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Eixo Temático: Extensão 

 

Resumo 

 

Com este texto pretendemos revisitar e interpretar a trajetória do Grupo de Pesquisa e 

Extensão Políticas e Gestão da Educação (GPEPGE), ancorado no Centro Regional de 

Educação (CRE), da Faculdade de Educação (Faed), da Universidade de Passo Fundo (UPF), 

desde 2010, ano da sua criação. Tem sua gênese assentada nas inquietações, experiências e 

desafios das políticas e gestão da educação e, em especial, da escola. Envolve acadêmicos, 

professores da Pedagogia - L e dos cursos de pós-graduação da Faed/UPF, docentes e gestores 

de escolas públicas e privadas da região. O trabalho do GPEPGE é orientado pela 

dialogicidade, participação, práxis, cientificidade e cidadania e é desenvolvido através do 

projeto de pesquisa Gestão da educação: contexto, desafios e possibilidades, desde 2011, e do 

projeto de extensão Políticas e gestão da educação: o feito, o necessário e o possível, a partir 

de 2012.  As intencionalidades e metas dos projetos possuem interdependência e produzem 

interlocuções indissociáveis. Com a pesquisa e a extensão, a universidade se aproxima da 

realidade onde está inserida, cumpre com seu compromisso social, tem maiores possibilidades 

para ressignificar as práticas acadêmicas, assim como de colaborar para a qualificação da 

educação básica.   
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Introdução 

 

O Grupo de Pesquisa e de Extensão Políticas e Gestão da Educação(GEPEPGE)
4
, 

ancorado no Centro Regional de Educação (CRE), da Faculdade de Educação (Faed), da 

Universidade de Passo Fundo (UPF), nestes cinco anos de trajetória, constituiu-se em um 

espaço e tempo de produção e socialização de conhecimentos acerca das políticas 

educacionais e da gestão da educação, em especial, da escola.  

A origem do grupo está associada ao desejo de constituir diálogos com professores e 

acadêmicos de Instituições de Educação Superior, assim como com professores que atuam nas 

escolas de educação básica; às inquietações e experiências cotidianas no campo da gestão da 

educação; às necessidades de fortalecer o curso de Pedagogia (que desde 2006 absorveu, sob 

orientação das Diretrizes Curriculares Nacionais, a formação do pedagogo na modalidade 

Gestão da Educação), o Centro Regional de Educação e os cursos de Pós-graduação Lato 

Sensu Supervisão Escolar, Orientação Educacional e Políticas e Gestão da Educação e Stricto 

Sensu (mestrado e doutorado em Educação, na linha de Políticas Educacionais), da Faculdade 

de Educação e, ainda, do desejo de colaborar nos processos de gestão da educação regional, 

campo que ainda carece de estudos e práticas extensionistas.  Outra razão da existência deste 

grupo é a constatação da ausência de momentos de formação continuada aos profissionais que 

atuam no campo da gestão, sejam em sistemas, escolas, coordenadorias de educação e 

secretarias municipais de educação.  

Os colaboradores do GPEPGE, tendo presente as motivações elencadas acima, 

iniciaram os trabalhos no campo da pesquisa com o projeto Gestão da educação: contexto, 

desafios e possibilidades e posteriormente ampliaram as atividades para o campo da extensão 

com o projeto de extensão Políticas e gestão da educação: o feito, o necessário e o possível, 

por entenderem necessária a socialização dos conhecimentos e das experiências, para além 

dos integrantes do grupo. Igualmente, por acreditarem no potencial das ações extensionistas, 

que aproximam o fazer da Universidade com as demandas locais e regionais. 

O revisitar e interpretar a trajetória do GPEPGE são o lócus deste estudo, para tanto, 

apresentaremos, inicialmente, o tecimento dos projetos de pesquisa e de extensão, retomando 
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as motivações, os objetivos, as questões e a opção teórico-metodológica; na sequência, 

descreveremos o percurso das ações, interpretando alguns elementos que conferem identidade 

político-pedagógica ao GPEPGE. Por fim, reafirmamos o compromisso da continuidade das 

ações de pesquisa e de extensão, que se retroalimentam e qualificam o ensino. 

