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Resumo 

O presente estudo teve por objetivo geral investigar em que sentido a proposta dialógica foi 

compreendida pelos participantes do curso de formação de educadores-multiplicadores para o 

trabalho de atenção a famílias. A fenomenologia existencial de base heideggeriana e o pensamento 

de Paulo Freire constituíram as bases teóricas da pesquisa. Foi seguida a metodologia da pesquisa 

participante na forma de um estudo de caso, durante o qual se acompanhou o curso de formação 

citado acima. Os procedimentos constaram de encontros grupais de discussão e encontros 

reflexivos e os resultados apontaram que, depois de dois anos de curso, os participantes 

apropriaram-se de conhecimentos e de uma prática dialógica na entrevista com famílias para o 

atendimento de demandas educativas. Chegou-se a uma descrição do multiplicador como aquele 

profissional que zela pelos interesses das famílias em diferentes âmbitos de atuação, desde o 

circunscrito às famílias individuais até aquele que inclui uma participação política mais ampla na 

sociedade em que vivem, lutando por direitos humanos. 

Palavras-chave: formação de educadores-multiplicadores, educação e fenomenologia, práticas 

educativas dialógicas.  

 

 

Abstract 

The present research aimed at investigating in what sense a dialogical proposal was understood by 

educators participating of a training course for family care work. Heidegger’s existential 

phenomenology and the ideas of Paulo Freire had been the theoretical foundations of the study. It 

followed the methodology of action research in a case study which procedures were discussion 

groups and reflective meetings. The results showed that after two years, participants learnt 

properly the theoretical contents of the course as well as the practice of Dialogic Interview for the 

educational work with families. They came to a description of the educator/multiplier as a 

professional that struggles to defend human rights and families’ interests in different spheres of 

activities, from individual families to one that includes a broader political participation in society 

in which they lived. 

Keywords: educator/multipliers training, education and phenomenology, dialogic educational 

practices 
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1. Introdução 
 

Desde 1993, o Grupo de Pesquisa em Práticas Educativas e Atenção Psicoeducacional 

na Família, Escola e Comunidade – ECOFAM – desenvolve seus trabalhos de atenção 

psicoeducativa com grupos de famílias de uma comunidade situada em um bairro da 

periferia da Zona Norte de São Paulo, com o objetivo de co-construir, com pais e mães, 

alternativas dialógicas para a educação dos filhos. Em 2009, foi solicitada pela comunidade 

uma ampliação de dias e horários dos encontros realizados, o que era inviável para a equipe 

ECOFAM. Surgiu, então, a proposta de um curso de formação aos educadores de duas 

instituições educativas comunitárias locais, que desejavam ampliar as atividades de atenção 

às famílias. 

O presente estudo teve como objetivo geral investigar em que sentido a proposta 

dialógica do curso de formação de multiplicadores foi compreendida pelos participantes. 

Como objetivos específicos propôs-se a: a) identificar, entre multiplicadores, suas crenças, 

atitudes, expectativas e valores associados à concepção de “família” e em relação às 

famílias que receberão seus cuidados e às atividades junto às famílias; b) investigar como o 

conhecimento teórico e o metodológico (prática de entrevistas reflexivas) foram 

compreendidos e desenvolvidos pelos participantes; c) compreender como se deu o 

processo de articulação entre os participantes e a equipe da universidade. 

O referencial teórico baseou-se na fenomenologia existencial de orientação 

heideggeriana, desde o modo de interrogar o fenômeno até a análise e interpretação do que 

desvelou aos pesquisadores. Outro eixo teórico fundamenta-se nas ideias de Paulo Freire 

quanto ao diálogo na educação, na consideração de práticas educativas, na concepção de 

extensão e, também, no delineamento do método da pesquisa. 

 
 
2. Os referenciais 
 
2.1 A fenomenologia existencial de Heidegger – um recorte 
 

Algumas noções de homem-existente, denominado Dasein (Ser Aí) por Heidegger, 

serviram de base para a interpretação do fenômeno estudado: a compreensão do curso pelos 

participantes. Para esse filósofo, Dasein é abertura: “A constituição-de-ser do Dasein 

pertence essencialmente à abertura em geral” (Heidegger, 1926/2012, p. 613), como uma 

clareira que ilumina o que nela existe. Ao mesmo tempo em que o homem é clareira “[...] 

onde o ente pode manifestar-se para um olhar [é também] o olhar, a iluminação que provê 

esta mesma manifestação” (Critelli, 1996, p. 68). Juntamente com a abertura, o projeto 

pertence igualmente à constituição do Dasein no modo de ser aberto para seu poder-ser, 

para suas possibilidades. É como abertura que cada um é diante da abertura que é o outro, 

que compreende o mundo, o outro e a si mesmo. Só compreende, sente e expressa 

relativamente aquilo que ilumina com sua abertura. 

Segundo a perspectiva heideggeriana, é no mundo com os outros que o homem existe, 



 
HELOISA SZYMANSKI et al 
 
 

 
94 

numa totalidade indissolúvel, e é na coexistência que se fundamenta a sua possibilidade de 

conhecer. A compreensão se dá na linguagem e segundo as disposições afetivas que 

constituem o Dasein. 

É também constitutivo do Dasein cuidar, ocupar-se com os objetos do mundo e com os 

outros. Nunes (2002) resume muito bem o cuidado: “Preocupado em agir e fazer, e desta 

forma ocupado com ações e obras, o Dasein também cuida de outrem (Mitsein)” (p. 17). A 

ocupação, o cuidado, e a pre-ocupação ou solicitude, conforme tradução de Critelli (1996), 

tanto podem ser no modo atento, zeloso, como deficiente e indiferente. Essas noções são de 

grande valia no trabalho em educação, pois orientam o olhar para o modo como as pessoas 

cuidam de si e dos outros. No existir cotidiano, nosso modo de ser com os outros oscila 

entre esses dois modos. 

