade é cheia de curiosidade, de 
inquietação. De respeito mútuo entre os 

sujeitos que dialogam. A dialogicidade 
supõe maturidade, aventura de espírito, 

segurança ao perguntar, seriedade na 
resposta. No clima da dialogicidade, o 

sujeito que pergunta sabe a razão por que o 
faz. Não pergunta por puro perguntar ou 

para dar a impressão, a quem ouve, de que 
está vivo. (...) Dialogar não é tagarelar.  

(FREIRE, 2004, p. 80-81) 



“O diálogo fenomeniza e historiciza a 
essencial  intersubjetividade humana; 

ele é relacional e, nele, ninguém tem 
iniciativa absoluta. Os dialogantes 

“admiram” um mesmo mundo; 
afastam-se dele e com ele coincidem; 

nele põem-se e opõem-se.”  

(FREIRE, 2003, p.16) 



• Afrodescendência – Lei 10639 

• Currículo oculto 

• Projeto “Primeiro, Aprender!” 
CURRÍCULO 

• AEE 

• Libras 
INCLUSÃO 

NOSSOS DIÁLOGOS 



O currículo nada mais é 
que, a escola 

funcionando e 
desempenhando a  

função que lhe  
é própria.  

 



• Cuidado com o outro 

• Evasão 
EDUCAÇÃO 

BIOCÊNTRICA 

• Manifestações 

• Evidências 
VIOLÊNCIA 

NOSSOS DIÁLOGOS 



“Educar é um ato amoroso” 

Educar por amor? 

Educar com amor! 



• Formação leitora – motivação 

• Instrumento e instrução 

• Leitura literária 
LEITURA 

• Gêneros e produção de sentidos 

• Variedade linguística – mídia 

• Escrita situada no tempo 

PRODUÇÃO 
DE TEXTOS 

NOSSOS DIÁLOGOS 



“Acho que o processo criador de um 

pintor e do escritor são da mesma 

fonte. O texto deve se exprimir 

através de imagens e as imagens 

são feitas de luz, cores,  

figuras, perspectivas, 

 volumes, sensações.” 

Clarice Lispector 



NOSSOS DIÁLOGOS 
• PIBID – Formação inicial 

• Formação permanente 

• “De professor para professor” 

• Saber de Experiência 

• Formação docente à distância 

FORMAÇÃO 
DOCENTE 

• Ensino 

• Inclusão 

• Formação 

PRÁTICAS 
EXITOSAS 



“(...) é no espaço concreto de cada 
escola, em torno de problemas 

pedagógicos ou educativos reais, 
que se desenvolve 

 a verdadeira  

formação  

do professor”.   
(NÓVOA, 2000) 

 



NOSSOS DIÁLOGOS 

•LEI – Espaço pedagógico 

•Redes sociais 

TECNOLOGIAS 
DA 

INFORMAÇÃO 

• Avaliação em larga escala 
• Apropriação e responsabilização 

• Qualidade da educação 

Oficina de 
Resultados 

SPAECE 



“Do ponto de vista da ética, um trabalho de 
boa qualidade é aquele que faz bem, isto é, 

que vai ao encontro do que é necessário para 
uma vida plena, para o conhecimento 

ampliador das potencialidades humanas e 
da intervenção na construção de uma 

sociedade igualitária e democrática (...) 

o bom ensino é aquele que cria condições 
para a formação de alguém que sabe ler, 

escrever, resolver problemas. (...)” 
 

Terezinha Rios 



TECENDO A MANHÃ  
João Cabral de Melo Neto  

 

Um galo sozinho não tece a manhã:  
ele precisará sempre de outros galos.  
 
De um que apanhe esse grito que ele  
e o lance a outro: de um outro galo  
que apanhe o grito que um galo antes  
e o lance a outro;  



 

e de outros galos  

que com muitos outros galos se cruzam  

os fios de sol de seus gritos de galo  

para que a manhã, desde uma tela tênue,  

se vá tecendo, entre todos os galos. 

 



OBRIGADA! 


