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ResumoResumoResumoResumo    
Nascimento, A. S. A Ação do Coordenador Pedagógico e as suas Contribuições a Vivência 
Compreensiva sob a Perspectiva Conscienciológica. Natal, 2009. 121 p. Dissertação (Mestrado). 
Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
 

O presente trabalho tem como base a reflexão da trajetória de minha vida pessoal e 
profissional como professora e coordenadora pedagógica em duas escolas públicas 
do município de Natal/RN e o quanto essa trajetória é relevante ao desenvolvimento 
de uma proposta de formação continuada no espaço escolar em que estão 
presentes estratégias diferenciadas de ação-reflexão. Nestes contextos de atuação, 
identifico diversos traços de minha personalidade como sendo os possíveis 
facilitadores ou dificultadores que contribuem ou não para a geração de situações de 
incompreensão. A experiência de autopesquisa e a identificação de novas 
dimensões de auto-avaliação, de auto-observação e de atenção servem de base 
para se pensar na importância da vivência de compreensão, no âmbito escolar. As 
reflexões sobre as minhas ações e do professorado levantam a hipótese de que as 
incompreensões no processo ensino-aprendizagem e nas relações afetivas são 
frutos de um pensar fragmentado, ingênuo e egoísta. Nesse sentido, não contribuem 
para uma vivência compreensiva. Assim, precisam ser investidas novas estratégias 
de autopesquisa e diálogo, no espaço de reunião pedagógica, que venham ajudar a 
todos os educadores na análise, identificação e busca de soluções não só para os 
seus problemas, mas para os do outro, também. Nesta perspectiva, a questão que 
orienta este estudo, parte do pressuposto que o educador, ao ter uma visão de 
conjunto crítico-reflexiva de si mesmo e do processo pedagógico escolar, pode 
investir na auto e heteroformação pedagógica com qualidade e significado. O 
objetivo desta pesquisa é explorar, discutir e fomentar novas reflexões sobre a ação 
pesquisadora na função de coordenação pedagógica, observando se essa ação 
gera contribuições no processo de auto e heteroformação pedagógica no contexto 
escolar, em uma perspectiva conscienciológica em que se valoriza a manifestação 
dos pensenes dos educadores. Aproximamos-nos de Paulo Freire (1921–1997), na 
compreensão do diálogo para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, bem 
como para fomentar a possibilidade do diálogo consciencial. A pesquisa empírica foi 
no período de 04/06/2004 a 26/11/2004, com 08 encontros pedagógicos e com a 
participação de 02 coordenadores pedagógicos, além de 08 professores. A 
aplicação dessa nova metodologia, no espaço de reunião pedagógica, trouxe 
consideráveis contribuições à interpretação dos elementos dos pensenes dos 
educadores, caracterizando-os como pensamentos acríticos, ingênuos e críticos; 
sentimentos de afetividade assistencial e não assistencial; e ações possíveis ou não 
de serem realizadas a vivência compreensiva. A ação do coordenador pedagógico e 
suas contribuições à compreensão suscitaram reflexões sobre novas maneiras de 
investimento no processo de formação contínua no espaço escolar.  
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Autopesquisa; Diálogo; Compreensão; Formação. 



  

AbstractAbstractAbstractAbstract    
 
Nascimento, A. S. A Ação do Coordenador Pedagógico e as suas Contribuições a Vivência 
Compreensiva sob a Perspectiva Conscienciológica. Natal, 2009. 121 p. Dissertação (Mestrado). 
Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
 