 
 
2.2 Paulo Freire – o homem, a dialogicidade 
 

A noção de homem que norteia o pensamento de Paulo Freire, segundo sua expressão, 

o compreende “[...] como um ser inconcluso, consciente de sua inconclusão e seu 

permanente movimento de busca do ser mais” (Freire, 1967/1987, p. 72). Reconhece os 

homens como seres que estão sendo, históricos, inacabados e em um mundo que é 

“mediatizador” dos sujeitos. Ao falar da constituição de si, lembra da necessidade do outro 

para que o eu se constitua, processo que só pode ocorrer no mundo, no tempo e na história. 

Em razão dessa concepção de homem, “[...] a educação [é] um quefazer permanente [...]” 

(Freire, 1967/1987, p. 73). Pode-se notar uma semelhança entre o homem como projeto e 

abertura, na proposta heideggeriana, e a ideia de inacabamento e de ser mais de Paulo 

Freire. A mesma semelhança ocorre na importância dada à coexistência no mundo como 

condição constitutiva dos homens. 

A proposta dialógica (Freire,1970/1987; 1989; 1992; 1996) propõe uma prática 

educativa que visa o que Freire chama de humanização de todos os protagonistas 

envolvidos. Freire (1970/1987) apresenta o diálogo como um ato de criação, uma exigência 

existencial na qual a ação e a reflexão caminham juntas. “E, se ele [diálogo] é o encontro 

em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito 

no outro, nem tampouco tornar-se simples trocas de ideias a serem consumidas pelos 

permutantes” (Freire, 1970/1987, p. 79).  

Como condições para o diálogo Freire aponta o amor ao mundo e aos homens, a fé nos 

homens, a esperança, associada a uma eterna busca, dada a condição de inacabamento dos 

homens, e, finalmente, um pensar crítico (Freire 1970/1987) que permeia as anteriores. 

Pode-se fazer uma aproximação entre o modo dialógico de educar e a solicitude que 

pressupõe o outro em seu poder ser existencial, apresentada acima, segundo o referencial 

heideggeriano. 

Ao apresentar sua proposta sobre uma educação que tenha o diálogo como meta e 

fundamento, Freire analisa dois modos antagônicos de educar: o bancário e o 
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problematizador e emancipador (Freire, 1967/1987). Na concepção bancária de educação, 

basicamente, o “[...] saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada 

saber” (idem, p. 58), cultivando, dessa forma, a cultura do silêncio. A concepção 

problematizadora, por sua vez, está profundamente arraigada “[...] na crença nos homens. 

Crença no seu poder criador” (idem, p. 62). A práxis libertadora recomenda como atitudes 

características a horizontalidade, a igualdade de valor e o respeito e a escuta às urgências 

dos educandos e demais protagonistas do cenário educacional. Trata-se, basicamente, do 

reconhecimento de si e do outro como sujeitos. Trata-se do reconhecimento de que há um 

saber em cada membro desse conjunto, o que resulta em uma abertura para a participação 

(Freire, 1987/1990; 1996). 

 
 
2.2.1 Paulo Freire e outras vozes – a extensão 
 

No presente estudo, investigou-se em que sentido um curso de extensão, proposto em 

bases dialógicas e participativas, visando à formação de educadores multiplicadores para o 

trabalho de atenção a famílias, foi compreendido pelos participantes e que saberes foram 

construídos. Por essa razão, apresentaremos a concepção crítica de Freire (1971) sobre 

extensão e algumas pesquisas que investigaram cursos de formação de multiplicadores.  

No projeto de formação de educadores aqui relatado, a articulação dialógica entre 

universidade e instituição educativa baseou-se na concepção crítica de Paulo Freire 

segundo a qual extensão é definida como um modo de comunicação que se dá numa relação 

de respeito pelo saber do outro, envolvendo trocas recíprocas de saberes entre sujeitos 

“cointencionados” diante do objeto pensado (Freire, 1971). Slack (2005), ao discutir a 

articulação enquanto teoria e método, apresenta esse conceito como um processo de 

estabelecer conexões de um modo não dominante que mantém o consenso e os interesses 

entre as partes envolvidas. 

Nas pesquisas sobre formação de educadores em projetos de extensão (Schimidel, 

2009; Nunes et al., 2002; Martins, Veríssimo e Oliveira, 2008), notou-se uma discrepância 

entre o conteúdo teórico e as questões do dia a dia. Por um lado, na formação de agentes 

comunitários de saúde orientada pelo saber biomédico, Pupin e Cardoso (2008) ressaltam a 

dificuldade de diálogo entre o saber médico, os profissionais e a cultura da população. Em 

outra situação, segundo Cazella e Molina (2010), ao propor uma discussão sobre a 

formação reflexiva de educadores sociais, durante as intervenções realizadas, os educadores 

notaram faltar momentos de análise e reflexão acerca de suas práticas.  

Por outro lado, Cucolo, Faria e Cesarino (2006), Pedrosa et al. (2011), Duarte, Silva e 

Cardoso (2007) e Brites, Souza e Lessa (2008) apresentam formações de multiplicadores 

que priorizavam a reflexão, a autonomia e o processo humanizador dos participantes, o que 

possibilitou maior criticidade e participação junto às suas equipes de trabalho e na 

comunidade. 

Esses estudos mostraram que propostas conteudistas e verticalizadas pareciam fugir do 

atendimento das necessidades da população envolvida e não deixavam espaço para a 
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reflexão sobre a prática dos participantes. Já as atuações baseadas em uma proposta 

dialógica apresentaram resultados que favoreceram maior criticidade e envolvimento por 

parte dos educandos.  

 
 
3. O método 
 

O método desta pesquisa se fundamenta no pensamento freireano por seu caráter 

dialogal. Apresenta-se como pesquisa qualitativa, na modalidade intervenção participante 

(Brandão, 1981; Thiollent, 1988; Serrano-Garcia e Collazo, 1992; Chambers, 1993; 

Szymanski e Cury, 2004; Andalousi, 2004; Thiollent, 2006). 

