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RESUMO

Nesta pesquisa compreendemos a importância de se aliar a teoria à prática. Assim, entendemos que as experiências docentes contribuem tanto para a formação inicial quanto

para a formação continuada dos/as professores/as. Dessa forma, o ambiente de troca de saberes dos encontros de formação continuada de professores/as em exercício,

representa um momento rico de aprendizagens. Assim, o objetivo principal do estudo é contribuir para a formação inicial e continuada de professores/as de modo a ampliar os

conhecimentos sobre a temática da Educação do Campo, bem como, compreender os saberesfazeres de professores/as de escolas do campo. A metodologia utilizada para a

produção de dados são leituras e fichamentos da bibliografia recomendada e produções de narrativas das experiências docentes frente aos encontros realizados. Os resultados

parciais apontam que os encontros formativos (quatro encontros até o momento) têm se tornado de fundamental importância para o aprendizado de todos/as os/as envolvidos/as,

pois as vivências e os saberesfazeres compartilhados representam a possibilidade de se produzir outros saberes. Em um desses encontros uma das professoras contou que um

aluno do 1º ano não conseguia ler palavras simples e que ela percebeu que a forma que estava trabalhando (leitura do alfabeto e formação de palavras com cada uma das letras,

utilizando o método fonético) não funcionava com ele, então decidiu trabalhar com parlendas e advinhas explorando a formação das sílabas e palavras. Essa mudança no modo

de ensinar proporcionou resultados positivos não só com o aluno em questão, mas com toda a turma. Esse acontecimento nos permite refletir sobre a imprevisibilidade do

cotidiano escolar e que, devido a isso, a prática docente deve ser revista constantemente para se atingir os objetivos propostos. Dessa forma, a troca das experiências docentes

proposta nesses encontros possibilita um diálogo entre esses saberes e àqueles teóricos relacionados a cada assunto/tema discutido.
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