 

O tecimento dos projetos de pesquisa e de extensão 

 

O projeto de pesquisa Gestão da educação: contexto, desafios e possibilidades têm 

como objetivos mapear e interpretar teórico-metodologicamente os processos e representações 

da gestão da educação, nos diferentes contextos em que atuam os colaboradores do GPEPGE, 

à luz da perspectiva emancipatória, dos pressupostos legais e dos desafios educacionais 

contemporâneos, assim como, objetiva contribuir para o aperfeiçoamento das práticas 

pedagógicas dos participantes do projeto, que direta ou indiretamente estão envolvidos nos 

processos de gestão da educação, assim como das propostas e ações dos cursos de graduação 

e pós-graduação da Faculdade de Educação.  

Existem várias contribuições teóricas acerca da gestão da educação e da gestão 

escolar na relação com as políticas educacionais. Ao mesmo tempo, há necessidade de 

explicitações sobre este campo, quando somos parte dos processos em ação nos diferentes 

segmentos e níveis da educação. A problematização no grupo foi mobilizada por várias 

questões no início do processo, entre as quais destacamos: Qual a gestão da educação vigente? 

Quais os processos e representações de gestão presentes nos espaços escolares? Como a 

gestão democrática é efetivada diariamente nos espaços da educação básica e superior? Há 

coerência entre os pressupostos teóricos e legais de gestão democrática com as práticas em 

ação? Como os processos de gestão são desenvolvidos? Quem são os gestores da educação 

regional? Para realizar a investigação optou-se teórico-metodologicamente pela abordagem 

qualitativa que, conforme André (1986), possibilita a compreensão dos significados que tecem 

as relações e o dinamismo interno das situações analisadas ao considerar os pontos de vista de 

todos os participantes em suas interações e influências recíprocas, geralmente inacessíveis ao 

observador externo. 

A investigação qualitativa aqui proposta, possui sentido na medida em que entende 

que a realidade não se explica linearmente, mas pelas múltiplas relações que os sujeitos 

estabelecem nos lugares e nos tempos, e que os fenômenos são compreendidos enlaçados ao 

contexto. O investigador não é um “passageiro”; está entrelaçado com o objeto e necessita de 
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um tempo prolongado de mergulho no processo, com posterior distanciamento do que 

supostamente é dito como conhecido. 

Entre os vários tipos de pesquisa de abordagem qualitativa, os estudos de caso têm um 

papel de destaque. Considerando que os participantes do projeto têm suas práticas e locais de 

trabalho como universo da investigação, o estudo de caso tornou-se o principal, como eixo 

orientador. 

O estudo de caso, mesmo carregando uma tradição de pesquisa médica e psicológica e 

diferentes abordagens e correntes teóricas, está contribuindo significativamente para a área 

das ciências sociais e, especialmente, em pesquisas que envolvem o ensino. Está ancorado no 

paradigma interpretativo e crítico. Apesar da sua especificidade, como as próprias palavras 

manifestam, Becker (1999, p. 118) destaca que o objetivo é “compreender de forma 

abrangente o grupo estudado e desenvolver declarações teóricas mais gerais sobre 

regularidades do processo e estruturas sociais”. 

Para atender às especificidades e exigências do estudo de caso, foi definida a 

utilização da observação participante, de entrevistas semiestruturadas, de questionários e de 

consulta a documentos.  

As técnicas de coleta de dados apresentadas são utilizadas pelos componentes do 

GPEPGE, de acordo com a natureza dos subprojetos que desenvolvem e são organizadas a 

partir das suas perguntas de trabalho. A análise dos dados foi realizada quando a coleta de 

dados estava praticamente concluída. A primeira etapa da análise foi a categorização dos 

achados da pesquisa na relação com os pressupostos teóricos. Os pesquisadores podem, no 

percurso da apreciação, sentir necessidade de outras categorias que permitam a interpretação 

mais apurada. Esse processo é constantemente socializado no grupo, no intuito de triangular 

as categorias que orientam as interpretações e que explicitam o campo da gestão da educação. 

A elaboração das categorias iniciais requer do pesquisador leituras e releituras. André (1986, 

p. 48) ressalta que a “análise não se restrinja ao que está explícito no material, mas procure ir 

mais a fundo, desvelando mensagens implícitas, dimensões contraditórias e temas 

sistematicamente silenciados”. 