Por ter se configurado como uma situação específica, complexa e em funcionamento, 

pode-se considerá-la como um caso a ser estudado, segundo Stake (2007). Os 

procedimentos adotados foram: observação participante (Minayo, 2010), grupos de 

discussão (Muchielli, 1981; Minayo, 2010) e encontros reflexivos (Szymanski e 

Szymanski, 2012). 

 
 
3.1 O contexto da pesquisa 
 

O curso de formação foi oferecido para educadores de duas instituições educacionais 

conveniadas com a prefeitura: um Centro de Educação Infantil (CEI) e um Centro da 

Criança e do Adolescente (CCA), que funciona no contra-turno escolar na Vila Cantareira
2
. 

Ela é uma das muitas “vilas” da Vila Brasilândia, um grande bairro popular da periferia da 

Zona Norte da cidade de São Paulo. O bairro era uma ocupação, formada por famílias 

despejadas de outro local, composta por casas de madeira, sem nenhum serviço público à 

população. Com enorme esforço e sob uma liderança responsável, a Associação de 

Moradores comprou o terreno ocupado e regularizou a situação das casas e terrenos. 

Praticamente não há mais barracos de madeira. Moram aproximadamente 800 famílias no 

local e, nos últimos 8 a 10 anos, houve uma considerável melhoria nos serviços públicos. 

As ruas foram pavimentadas, construiu-se uma praça e um centro esportivo, há o serviço de 

coleta de lixo e várias linhas de ônibus atendem a região. É, entretanto, uma região com 

altos índices de violência e tráfico de trocas. A Vila Cantareira, entretanto, é administrada 

por uma Associação que não tem ligações com o tráfico. 

O CEI atende 80 crianças, de seis meses a cinco anos de idade, e conta com nove 

educadoras, uma coordenadora pedagógica e uma diretora. O CCA atende 120 crianças e 

adolescentes de 06 a 14 anos, e conta atualmente com uma Coordenadora e 02 educadoras. 

 
 
3.2 Os participantes 
 

O curso de formação iniciou com a participação de 09 educadores e terminou com 07, 
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ocorrendo oscilação tanto para mais quanto para menos nesses números. Por razões 

variadas, como incompatibilidade de horário, desinteresse pela proposta oferecida, carga 

excessiva de trabalho, mudança para outra cidade, saíram alguns e outros entraram durante 

a formação, o que explica as diferenças no tempo de formação dos participantes. Como se 

verá posteriormente, os participantes levavam o conteúdo desenvolvido no curso para os 

demais educadores, o que possibilitou a entrada de novos membros durante o processo de 

formação.  

 
 
3.3 O Curso de Formação 
 

O curso teve a participação dos educadores desde o seu planejamento e tinha o objetivo 

de possibilitar aos multiplicadores: aprimoramento teórico e profissional para o trabalho 

com famílias, conhecimento da perspectiva dialógica no desenvolvimento do trabalho com 

as famílias e na educação dos filhos. O conteúdo do curso versava em torno dos seguintes 

temas: Família – história, modelos; A proposta dialógica de Paulo Freire; A prática 

reflexiva: Entrevista Reflexiva e Análise de entrevista. As atividades incluíram: Encontros 

de planejamento (6); Encontros de avaliação (4); Atividades teórico-práticas, com 

supervisão (8); Planejamento, acompanhamento e análise dos encontros com mães e pais 

realizados pela ECOFAM (24), perfazendo 42 encontros em quatro semestres. Metade dos 

encontros aconteceu na Universidade e metade na comunidade.  

Os multiplicadores também elaboraram um mapa dos serviços de apoio de saúde e 

educação oferecidos no bairro, elaboraram e aplicaram questionários para levantamento de 

demandas para as reuniões de mães e pais, organizaram uma apresentação do projeto de 

formação para toda comunidade, realizaram entrevistas com famílias de alunos do CEI e 

CCA, realizaram encontros semanais para estudo dos textos do curso e acompanharam as 

educadoras que não participavam do curso no planejamento e execução das entrevistas com 

famílias de alunos. 

 
 
3.4 Procedimentos 
 
3.4.1. Grupos de Discussão 
 

Nessa atividade, o grupo estabelecia um diálogo a partir de um tema pré-estabelecido 

que incluía uma apresentação geral das questões a serem discutidas, seguida de discussão 

em pequenos grupos, apresentação dos resultados dos pequenos grupos e síntese final 

(Muchielli, 1981). Este era o formato utilizado nas reuniões de discussão teórica, nas de 

supervisão para planejamento e análise das entrevistas realizadas com as famílias, nas 

reuniões de planejamento e de avaliação. 

 
3.4.2 Encontros reflexivos 
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O Encontro Reflexivo segue os princípios norteadores da Entrevista Reflexiva 

(Szymanski, 2004) e está baseado na condição de reflexividade, horizontalidade e 

transparência. Esse procedimento imprime uma dinâmica dialógica sempre no sentido de 

todos, coordenador do grupo e participantes, darem a conhecer e ampliar sua própria 

compreensão do que está sendo dito, sem avaliações ou julgamentos. O coordenador 

procura obter “validação” da sua própria compreensão por meio de pequenas devolutivas 

durante o desenvolvimento do grupo (reflexividade). Os encontros realizam-se em 5 

momentos: (a) planejamento; (b) fase preparatória com atividades vivenciais, sempre que 

possível; (c) reflexão em pequenos grupos; (d) síntese dos pequenos grupos e conclusões; 

(e) devolutiva. 

Os encontros eram gravados e sempre havia mais de um observador que elaborava um 

relato escrito, caso a gravação não fosse bem sucedida, o que era frequente, dado o nível de 

ruído do local em que se realizavam os trabalhos. Foram realizados encontros reflexivos 

para aprofundamento do tema “Família pensada e Família vivida” (Szymanski, 2007).  