This work is based on a reflection about my personal and professional background as 
a teacher and a pedagogical supervisor in two public schools in the municipality of 
Natal, RN, and how relevant this background is to the development of a proposal of 
continued formation within the scope of the school, in which a diversity of action-
reflection strategies are present. In such contexts, I have identified several of my 
personality traits as being likely advantages or disadvantages that may contribute or 
not to the coming up of misunderstanding situations. The self-research experience 
and the identification of new dimensions of self-evaluation, self-observation and 
attention serve as a basis to think about the importance of experiencing the 
understanding within the ambit of the school. The reflections about my actions and 
those of the teachers bring up the hypothesis that the misunderstandings in the 
teaching-learning process and in the affective relations are the result of a 
fragmented, naive and egotistic way of thinking. Thus, they don’t contribute to an 
experience of mutual  understanding. That is why there must be an investment on 
new strategies of self-research and dialogue within the scope of pedagogical 
meetings that may come to help all educators with the analysis, identification and 
solving of their own problems as well as the other’s. Under this perspective, the 
question that guides this study assumes the presupposition that the educator can 
invest in a qualified and meaningful pedagogical formation, either one’s own and 
others’, if one has a critical-reflexive overview about oneself and the school’s 
pedagogical process. This research aims to explore, discuss and encourage new 
reflections about the act of researching in the pedagogical supervisor’s role, 
questioning about the possibility of this action to generate contributions to the 
process of one’s own and other’s pedagogical formation within the scope of the 
school, in a conscientiological perspective, in which the manifestation of the thosenes 
of the educators are valorized. We approach Paulo Freire (1921-1997), as we see 
the dialogue as very important to the development of this research work, as well as 
an encouragement to the consciential dialogue. The empirical research took place 
from June 4, 2004 to November 11, 2004, with 8 pedagogical meetings and with the 
participation of 2 pedagogical supervisors and 8 teachers. The application of this new 
methodology within the scope of pedagogical meetings brought considerable 
contributions to the interpretation of the elements of the educators’ thosenes, 
classified according to the following: uncritical, naïve and critical thoughts; sentiments 
of assistential or non-assistential affectivity; and actions that may or not make the 
experience of mutual understanding possible. The action of the pedagogical 
supervisor and one’s contributions to the understanding brought up reflections about 
new ways of investing in the process of continued formation within the scope of the 
school. 
 

 
 
 
Keywords: Self-research, dialogue, understanding, formation. 
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TRAJETÓRIA DE REFLEXÕES NA PRÁTICA EDUCATIVA: CONTRIBUIÇÕES A 

AUTOFORMAÇÃO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. 

 
“Aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros.  

Sem dúvida, esta aprendizagem representa, hoje em dia,  

um dos maiores desafios da educação” 

Jacques Delors (2001). 

 

Esta dissertação tem por base a minha vivência de professora de sala de aula e de 

coordenadora pedagógica em duas escolas públicas do município de Natal-RN, no 

período de 2000 a 2004. Para investigação nesta dissertação, dediquei-me a análise 

do projeto “A Busca do Ser Educador: Uma Vivência Prática do Autoconhecimento”, 

atividade realizada por mim no segundo semestre de 2004, juntamente, com os 

professores do turno vespertino da escola municipal Chico Santeiro no espaço de 

reunião pedagógica. Tais vivências serviram de referências e estímulos para que eu 

aprofundasse os estudos e reflexão sobre a coordenação pedagógica. 

 

Durante esse tempo, coloquei em prática conhecimentos adquiridos em vários 

contextos relacionados à minha vida pessoal e profissional que muito contribuíram 

para o meu despertar para uma educação de qualidade, em que a autopesquisa 

seria o foco da prática pedagógica. 

 

Foi com o olhar de pesquisadora da minha própria prática pedagógica que surgiu o 

interesse em narrar1 minha vivência na escola, partilhada, em um primeiro momento, 

com os alunos e coordenador pedagógico e, no segundo momento, com 

professores. Foi um tempo ímpar na minha vida pessoal e profissional, um momento 

de novas descobertas, de surpresas, de encantos e desencantos, enfim, de 

constantes desafios.  

 

Os desafios no contexto escolar se apresentam de várias formas, a depender do 

lugar e da maneira que nós o percebemos e o interpretamos. A minha experiência 

mostrou que as situações só se tornam desafios se assim forem tomadas.  

                                                 
1
 A narrativa sugerida se aproxima da dimensão de autoformação na qual Delory-Momberger (2006) 
no método de histórias de vida trata como um lugar onde o indivíduo humano toma forma elabora e 
experimenta a história de sua vida, bem como o reconhecimento dos saberes subjetivos e não 
formalizados que  colocam em prática nas experiências de suas vidas, em suas relações sociais e em 
suas atividades profissionais. 
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Era início das aulas do ano 2001 e momento de planejamento coletivo na escola. 