Neste processo é necessário ultrapassar a descrição, incluindo estudos já existentes 

acerca do assunto em foco. É o momento de proposições que colaborem para a explicitação da 

problemática abordada, para qualificar projetos e ações, assim como, para o desenvolvimento 

de novas pesquisas. 

Destacamos que os participantes do GPEPGE, que estão geograficamente próximos, 

participam do encontro mensal de estudos na Faculdade de Educação, momentos que têm 
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como pauta a socialização e o debate do processo de pesquisa que cada um vem 

desenvolvendo, na relação com os objetivos gerais deste projeto. Os colaboradores de outros 

estados estabelecem comunicação permanente por e-mail. Pretende-se que, pelo menos uma 

vez ao ano, o grupo tenha um encontro coletivo.  

Os conhecimentos produzidos são socializados nas instituições de trabalho, em 

eventos científicos e na forma de publicações. 

As práticas da pesquisa, somadas às observações cotidianas, às experiências trazidas 

pelos integrantes do GPEPGE, aos debates realizados com gestores educacionais da região e 

às novas demandas da formação inicial sobre gestão da educação, mobilizou o entrelaçamento 

da pesquisa com a extensão e o ensino. Neste movimento, em 2012, o grupo sentiu a 

necessidade de institucionalizar um projeto de extensão denominado Políticas e gestão da 

educação: o feito, o necessário e o possível, que, a exemplo do projeto de pesquisa, também 

faz parte do Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia e do Programa Políticas Educacionais 

do Centro Regional de Educação (CRE). 

Com a intenção de estabelecer interlocuções com diferentes instituições da educação 

básica e superior, assim como com sistemas educacionais o projeto focaliza o campo da 

gestão da educação, com ênfase na gestão da escola. Na sua especificidade, promove 

encontros de formação continuada aos gestores e acadêmicos da Pedagogia e dos cursos de 

Pós-graduação Lato e Stricto Sensu da Faed, captura os cenários da gestão, inquietações que 

mobilizam estudos neste campo do conhecimento, estuda políticas públicas que pautam o 

campo da gestão da educação, participa das sessões de estudo do CRE e do Colegiado da 

Pedagogia, subsidia os cursos de Pedagogia e Pós-graduação com reflexões acerca do assunto, 

socializa conhecimentos com publicações e participa de eventos que contemplam discussões 

na área das políticas e gestão da educação. 

O projeto de extensão está institucionalizado na Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários da UPF, conta com dois professores que pertencem ao quadro de extensionistas, 

com três bolsistas do Programa de Apoio Institucional a Discentes de Extensão e de Assuntos 

Comunitários (PAIDEX), totalizando 28 horas e com colaboradores que também fazem parte 

do projeto de pesquisa, mencionados anteriormente.  

O GPEPGE por meio dos projetos busca a materialização do princípio da 

indissociabilidade  da pesquisa, da extensão e do ensino, mesmo com limites e amparo legal, 

o desafio é permanente nas universidades.   
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O ato de revisitar e interpretar a trajetória do GPEPGE exige ação reflexivo-formativa. 

Observamos e investigamos o processo tornando-nos, simultaneamente, investigadores e 

investigados da pesquisa e da extensão.  

Na sequência, trazemos as principais ações que emblemam o percurso e a identidade 

do GPEPGE. 

 

O percurso do GPEPGE: da pesquisa à extensão e ao ensino 

 

O GPEPGE tem o diálogo como um dos seus princípios orientadores, por acreditar que 

“o diálogo é o momento em que os humanos se encontram para refletir sobre sua realidade tal 

como a fazem e refazem”, através dele, “refletindo juntos” sobre o que sabem, podem, a 

seguir, “atuar criticamente para transformar a realidade” como afirma Paulo Freire (1987, p. 

123). 

Pelo diálogo estabelecido entre os colaboradores do GPEPGE e destes com os seus 

pares no cotidiano profissional, as questões de pesquisa foram se ampliando e se 

complexificando, assim como a consciência da realidade vivida, consciência que emerge da 

práxis, do ato de ação-reflexão.  

O desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa, permeados constantemente pela 

reflexão sobre a própria prática e pelo olhar atento à realidade, fez com que o grupo 

percebesse que o campo da gestão da educação carece de formação voltada aos gestores da 

educação, o que motivou o início dos trabalhos de extensão. 