Os procedimentos de análise seguem a proposta de análise contextual (Martins e 

Bicudo, 2005) que incluem imersão no texto, identificação dos dados significativos 

orientada pelos objetivos da pesquisa, identificação dos temas recorrentes no conjunto de 

dados, elaboração de sínteses parciais e elaboração de síntese final que constela o conjunto 

dos temas significativos. Da hermenêutica emprestou-se a postura interrogadora pelo 

sentido, compreendido aqui como “o que quer dizer” aquilo que os participantes 

expressaram verbalmente, segundo sua compreensão. Trata-se de buscar o oculto no 

aparente, estabelecendo um diálogo com o texto (Hermann, 2003). 

 
 
4. Relatos e Análises 
 

O curso de multiplicadores teve início no segundo semestre de 2011 e ocorreu até o 

final do primeiro semestre de 2013. Para os fins desta pesquisa, escolheram-se 15 encontros 

para serem analisados: sete encontros de planejamento e de avaliação, três encontros 

teóricos e cinco encontros que trataram da prática da entrevista reflexiva.  

 
 
4.1 Primeiro semestre 
 
4.1.1 Encontros de planejamento 
 

No primeiro encontro de planejamento, com dois representantes da Equipe ECOFAM e 

13 educadores, foi apresentada uma proposta de formação de multiplicadores para o 

trabalho de atenção às famílias. O objetivo do encontro foi refletir sobre os princípios 

norteadores do curso. Os educadores acreditavam que a formação poderia enriquecer seu 

conhecimento para “saberem do que estão falando e passar para os outros”. Foram 
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apresentados os pressupostos e o conteúdo de uma formação para a construção de uma 

prática dialógica no trabalho junto às famílias.  

A equipe da universidade foi chamada para contribuir com os saberes de que dispunha 

e que foram apresentados para discussão com o grupo, para a construção de um projeto 

comum.  

No segundo encontro, os participantes demonstraram urgência em saber como 

procederiam com os grupos de pais, uma vez que já estavam organizados para realizá-los e 

responder às demandas. Solicitaram informações sobre práticas educativas familiares, 

educação de crianças e adolescentes e sobre técnicas de condução de grupo, visando 

oferecer diretrizes para as famílias.  

Como, na perspectiva dialógica, não se propõe oferecer respostas e soluções imediatas, 

foi feita uma retomada da proposta pela equipe da universidade, mantendo os princípios 

dialógicos, enfatizando a necessidade de desenvolver uma escuta especializada e de co-

construir com as famílias caminhos educacionais com os filhos, a partir tanto de 

conhecimento de práticas de condução de entrevistas como de noções teóricas, mas sem 

receitas prontas. Uma parte do grupo não aceitou essa proposta, entendendo a escuta como 

passividade, e acharam o tempo de formação (dois anos) muito longo. Outra parte do grupo 

optou pelo modo dialógico de trabalhar com pais. Os quatro (04) educadores que 

discordaram da proposta dialógica retiraram-se do grupo e formou-se um grupo com 09 

participantes. 

Nesse encontro de planejamento surgiu um conflito entre modos de pensar a realização 

da proposta do curso: uma voltada para oferecer técnicas e conhecimentos que seriam 

transplantados para as famílias atendidas pelos futuros multiplicadores, e outra voltada para 

formar profissionais que valorizassem a autonomia das famílias. Segundo a perspectiva 

freireana, levar soluções prontas para as famílias quanto à educação dos filhos configura 

um modo “bancário” (Freire, 1970/1987) de prática educativa, embora dê a ilusão de estar 

oferecendo soluções imediatas aos problemas. O curso oferecido não assumia identificação 

com esse entendimento de educação. Ele buscava criar condições para o que Freire 

denomina “transitividade crítica” (Freire, 1965/1999), desafiando os sujeitos a analisarem, 

refletirem, escolherem e se responsabilizarem pelas suas escolhas.  

Importante notar, aqui, que a “ação dialógica” (Freire, 1970/1987) não exclui a 

possibilidade de conflitos. Uma parte do grupo não aceitou a proposta, outra parte, que 

também questionou a eficácia de práticas dialógicas, concordou em envolver-se na 

formação. Neste último grupo houve “[...] conflitos não antagônicos e não criados pelo 

medo, pela prepotência, pelo ‘cansaço existencial’ [...]” (Freire, 1992, p. 156). 

 
4.1.2 Encontro de discussão teórica: a família vivida e a família pensada 
 

Realizou-se um encontro reflexivo para possibilitar aos educadores reconhecerem sua 

família “pensada”, compreenderem a família vivida, construída por eles, tomarem 

conhecimento de valores e crenças associadas a essas duas possiblidades de família e 

identificarem seus pré-conceitos em relação às famílias de seus alunos. O encontro atingiu 
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os objetivos e foi possível observar que, embora o grupo valorizasse o modelo de 

organização e funcionamento da família nuclear, reconhecia a variedade de modos de viver 

“família” que existia entre os pais do CCA e do CEI, respectivamente, e entre os próprios 

participantes. Foi o primeiro momento em que se tentou chegar a uma disposição de 

abertura para aceitar soluções de “famílias vividas” diferentes daquela do modelo nuclear.  

Dentro da proposta de formação para o trabalho com famílias, os participantes devem 

reconhecer os modelos que valorizaram ao longo de suas vidas e, ao mesmo tempo, 

desenvolver uma disposição de abertura e de não julgamento para poderem trabalhar com 

famílias diferentes do seu modelo e das suas próprias famílias. Essa disposição de abertura 

lembra a máxima da fenomenologia: “ir às coisas mesmas”, tomar conhecimento dos véus 

do preconceito e do julgamento apressado que encobrem o que queremos conhecer e buscar 

o que está oculto.  

 
 
4.2 Segundo semestre 
 
4.2.1 Encontros de planejamento 
 

O grupo de multiplicadores esclarece que tem informado toda equipe de educadores do 

CEI e do CCA sobre o curso de formação, destacando a necessidade de constante 

investimento no trabalho de mobilização das famílias para participarem dos encontros de 

reflexão sobre práticas educativas. A preocupação em aumentar o número de pais nos 

encontros levou-os a indagar: “Como o convite para participar dos encontros chega melhor 

às famílias?” “Como se comunicar melhor com as famílias?”, o que remeteu à necessidade 

de realizar consultas a elas para a escolha de temas de seu interesse. Solicitam, então, à 

equipe da universidade o envio dos registros das reuniões de pais a serem realizadas no 

semestre, para acrescentarem aos seus próprios registros.  