Alguns professores estavam eufóricos com a volta às aulas, os mesmos haviam 

passado no concurso no ano de 1999 e outros estavam tristes pela falta de 

incentivos ou de melhores condições para desenvolver seu trabalho no âmbito 

escolar. No reencontro, as novidades eram contadas. O turno no qual trabalhava era 

o intermediário que funcionava das 10h 30m às 14h. Este horário de aulas foi 

acrescentado nas escolas pela Secretaria Municipal de Educação (SME) para 

atender a demanda residente na região. Com relação às atividades da escola ainda 

não sabíamos qual turma iríamos assumir. Eu, particularmente, queria continuar no I 

Ciclo e acompanhar a minha turma do Iº ano “B”, na qual lecionei no ano de 2000, 

até porque laços afetivos foram construídos e os alunos tinham avançado no 

processo de alfabetização. 

 

Ao final do encontro pedagógico, a direção me convidou a assumir a função de 

coordenadora pedagógica do turno matutino (7h às 10h 30m). Isso viria a atender a 

reivindicação da outra coordenadora desse mesmo turno que, por se sentir sem 

apoio de outro profissional para partilhar o trabalho nesta função, ameaçava deixar a 

coordenação.  

 

Naquele momento, lembro da tristeza que senti por não continuar com os meus 

alunos, por deixar o meu trabalho de sala de aula e as descobertas que fazia na 

minha autopesquisa2, técnica apreendida no Instituto Internacional de Projeciologia e 

Conscienciologia (IIPC)3.   

 

A sensação que eu tinha era a de que o carinho, o respeito, a compreensão e outros 

laços afetivos que havíamos conquistados juntos, após tantos desentendimentos, 

ficavam para trás. Tanto esforço, tanta dedicação e agora o vínculo teria que ser 

cortado para que eu pudesse assumir uma nova função. Para mim, perder todas 

essas conquistas, reforçava o meu sentimento de tristeza. 

 

                                                 
2 Autopesquisa – o termo é utilizado tal como definido por Balona (2003, p. 34) e se traduz em uma 
busca sistemática de informações para alcançar a maturidade do autoconhecimento e a saúde 
emocional.  
3 Instituição de educação e pesquisa do terceiro setor, voluntariado. 
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Recordo-me, neste momento, do meu primeiro ano de docência, em 2000, logo após 

a formatura no curso de Pedagogia, na sala de aula do Iº ano “B”, quando iniciei a 

minha história de vida no campo da prática educacional.  

 

Nesse ano assumi uma turma com 35 alunos. A escola municipal Terezinha Paulino, 

situada na periferia da cidade, num bairro de crescente desorganização física e 

sanitária, atendia a um segmento social desfavorecido economicamente e com 

diversos problemas sociais. Os alunos, em sua maioria, eram moradores de favelas 

e assentamentos dos sem-teto e dos sem-terra que havia no entorno da escola.   

 

A princípio não esperava trabalhar com crianças vindas de um contexto de vida 

físico, afetivo, cognitivo e social tão precário. Pensava em desenvolver um trabalho 

com crianças com dificuldades ou não de aprendizagem, mas não contava em me 

deparar com situações tão difíceis de serem vividas no âmbito escolar. Nesse 

período, acredito que o meu olhar fragmentado, acompanhado de um pensamento 

ingênuo em relação à escola pública, contribuiu no desenvolvimento de ações 

insignificantes para o processo ensino-aprendizagem do meu alunado.  

 

Os alunos eram filhos, na sua maioria, de pais separados, ausentes, viciados em 

drogas, analfabetos, com problemas mentais, desempregados, ou quando 

trabalhavam, buscavam seu sustento na construção civil, nas oficinas de carro, nas 

marcenarias, nas feiras e nas faxinas. Os alunos que não viviam com os seus pais 

eram criados pelos seus parentes mais próximos como, por exemplo, avós e tios. 

 

Ao iniciar o trabalho na sala de aula planejava atividades de escrita e leitura como se 

os alunos já soubessem ler, não me importando em observar as suas dificuldades. 

Eu recebi a orientação da coordenação pedagógica de que os alunos deveriam 

passar para a série seguinte alfabetizados, já que na minha turma havia alunos 

repetentes. 

 

Nessa turma não havia livros suficientes para cada aluno, o mimeógrafo estava 

sempre quebrado, não havia jogos e a biblioteca não funcionava, servindo para 

guardar materiais e ferramentas de construção, o que dificultava para mim, naquela 

situação, a busca de outras soluções condizentes aos meus alunos. Então continuei 
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a pensar em atividades utilizando apenas o quadro para que pudesse atender a 

todos. A maioria dos alunos começava a brincar, a conversar e não mostrava 

interesse nas tarefas que eu propunha. Os alunos diziam que não sabiam fazer, 

reclamavam das aulas e que as mesmas eram enfadonhas. A princípio eu não 

aceitava essa situação e começava a brigar com eles. A minha postura autoritária e 

a indisponibilidade pessoal em compreender os meus alunos provocava, a cada dia, 

desentendimentos e frustrações constantes da minha parte e dos meus alunos.  