A realização do “I Fórum Regional sobre Gestão da Educação: Contexto, desafios e 

possibilidades”, em abril de 2011, oportunizou uma aproximação com os gestores da região 

para discutir os processos de gestão da educação regional. O evento foi dividido em dois 

momentos: no primeiro, foi realizado um painel que tratou das temáticas da formação 

continuada nos processos de gestão democrática, da dinamização do trabalho pedagógico na 

gestão e da concepção de região educadora; no segundo, foi proferida uma palestra, pela 

professora Maria Beatriz Luce, que abordou o contexto, os desafios e as possibilidades da 

gestão escolar democrática. Percebeu-se que o campo da gestão da educação é um campo em 

disputa, que experimenta um tensionamento entre a descentralização e a relativa autonomia. A 

primeira faculta a desresponsabilização do Estado com o financiamento da educação, 

enquanto a segunda possibilita uma maior participação da comunidade nas decisões políticas, 

pedagógicas, administrativas e financeiras. O evento contou com a participação de Secretários 

Municipais de Educação, Coordenadores Regionais de Educação, grupos gestores que atuam 
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em SMEs e CREs, diretores de escolas, supervisores escolares, orientadores educacionais, 

representantes da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul 

(FAMURS), acadêmicos das licenciaturas e dos cursos de Pós- Graduação Lato e Scricto 

Sensu da Faed/UPF, entre outros, os quais avaliaram positivamente o evento, salientando a 

sua importância para a formação continuada dos gestores da educação e solicitando outras 

edições do fórum.  

A análise dos instrumentos de avaliação respondidos pelos participantes do I Fórum 

Regional sobre Gestão da Educação inquietou os colaboradores do GPEPGE para melhor 

conhecer o perfil dos gestores da educação da região do COREDE Produção. Neste sentido, 

para constituir um diagnóstico da formação dos gestores, das concepções e práticas 

pedagógicas que inscrevem a gestão dos sistemas educacionais e das escolas públicas, o 

GPEPGE realizou uma pesquisa de campo com a aplicação de oitenta e cinco entrevistas a 

gestores de vinte e oito municípios da região. A referida pesquisa evidenciou, entre outros 

elementos, a fragilidade da formação dos gestores na área específica de gestão da educação, 

considerando que apenas 30% deles possui alguma especialização nas áreas de orientação, 

supervisão ou gestão escolar.  

A avaliação do fórum e a pesquisa do perfil dos gestores instigou o GPEPGE a 

investigar e compreender as práticas dos gestores, bem como as dificuldades relatadas por 

eles, acarretando no redimensionamento da pesquisa. 

O diálogo da extensão com a pesquisa mobilizou o GPEPGE para a realização do “II 

Fórum de Gestão da Educação: cenários e cenas da gestão escolar”, em junho de 2013, onde 

os participantes vivenciaram uma metodologia diferente, com a inclusão de salas temáticas.  

O evento iniciou com uma conferência da professora Flávia Obino Corrêa Werle, onde foram 

discutidos cenários e cenas da gestão escolar, problematizados vários aspectos decorrentes da 

globalização da economia, das reformas educacionais iniciadas nos anos 1990 e das 

influências dos organismos internacionais na educação. Salientou-se que a democratização da 

educação e da gestão passa pelo enfrentamento da meritocracia e da mercantilização da 

educação e se ancora na revitalização da participação e na reflexividade da escola que deve 

ser estendida para os sistemas de ensino. Na continuidade dos trabalhos, foram oferecidas 

salas temáticas para escolha dos participantes entre as seguintes abordagens: Transporte 

escolar; Plano Nacional de Educação; Processos participativos e suas representações; 

Formação continuada; Educação integral e o Projeto Mais Educação; Financiamento da 

educação; Projeto político-pedagógico. Ao final, um relator de cada sala temática apresentou 

ao plenário uma síntese das discussões realizadas.  
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Novamente, a avaliação do evento foi positiva e indicou para a realização de novas 

edições do Fórum, com o diferencial que desta vez os participantes sugeriram que as 

discussões das salas temáticas tivessem continuidade imediata, ou seja, sem aguardar a 

realização do próximo fórum. 

A partir deste desafio, o GPEPGE ofereceu duas salas temáticas, ainda em 2013, 

intituladas “O trabalho do gestor no cotidiano da escola: atravessamentos e travessias”. 