Discute-se sobre a possibilidade de realizar um mapeamento dos recursos de saúde e 

educação do bairro, utilizando-se de recursos da Internet, como Google Maps, mas 

demonstram não conhecer muito os recursos da região e passam a impressão de que 

praticamente não há oferta desses serviços. Encerrou-se a reunião com o planejamento das 

atividades do semestre, considerando sua disponibilidade de tempo.  

Nessa reunião, os multiplicadores se colocam como tais, informando os demais 

educadores das duas instituições, mobilizando e consultando as famílias para aumentar sua 

participação nos encontros de mães e pais. Por um lado, passam um sentimento de 

desamparo quanto aos recursos do bairro, mesmo antes de fazer o levantamento dos 

serviços, afirmando que são muito poucos e de difícil acesso. Por outro lado, reafirmam seu 

forte comprometimento com o trabalho de atenção às famílias e o investimento de tempo de 

suas vidas para esse projeto. Mostram, ainda, uma atitude interrogadora diante do que 

consideram uma participação pequena dos pais, sem culpá-los, mas perguntando por 

caminhos para conhecer melhor suas demandas e oferecer encontros que lhes interessem. 
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4.2.2 Encontros de discussão teórica 
 

O tema do primeiro encontro foi “A Dialogicidade”, com a leitura prévia de textos de 

Paulo Freire. O grupo inicia falando de sua dificuldade para realizar o levantamento dos 

recursos do bairro, alegando sua sobrecarga de atividades. O grupo da universidade se 

propõe a ajudá-los. Durante as discussões em pequenos grupos, os participantes associavam 

os conceitos freireanos à sua própria experiência, como educadores e pais, e suas 

indagações demonstraram uma leitura atenta dos textos. Afirmaram que sua compreensão 

de diálogo melhorou quando tentaram levar para sua vida essa forma de coexistir. Ao 

tentarem não bater nos filhos, perceberam que conseguiam resolver um conflito; ao 

descobrirem a necessidade de um acordo e de uma abertura (e paciência) para ouvir o outro, 

diferenciaram diálogo de mera conversa; compreenderam o sentido da horizontalidade, ou 

igualdade de valor entre as pessoas, quando se puseram próximos dos olhos das crianças, 

ajoelhando-se para falar com elas. Foram praticamente unânimes sobre a dificuldade de 

colocarem este tipo de ação em prática, em virtude dos próprios pré-conceitos e hábitos. 

Ao se falar sobre o conhecimento dos recursos do bairro, referem-se a um aspecto 

importante do mundo que habitam. A ampliação do conhecimento do entorno, resultante de 

um mapeamento dos recursos do bairro, pode ampliar o diálogo com o mundo e gerar 

transformações. A associação da teoria com a prática foi essencial para uma compreensão 

mais profunda do difícil conceito de diálogo. 

No segundo encontro, foi realizada uma primeira apresentação ao grupo da prática da 

Entrevista Reflexiva, ao se realizar uma entrevista com dois educadores voluntários com o 

tema “trajetória profissional na Associação de Moradores do bairro”. Solicitou-se, ao final, 

que os entrevistados expressassem suas impressões sobre a experiência vivida. Ambos 

pontuaram a satisfação de sentirem-se ouvidos com muita atenção, de terem suas falas 

consideradas com respeito pela entrevistadora e de ter sido adequada a compreensão do que 

foi dito. Passou-se, a seguir, à consideração de cada aspecto do procedimento da entrevista, 

usando como exemplo a entrevista realizada anteriormente, ilustrando o texto que fora 

indicado para leitura para aquele encontro. 

Nesse encontro, associou-se teoria e prática. Embora os educadores não tenham 

realizado a entrevista e nem todos tenham sido entrevistados, puderam observar o 

desenvolvimento da entrevista reflexiva. A satisfação relatada pelos entrevistados refere-se 

ao prazer do reconhecimento da sua alteridade, do respeito à sua autonomia e da 

possibilidade de expressar-se sem temer julgamentos. Essas características de uma prática 

dialógica são consideradas como condições sine qua non para uma prática educativa 

libertadora (Freire, 1996).  

 
4.2.3 Encontro de avaliação 
 

Os multiplicadores informam que os trabalhos de mapeamento dos recursos da 

comunidade evoluíram muito, pois elaboraram um recurso interativo para busca na internet 

dos serviços públicos e privados de saúde, educação e serviço social do bairro, e 
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surpreendem-se com a quantidade de recursos oferecidos. Ressaltaram a efetividade da 

associação entre teoria e prática e apontam seus progressos e dificuldades no processo de 

formação. Nesse sentido, afirmaram que não só aprenderam a ter cuidado no falar e mais 

atenção na escuta, como isso gerou um processo de autoanálise. Ademais, relataram que se 

ampliou o conhecimento da realidade das famílias e aprimorou-se o cuidado no trato com 

elas, o que acarretou mudanças na postura dos pais, no sentido de maior aproximação com 

as instituições. Ao enfatizarem a importância da escuta no diálogo, lembraram que a 

formação foi geral, mesmo para os educadores que não participaram do curso. 

Quanto às dificuldades, referiram-se aos textos, cuja complexidade exigia um tempo de 

estudo de que nem sempre dispunham. Referiram-se também à dificuldade, aliada à 

necessidade, de se colocar no lugar do outro e de distanciar-se de uma atitude 

preconceituosa e julgadora diante das famílias.  