 

Ao despertar para as minhas exigências e as dificuldades que tinha no âmbito da 

sala de aula procurei o coordenador pedagógico do meu turno para que me 

auxiliasse no desenvolvimento de um trabalho significativo que pudesse atender a 

diversidade dos meus alunos. O que havia estudado no curso de Pedagogia, aliado 

a uma perspectiva idealizadora da minha parte e a procura em atender a solicitação 

da coordenação pedagógica, não estavam ajudando no processo de alfabetização 

da minha turma.  

 

Esperava encontrar um apoio que me indicasse novas estratégias na ação 

pedagógica, já que eu teria que buscar um novo olhar sobre as leituras e práticas 

apreendidas nos bancos escolares, pois estas não atendiam as exigências do 

contexto em que eu estava inserida, ou seja, precisaria de novas estratégias de 

compreensão sobre a realidade a qual vivenciava.  

 

Ao deparar-me com o coordenador pedagógico, para falar das alegrias e angústias 

que passava naquele momento em relação a mim e aos alunos, não encontrei a 

escuta necessária. Apesar de ter um coordenador pedagógico, sentia-me sozinha, 

pois este não interagia comigo ou com os outros professores, não havia interesse 

em nos ajudar no que fosse preciso. As reuniões pedagógicas, quando aconteciam, 

eram sobre o planejamento do conteúdo pelo conteúdo, os preparativos das datas 

comemorativas e a exigência de que o aluno deveria passar para a outra série 

sabendo ler e escrever. 

 

Percebendo que não teria ajuda, comecei o meu processo de autopesquisa com a 

vivência de professora de sala de aula. Processo esse iniciado à época da 

graduação em Pedagogia. O objetivo era o de buscar explicações sobre as 
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possíveis causas dos desentendimentos e incompreensões na minha interação com 

os alunos. Neste processo, descobri que eu mesma mantinha uma postura 

autoritária e contribuía para o aumento de ações que eu considerava como não 

acolhedoras. Essas atitudes se revelavam no cotidiano através da não escuta ao 

aluno, no desinteresse em compreender o aluno, em não ajudá-lo a dizer o que 

estava sentindo no momento e outras que decorriam da minha interação com eles 

na ação pedagógica.  

 

Penso que essas atitudes não acolhedoras afastavam os alunos cada vez mais de 

mim e do processo de aprendizagem. Os alunos pareciam ter interesse por outras 

atividades relacionadas a conversas do seu cotidiano, a brincadeiras na sala de aula 

e a confusões uns com os outros. Essa situação me deixava cada vez mais 

desanimada quanto à realização da ação pedagógica tão discutida na Universidade. 

 

No contexto da atuação colocava-me na situação de pesquisadora de minha própria 

ação pedagógica, ou seja, sujeito e objeto de pesquisa no espaço em que eu 

atuava. Daí, pude identificar diversos traços de minha personalidade que indicavam 

ser os possíveis facilitadores ou dificultadores do processo de ensino-aprendizagem 

e do desenvolvimento de laços afetivos significativos.  

 

A autopesquisa integra a minha atuação, como uma importante ferramenta na busca 

de novos caminhos de resolução de problemas por permitir olhar para mim mesma e 

exercitar, descobrir, traços facilitadores e dificultadores atuantes na minha 

personalidade e expressos nas minhas relações interpessoais. A minha vivência e 

experiência na sala de aula e a autopesquisa foram impulsionadores do 

desenvolvimento de novas metodologias de trabalho, do surgimento da dimensão 

crítico-reflexivo, proporcionando-me bases para a realização de um trabalho 

qualitativo durante o processo pedagógico como coordenadora.  

 

Através da autopesquisa foi possível perceber a minha falta de compreensão quanto 

à dinâmica da escola pública, situada em segmento social desfavorecido e da sua 

clientela. Essa dificuldade de compreensão contribuía para o surgimento de 

desentendimentos no processo ensino-aprendizagem, bem como na interação com 

os alunos. Assim, despontava o meu interesse em aprofundar o processo que estava 
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vivenciando para que encontrasse novas estratégias, não só para compreensão de 

minha vida, mas para uma melhor atuação profissional.  