Trabalho que evidencia a gestão como “um processo político, pois é uma “atividade - meio da 

política” (SOUZA, 2012). As salas temáticas abordaram os atravessamentos vivenciados no 

cotidiano do trabalho do gestor escolar e as travessias indispensáveis na construção da gestão 

democrática. Esses encontros contemplaram a relação da teoria e da prática no campo da 

gestão da educação e foram permeados por inquietudes e preocupações que emergem dos 

processos de gestão. O GPEPGE acredita que a natureza participativa da gestão escolar 

democrática pressupõe o diálogo, o respeito e até mesmo negociações com os que pensam 

diferente, pois os interesses contraditórios precisam ser mediados para que haja o 

engajamento dos sujeitos na tomada das decisões e na corresponsabilidade pelos resultados do 

processo educativo. No dizer de Arendt (1999, p. 58), “o agir jamais pode realizar-se em 

isolamento, porquanto aquele que começa alguma coisa só pode levá-la a cabo se ganhar 

outros que o ajudem”. As avaliações das salas temáticas reafirmaram a importância da 

participação e do trabalho coletivo e apontaram a necessidade e a vontade dos gestores de 

darem seguimento a sua formação no campo da gestão da educação.  

O imperativo da formação continuada para gestores escolares foi confirmado pela 

pesquisa do perfil dos gestores da região, pelas avaliações dos fóruns regionais de educação e 

das salas temáticas, assim como pela frequente demanda recebida no Centro Regional de 

Educação (CRE/UPF) por formação nesta área.  

Acolhendo a estes pedidos, com o apoio do GPEPGE, foi realizado, em 2013, o curso 

de extensão "Gestão escolar democrática: o feito, o necessário e o possível", oferecido por 

meio de um convênio firmado entre a Fundação para o Desenvolvimento de Recursos 

Humanos/Escola de Governo do RS/7ª Coordenadoria Regional de Educação 

(FDRH/RS/7ªCRE) e Fundação Universidade de Passo Fundo/Faculdade de Educação/Centro 

Regional de Educação (FUPF/FAED/CRE).  

Com o intuito de contribuir para a formação continuada dos coletivos gestores e para a 

qualidade educativa do ensino público estadual, o curso de extensão foi oferecido aos 

representantes da gestão escolar (diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, 

orientadores educacionais, Círculo de Pais e Mestres, Conselho Escolar e Grêmio Estudantil) 
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das escolas estaduais dos municípios da região de abrangência da 7ª CRE. O curso 

oportunizou a reflexão, a análise e a compreensão acerca dos processos da gestão da escola na 

relação com o cotidiano vivido. Ao final do curso, que teve 40 horas de duração, os 

participantes pleitearam a continuidade do processo de formação para que as questões 

discutidas no curso de extensão pudessem ser aprofundadas.  

Mais uma vez, a evidência da necessidade de investimento na formação continuada 

dos gestores escolares motivou outro convênio entre a FDRH/RS/7ªCRE e a 

FUPF/FAED/CRE, desta vez para o oferecimento de um curso de Pós-graduação Lato Sensu 

em Políticas e Gestão da Educação, iniciado em 2014 e com o término previsto para outubro 

de 2015. A demanda apresentada associou-se à política de formação continuada do governo 

do RS para qualificar o trabalho do servidor público. Foram disponibilizadas gratuitamente 

trinta e três vagas para professores efetivos da rede estadual de ensino. Cabe mencionar que a 

realização deste convênio na modalidade de Pós-Graduação Lato Sensu no campo da 

educação com investimentos de recursos públicos é uma iniciativa ímpar para a região norte 

do RS, nos últimos vinte anos.  

A vivência cotidiana da gestão escolar e o desafio da sua democratização incentivaram 

o GPEPGE a participar e contribuir com alguns minicursos oferecidos nos Seminários de 

Atualização Pedagógica, um evento anual, que está na sua sétima edição, oferecido pela UPF 

aos professores da educação básica da região. O GPEPGE atuou nas últimas três edições do 

Seminário. 