Os cursistas referiram-se à participação dos encontros de planejamento e análise das 

reuniões de pais e mães como ganhos para sua formação, no sentido de conhecerem melhor 

as ideias do grupo de pesquisa sobre família, relação família e escola e sobre a prática 

dialógica. Continuar com a realização de atividades práticas e com o uso de filmes foi 

solicitada pela equipe como fonte de ampliação deste olhar recém-descoberto. 

Ao final de um ano de curso, foram evidenciados progressos significativos quanto à 

compreensão do conceito de diálogo e da prática educativa dialógica entre os participantes. 

Ao mesmo tempo em que esse avanço trouxe gratificações como a aproximação da família 

e o autoconhecimento, revelou dificuldades inerentes à postura dialógica, como a condição 

de colocar-se no lugar do outro, desenvolver uma escuta atenta, sem julgamentos, e, ao 

mesmo tempo, crítica. Compreender um modo dialógico de educar e coexistir supõe um 

movimento crítico e autocrítico constante, pois as pessoas e o mundo estão em contínuo 

movimento. 

Os educadores empenharam-se em realizar ações de multiplicação, vivenciando a 

articulação no sentido de união e organização entre pessoas na realização de um projeto 

comum. Universidade, multiplicadores, demais educadores do CEI e CCA e famílias 

acabaram participando de um trabalho articulado para a implantação de práticas educativas 

dialógicas. 

 
 
4.3 Terceiro semestre 
 
4.3.1 Encontro de planejamento 
 

No encontro de planejamento, informou-se que os relatos sobre as atividades da 

formação estavam disponíveis em um site. Nesse mesmo encontro, foram comentados 

resultados de projetos desenvolvidos naquela comunidade, pelo grupo ECOFAM, que 

tratavam de temas ligados à família, paternidade e práticas educativas dialógicas e relação 

família e escola relatados em teses e dissertações. Encerrou-se a reunião planejando-se as 

datas e atividades do curso de formação. 
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Ficou muito clara a questão da horizontalidade nas relações interpessoais quando é 

disponibilizado o acesso aos arquivos do grupo de pesquisa. Procurou-se sempre manter um 

modo dialógico de desenvolver o curso de formação, buscando seguir o que Paulo Freire 

chama de “corporeificação das palavras pelo exemplo” (Freire, 1996, p. 38).  

 
4.3.2 Encontros de discussão teórica 
 

Foram dois encontros teórico-práticos em que se retomaram as ideias norteadoras da 

entrevista reflexiva. Realizou-se uma atividade prática, em duplas, com supervisão, 

consistindo em elaborar uma questão para a família de um de seus alunos. Foi quando os 

educadores perceberam sua dificuldade em compreender o objetivo de construção de 

conhecimento da entrevista reflexiva e deixar de lado seu desejo de transmitir aos pais, 

durante a entrevista, diretrizes quanto à educação dos filhos. Muitos tiveram dificuldade em 

aceitar que uma entrevista com os pais deve começar com uma interrogação, com uma real 

curiosidade sobre algo que não se sabe. Alguns, ao final, perceberam como seus pré-

conceitos congelavam a curiosidade, outros não conseguiram perceber isso.  

Essa dificuldade foi se dissipando na medida em que todos iniciaram a realização de 

entrevistas com os pais dos alunos, trocando entre si informações e impressões. Estas foram 

discutidas em uma segunda reunião de supervisão com o grupo de pesquisa. A confiança 

que os multiplicadores demonstravam em relação à equipe da universidade foi um fator 

importante para manter seu empenho em aprimorar-se na prática dialógica e aceitar um 

desafio que incluía mudanças de raiz no modo de exercer a sua profissão, conforme 

relataram. 

Nesses encontros, iniciava-se a articulação da prática com o conhecimento teórico 

sobre a entrevista. Alguns educadores estavam ainda enraizados no modo “bancário” de 

relacionar-se com os pais que implica tanto na negação do saber do outro e “posse” dos 

saberes educacionais pelo educador, como no desconhecimento do mundo do outro. O 

processo de mudança de um paradigma “bancário” para o dialógico é bastante complexo, 

pois está associado a mudanças em valores, crenças e disposições afetivas. O que 

teoricamente parece “correto” acaba por mostrar-se como algo que nem sempre se deseja 

para si, em especial quando exige mudanças radicais. Mudar para uma disposição dialógica 

exige coragem para a aceitação do risco embutido no novo e esperança (Freire, 1967/1987). 

Os educadores, entretanto, demonstravam a presença de condições favoráveis para a 

mudança: compromisso, responsabilidade diante da tarefa educativa e confiança na equipe 

de formadores. 

 
4.3.3 - Encontro de avaliação  
 

Notou-se ampliação do entendimento sobre a prática dialógica, entretanto, ao praticá-

la, surgiram inquietações tais como: a impressão de que os outros falam o que acham que o 

interlocutor quer ouvir, a dificuldade de formular uma boa pergunta que não induza a 

resposta, a sensação de que o outro se fecha para o diálogo, que não quer sair de seu 
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mundo. Notando que uma questão que estava por trás dessas inquietações dizia respeito à 

crença de se chegar na “verdade”, foi feita uma discussão sobre isso, enfatizando a postura 

da curiosidade epistemológica. Alguns educadores trouxeram narrativas de que, ao tentarem 

orientar as famílias numa disposição não avaliativa, chegaram a uma relação de confiança 

maior com elas. 

Os multiplicadores continuaram o trabalho com os demais educadores, atendendo-os 

na orientação quanto à entrevista. Tanto multiplicadores como os demais educadores que 

começaram a entrevistar os pais notaram mudanças em si mesmos e nos entrevistados, no 

sentido de uma maior aproximação. Houve, também, uma discussão sobre estabelecer 

limites e exercer autoridade como condições presentes na prática dialógica. A reunião foi 

finalizada com o grupo falando sobre a satisfação com o curso e combinou-se que os 

multiplicadores enviariam por e-mail suas sugestões para o próximo semestre.  

Foi significativa a mudança ocorrida entre as reuniões teórico-práticas anteriores e a 

última reunião do semestre. Houve maior apropriação do modo dialógico de trabalhar com 

as famílias e as inquietações apresentadas são dificuldades inerentes a esse modo dialógico 

conviver, dada sua característica dinâmica, crítica, voltada para a compreensão do outro e 

de si mesmo.  