 

Ao rever minha história pessoal, observei que fora da escola minha vida tinha um 

outro sentido de alegria e de qualidade. Comecei a fazer reflexões sobre essa 

diferença. Buscava o melhor na minha vida, na interação com todos à minha volta, e 

o porquê de não conseguir trazer este significado para a minha vida profissional era 

uma reflexão constante. Percebia que a situação de incompreensão vivida por mim 

na sala de aula, incomodava-me, constrangia-me e indicava que estava incoerente 

quanto a minha teoria-prática. A percepção destes sentimentos e das atitudes de 

incoerência na minha prática diária, reforçavam a minha responsabilidade, quanto 

educadora, em aprofundar os meus estudos no autoconhecimento, já que havia 

aprendido durante a faculdade, no exercício da iniciação científica e no meu 

processo de autopesquisa, a importância de desenvolver posturas de auto e hetero-

acolhimento no processo ensino-aprendizagem.  

 

A partir das informações obtidas no meu processo de autopesquisa, as quais 

proporcionaram momentos de reflexões críticas sobre a minha condição de 

professora em interação com os meus alunos, comecei um processo difícil e 

demorado de mudança de olhar, de interpretação, de lugar. Um movimento que 

requeria, da minha parte, o desenvolvimento de uma autocrítica, de um 

autodiscernimento e da disponibilidade para que pudesse conseguir dar os primeiros 

passos rumo à mudança teoricamente exercida. 

 

Precisava sair do meu processo de acomodação, sair de mim e colocar-me no lugar 

do outro. Vivenciar, na prática pedagógica, a experiência fraterna e humana de 

saída do egoísmo para a entrada na solidariedade intelectual, afetiva e social 

compartilhada com os meus alunos. Era necessário pensar em atividades que 

valorizassem a capacidade de aprendizagem de cada um deles e as suas 

dificuldades como pessoas em permanente processo de aprendizagem. 

 

Dei início a um novo movimento na sala de aula. Estudávamos em círculo, em 

grupos, trazia atividades interativas e lúdicas, aulas-passeio pela escola e pelo 

bairro, os pais ou responsáveis participavam do desenvolvimento do trabalho, 
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ensinavam como se fazia um remédio caseiro ou uma cadeira. Observei que a cada 

dia a minha disponibilidade, aliada aos meus esforços de mudança para a 

compreensão dos problemas e das dificuldades no processo ensino-aprendizagem, 

era fruto do desenvolvimento de um pensar crítico-reflexivo. Portanto, não procurava 

mais o coordenador, pois o mesmo não demonstrava disponibilidade à compreensão 

e à reflexão crítica dos problemas existentes na sala de aula. Dava início, 

paulatinamente, ao desenvolvimento do meu processo de autonomia pedagógica na 

escola. 

 

Com essa experiência de sala de aula na bagagem, resolvi enfrentar novos desafios 

e assumir outras responsabilidades na função de coordenação pedagógica no ano 

de 2001. Era preciso coragem para atuar num outro campo desconhecido, em que o 

cuidado com o outro era necessário e imprescindível, para que o processo ensino-

aprendizagem pudesse fluir com qualidade e significado. Precisava me colocar no 

lugar de aprendiz, de cuidar de mim mesma para, em seguida, cuidar do outro. 

Lembro-me que nem tive tempo e oportunidade suficiente para desenvolver um 

trabalho nessa perspectiva, porque as tarefas foram divididas e logo começaram os 

problemas corriqueiros de uma escola com treze salas de aula e com, no mínimo, 35 

alunos por turma. 

 

Os professores novatos, na sua maioria, haviam entrado no mesmo ano que eu 

nessa escola (2000). Os outros professores que já trabalhavam na escola eram 

chamados de professores provisórios, não tinham feito o concurso por não terem o 

magistério, exigência no ano 1999 quando prestei concurso para professor. Apesar 

de estarem há muito tempo na rede de ensino não tinham vínculo algum com a 

Secretaria Municipal de Educação (SME). Sabiam que a qualquer momento seu 

lugar seria assumido por um professor que havia prestado concurso e isso os 

deixavam tristes, confusos, inseguros e desanimados. 