A primeira participação do grupo no V Seminário de Atualização Pedagógica, em 

2013, foi no minicurso “Projeto Político Pedagógico: Cadê Você?” onde foi discutido o 

projeto político-pedagógico (PPP) como um instrumento de gestão democrática, que inscreve 

a identidade da escola quando é construído e posto em ação pelo coletivo. O GPEPGE 

compreende a elaboração ou a revisão do PPP como o momento de assumir o compromisso 

pela sua materialidade e decidir democraticamente os rumos da escola, como afirma Veiga 

(2009, p. 165), “a construção, a execução e a avaliação do projeto são práticas sociais 

coletivas, fruto da reflexão e da consistência de propósitos e intencionalidades”. Ainda 

apoiado em Veiga (1998, p. 13), o GPEPGE esclarece a dimensão política e pedagógica do 

PPP: é político porque está “articulado ao compromisso sociopolítico com interesses reais e 

coletivos da população majoritária” e porque revela um “compromisso com a formação do 

cidadão para um tipo de sociedade”; é pedagógico porque carrega “a possibilidade da 

efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão, participativo, 
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responsável, compromissado, crítico e criativo” e porque define as “ações educativas e 

características necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade”. 

No ano de 2014, a participação no VI Seminário de Atualização Pedagógica foi no 

minicurso “Formação Continuada?” que refletiu acerca de alguns indicadores de processos 

formativos dos professores que superem as ações isoladas e se articulem na perspectiva de um 

programa de formação continuada, que compreenda a teoria e a prática como indissociáveis. 

Na sugestão de Ghedin (2005, p. 133), operando “uma mudança da epistemologia da prática 

para a epistemologia da práxis”, compreendendo a práxis como “um movimento 

operacionalizado simultaneamente pela ação e reflexão, isto é, a práxis é uma ação final que 

traz, no seu interior, a inseparabilidade entre teoria e prática”.  

 Na última edição, em 2015, a participação no VII Seminário de Atualização 

Pedagógica foi no minicurso “Eleição de diretores de escola: „Me candidato ou não‟?” o qual 

refletiu sobre o processo eleitoral para direção de escola como um indicador de gestão 

democrática, que não a garante, mas que pode ser propulsor para a democratização da escola 

se a decisão pela candidatura acompanhar uma proposta de organização da escola que envolva 

os coletivos no pensar, no fazer e no avaliar as ações. O diretor escolar, antes visto, 

simplesmente, como um administrador dos recursos da escola, passa a exercer um papel 

fundamental na liderança política, capaz de mobilizar a participação dos coletivos e deslocar o 

poder para os processos participativos, na perspectiva da gestão democrática. 

Com a intenção de difundir o conhecimento produzido pelos estudos e socializar as 

experiências advindas das ações de extensão, o GPEGE participa de eventos com publicações 

de pôsteres e artigos.  

 

Considerações finais 

 

A revisitação e interpretação da trajetória do GPEPGE desafiou-nos a pensar os 

caminhos percorridos e ser intérprete dos passos dados, para reafirmar princípios, objetivos e 

práticas. Ao mesmo tempo, mobilizou reflexões para a ressignificação dos projetos em 

desenvolvimento.  

As experiências constituídas nestes cinco anos indica a necessidade de permanente 

interlocução da pesquisa, da extensão e do ensino. Percebemos que é preciso avançar no 

diálogo com o curso de Pedagogia e com os cursos de Pós-Graduação da Faed. 

 O GPEPGE reafirma o compromisso com a escuta sensível às necessidades dos 

gestores, que vêm resultando em ações extensionistas que, ao mesmo tempo que acolhem as 
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manifestações de insatisfação, instrumentalizam os gestores com referenciais teórico-

metodológicos na perspectiva democrática e participativa.  

 Os princípios da dialogicidade, da práxis, da participação, da cientificidade e da 

cidadania, que sustentam o GPEPGE, oportunizam aos seus colaboradores a reflexão e a 

teorização sobre a própria prática, nos coletivos que integram, despertando inquietações, 

dúvidas e mudanças nos seus ambientes profissionais, produzindo transformações em prol da 

democratização da gestão e contribuindo para a democratização da sociedade. Por fim, 

aprender a fazer fazendo, a ser sendo configura-se na certeza de muito trabalho, mas deixando 

sempre claro que seremos “exigidas” naquilo que é possível humanamente agregando 

amorosidade com rigorosidade (FREIRE, 2001). 
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