A questão da verdade foi trazida por um dos multiplicadores, inquieto com a 

impossibilidade de saber se o discurso de seu interlocutor correspondia mesmo ao seu 

pensamento. Trata-se de uma questão fundamental na prática psicológica segundo a 

perspectiva fenomenológica. A descoberta da “verdade” daquela pessoa é um processo que 

envolve paciência, confiança e, principalmente, humildade por parte do profissional que 

deverá reconhecer sempre que é com aquela “verdade” que irá trabalhar e não com uma 

ideia de verdade absoluta associada a um sujeito ideal. 

Houve também um avanço na compreensão de diálogo, que muitas vezes é confundido 

com extrema permissividade. Freire é muito claro ao condenar esse procedimento, 

chamando-o de licenciosidade e reafirmando a necessidade da autoridade e limites na 

prática educativa dialógica (Freire, 1996). 

 
 
4.4 Quarto semestre 
 
4.4.1 Encontro de planejamento 
 

Os educadores iniciam informando sobre parcerias que estão estabelecendo com ONGs 

e com instituições educacionais públicas estaduais e federais para desenvolver projetos com 

jovens. Falam também do grupo de estudo que formaram para discussão dos textos teóricos 

do curso. Em seguida, ocorreu uma importante discussão sobre o alcance da função do 

multiplicador, durante a qual foram expressas duas grandes possibilidades de atuação. 

Alguns educadores expuseram uma expectativa de aprofundar mais o que é o diálogo, 

interpretada como sair de uma visão ingênua, ampliar horizontes, relacionar com os outros 

grupos comunitários, com os agentes públicos, lutar contra a violação de direitos. Para esse 
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grupo, atender as famílias era desenvolver ações políticas de defesa dos direitos das 

famílias e promover o desenvolvimento de uma consciência política crítica, voltada para 

questões de cidadania, representação política e meio ambiente. Outros educadores viam 

como válido também o trabalho do multiplicador circunscrito ao atendimento das famílias.  

Foram esclarecidas as razões de cada grupo para suas escolhas e concluiu-se que essas 

duas possibilidades de ser multiplicador não eram mutuamente excludentes. Foi, em 

seguida, debatida a questão dos limites da atuação dos multiplicadores e ficou clara a 

posição segundo a qual atender as famílias não era resolver seus problemas no lugar delas, 

mas orientá-las e acompanhá-las nos caminhos que elas poderiam percorrer. Reconheceram 

que, inúmeras vezes, agiram no sentido de fazer as coisas pelas famílias, o que gerava 

acomodação. Discutiu-se, por fim, o calendário do semestre segundo os interesses 

específicos dos educadores multiplicadores. 

Este foi outro encontro em que o conflito esteve presente, dele decorrendo uma 

conversa em que todos puderam expressar suas ideias e preferências em um ambiente 

respeitoso com as diferenças de opiniões. Opiniões antagônicas entre pessoas que almejam 

um mesmo objetivo não ferem os princípios do diálogo. Essa discussão expressou um 

movimento de constituição identitária do multiplicador, gestado durante a formação e que 

se definiu no momento dessa reunião como aquele profissional que zela pelos interesses das 

famílias em diferentes âmbitos de atuação, desde o circunscrito às famílias individuais até 

aquele que inclui uma participação política mais ampla na sociedade em que vivem, lutando 

por direitos humanos.  

Foi importante o deslocamento de uma postura assistencialista para outra que envolvia 

orientar as famílias no sentido de garantir sua autonomia e responsabilidade pela solução de 

seus próprios problemas. Finalmente, precisa ser ressaltado o compromisso dos 

multiplicadores com a formação de jovens, evidente na sua busca por parcerias com 

instituições outras. 

 
4.4.2 Encontros de discussão teórico-prática 
 

Esses encontros tiveram como objetivos: aprofundar questões como desigualdade 

social e preconceito, tendo como foco a relação entre família e escola, e analisar as 

entrevistas realizadas com algumas famílias. Participaram desses encontros todos os 

educadores do CEI e CCA 

Com base na leitura cuidadosa dos textos teóricos durante o horário de estudo dos 

multiplicadores, realizou-se um debate em torno de suas dúvidas e observações. Em 

seguida, iniciou-se a análise das entrevistas em pequenos grupos, supervisionada pelos 

pesquisadores e seguida de uma discussão geral a partir das conclusões dos pequenos 

grupos.  

Os educadores que não participaram do curso de formação foram orientados pelos 

multiplicadores na elaboração e na condução das entrevistas. Foi, segundo eles, um 

processo difícil, mas gratificante. Pode-se observar a seriedade na condução do processo de 

entrevista, desde o planejamento até o cuidado em elaborar um relatório das entrevistas. Os 
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educadores relataram seu esforço para deixar de lado crenças preconceituosas em relação às 

famílias e sua mudança de uma postura de transmissores de conhecimentos educativos aos 

pais para outra de escuta e de parceria. Uma dupla de educadores resolveu enfrentar seus 

preconceitos visitando uma família que os intrigava, pois viviam em situação muito 

precária, mas os filhos eram muito bem cuidados e tinham bom desempenho escolar. 

Surpreenderam-se com o ambiente colaborativo na família e com o empenho da mãe e 

padrasto para apoiar os filhos na sua educação escolar. 

Eles perceberam a colaboração das famílias quando se dirigiam a elas com um 

questionamento pertinente à educação de seus filhos, com uma postura de não julgamento e 

de co-construção de soluções.  

 
4.4.3 Encontro de encerramento 
 

A questão geradora para esse encontro foi: “O que vocês aprenderam nesse curso?”. As 

respostas indicam mudanças no sentido de ouvir mais e compreender melhor o outro e no 

desenvolvimento de uma atitude interrogadora diante de cada situação. Aprenderam que é 

necessário saber sobre a necessidade das famílias e o que elas querem, mantendo uma 

escuta atenta. Referem-se à mudança de uma postura assistencialista no trabalho de atenção 

às famílias para uma que respeita suas necessidades, limites e possibilidades. Concluem 

relatando as mudanças que perceberam nas famílias que antes eram fechadas e, depois da 

aproximação dialógica, tornaram-se mais confiantes nas educadoras. Terminam falando de 

seu desejo de aprofundar os estudos sobre família, em especial as novas configurações, por 

exemplo, pais homossexuais.  

Os quatro encontros referidos, nesta parte do artigo, podem ser agrupados na medida 

em que desvelam o processo de compreensão da prática dialógica e de associação da teoria 

e prática da entrevista reflexiva. O primeiro aspecto que fica muito claro é a valorização do 

aprimoramento teórico necessário para realizar o atendimento às famílias, presente na 

“curiosidade epistemológica” (Freire, 1996) demonstrada por eles durante o curso. O 

segundo diz respeito ao empenho em aprimorar-se na prática dialógica, realizando um 

esforço pessoal muito grande no sentido de “rejeição de qualquer tipo de discriminação” 

(Freire, 1996) no trato com as famílias. Reconhecem as dificuldades desse caminho, mas 

assumiram o compromisso de aprenderem a nova postura como educadores, reconhecendo 

a necessidade de continuamente realizarem uma reflexão crítica sobre sua prática. A 

mudança de uma postura “bancária” para uma “libertária” atesta a eficácia dessa reflexão 

crítica. 

 
 
Considerações Finais 
 

O curso de Formação de Multiplicadores para o trabalho de atenção a famílias teve três 

pontos de inflexão muito importantes ao longo de dois anos. O primeiro ocorreu no 

segundo encontro com o grupo todo de educadores, quando surgiram demandas em duas 
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direções: uma, no sentido conteudista, com ênfase na assimilação de saberes acadêmicos 

sobre famílias, para serem transmitidos à população, além da demanda por técnicas a serem 

utilizadas no trabalho com famílias; outra, no sentido dialógico de construção de saberes, 

com ênfase no desenvolvimento de uma escuta atenta às famílias. Permaneceram no curso 

aqueles que confiaram nas possibilidades de uma proposta dialógica. Observou-se um 

deslocamento do fascínio pela técnica, que levaria a uma atuação bancária, tanto na 

formação dos multiplicadores como na sua ação junto às famílias, em direção à curiosidade 

epistemológica, no sentido de explorar as possibilidades de uma prática dialógica. Esse 

movimento exigiu coragem de assumir o risco de um quefazer alternativo à prática 

autoritária. 

O segundo ponto de inflexão surgiu no início do segundo ano quando se questionou 

qual o âmbito de atuação do multiplicador e qual a natureza de seu trabalho junto às 

famílias. Foi um momento de grande tensão, pois o grupo se viu diante de duas alternativas: 

uma focalizada no atendimento às famílias e outra voltada para uma participação política 

mais ampla na luta pelo respeito aos direitos do cidadão. Pode-se dizer que, na sua leitura 

de mundo, todos os multiplicadores reconheciam a situação de exclusão em que vivem as 

camadas sociais menos escolarizadas e lutam contra esse destino para seus jovens, assim 

como lutam contra a violência, buscando aprimoramento no desenvolvimento de práticas 

dialógicas, tanto nos contextos mais amplos de participação comunitária como nas suas 

instituições educacionais e nas famílias. Esse modo de pensar possibilitou uma definição da 

atuação dos profissionais multiplicadores que permitia intervenções nos diferentes 

contextos, conforme a escolha do profissional. A constituição identitária do multiplicador 

foi o resultado de uma construção coletiva. 

O terceiro ponto de inflexão mostrou-se no encontro de análise das entrevistas 

realizadas por todos os educadores, quando a experiência da prática reflexiva mostrou o 

alcance do diálogo na convivência entre as pessoas. O curso trouxe transformações 

importantes para os participantes, como a conscientização tanto de seus pré-conceitos em 

relação a muitas famílias quanto da necessidade de manter uma atitude crítica em relação 

ao próprio trabalho. Mudou também o modo assistencialista de atender às demandas das 

famílias. O melhor conhecimento dos recursos do bairro foi um dos instrumentos para os 

multiplicadores centrarem sua atuação na orientação e acompanhamento das famílias sobre 

os caminhos para a solução dos seus problemas, abandonando a proposta de fazer por elas. 

Dois anos foi o tempo necessário para que o grupo se apropriasse da prática dialógica e 

compreendesse o difícil conceito de diálogo para além do significado popular de conversa 

para convencimento autoritário ou de mera aceitação da posição do outro. A grande 

dificuldade, nesse processo de construção de saber, é que a prática dialógica não é uma 

técnica apenas, cuja aplicação automática produziria os resultados desejados. Ela é um 

método, um caminho, que envolve, de modo dinâmico, conhecimentos, pressupostos 

teóricos, técnica e, principalmente, disposição para a escuta atenta e respeitosa. O grupo, 

tanto de multiplicadores como o de pesquisadores, aceitou o desafio e pode-se considerar 

que os objetivos da pesquisa e da formação foram atingidos e que a continuidade desse 

modo de praticar a educação dependerá da escolha dos protagonistas. 



 
HELOISA SZYMANSKI et al 
 
 

 
108 

 

 

Notas 

 
1 A produção do trabalho relatado neste artigo bem como do próprio texto contou com a relevante colaboração dos 

Mestrandos em Psicologia da Educação (PUC-SP) Ana Paula Martins, Cícero Bezerra Melo Netto, Debora Elianne 

Rodrigues de Souza, Flavio Murahara, Luciana Azevedo Noronha Schnur Gabriel Ferreira, Joana Tavares Figueiredo e 

Júlia Shellard Correa, e da Doutoranda em Psicologia da Educação (PUC-SP) Maria Lúcia Silva Spadin. 
2 Nome fictício. 
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