 

Essa situação de instabilidade, vivida pelos professores provisórios, de alguma 

maneira refletia na atuação do novo corpo docente que se instalava na escola. A 

cada momento eram geradas situações de conflitos como: desentendimentos entre 

professores e coordenação pedagógica; faltas sem justificativa do professor; 

desânimos constantes; agressividade em todos os relacionamentos; e outras 
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reações emocionais que, acredito, terminavam contribuindo para o não investimento 

em estudos, o descumprimento de aulas, a não realização de atividades culturais, o 

baixo nível de aprendizagem e de freqüência dos alunos, a ausência dos pais ou 

responsáveis pelo aluno nas reuniões pedagógicas ou de orientação sobre o 

comportamento do aluno.  

 

Com todas estas dificuldades começavam a chegar, à escola, os novos professores. 

Nem todos com experiência apenas no magistério. Cada um com uma experiência a 

acrescentar, continuavam a manter as situações de crises instaladas pelo processo 

de instabilidade profissional vivenciado pelos professores provisórios. Continuavam 

com as reclamações sobre as péssimas condições de trabalho, as reformas no 

prédio, os comportamentos e o nível de aprendizagem dos alunos, o salário e o 

péssimo trajeto para se chegar à escola, eram assuntos presentes em todos os 

encontros. Penso que eram assuntos importantes a serem tratados, mas os 

professores, por diversos motivos, não contribuíam para uma reflexão crítica, assim, 

mantinham os desentendimentos e evitavam sempre os encontros pedagógicos. Por 

mais que eu quisesse trabalhar em grupo não conseguia.  

 

Os professores eram novatos na escola e não na profissão. Pareciam que tinham 

apreendido, infelizmente, uma cultura de desvalorização do ensino público e da sua 

profissão; um ou outro professor mostrava compromisso com a educação; 

trabalhavam ou planejavam sozinhos. Essa atitude de isolamento por parte do 

professor indicava que eu não me disponibilizava também à compreensão e reflexão 

crítica dos problemas trazidos pelos professores.  

 

Os professores impulsionados pela insatisfação e frustração com a rede pública de 

ensino, reivindicavam melhores condições salariais e de trabalho, os professores 

que não estavam no período probatório aderiram à greve. Assim, terminava o ano 

letivo de 2001, sem ter havido oportunidade para refletir sobre a atuação de cada 

professor, nem sobre as novas mudanças que já estavam por vir para a escola. 

 

Este primeiro ano de experiência como coordenadora pedagógica não foi produtivo. 

A meu ver, não tive oportunidade de dar contribuições significativas, pela 

inexperiência, pela falta do engajamento ao grupo para o desenvolvimento de uma 
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consciência política, pela falta de uma visão de conjunto crítico-reflexiva do processo 

pedagógico, além do desconhecimento teórico-prático sobre a função que havia 

assumido. A ausência destas experiências, o não compartilhar das idéias e 

sentimentos com os outros professores, parecia contribuir na continuidade de um 

pensar ingênuo na minha prática pedagógica. Estas situações indicavam ser 

causadoras dos diversos problemas surgidos no trabalho pedagógico da escola, 

fatos que identifiquei no meu processo de autopesquisa.  

 

Finalizava o ano de 2001 e, também, o meu trabalho de coordenação pedagógica 

nessa escola.  As dificuldades na estrutura física, bem como no trabalho que se 

expressava pela falta de cuidado com os professores, aliada a uma falta de 

profissionalismo e da falta de um pensar crítico-reflexivo dos mesmos, 

desencadeava processos de incompreensão entre todos os envolvidos (aluno, 

professor, coordenação, pais, funcionários, direção); a falta de um espaço de 

valorização profissional (escuta, compartilhar de idéias e sentimentos);  a falta de 

apoio e de engajamento da Secretaria Municipal de Educação (SME); e a omissão 

do Governo em investimentos sociais (escolas, moradia, trabalho e outros) e 

sanitários nessa região em que a escola estava inserida, contribuíam para a geração 

de problemas no âmbito escolar.  

 

Durante os dois anos de experiência, um na docência (2000) e o outro na 

coordenação (2001), tive a oportunidade de observar, na minha atuação, as 

dimensões pessoais e humanas emergirem. Dimensões humanas consideradas por 

mim como: da reflexão, da valorização, da tristeza, da compreensão, da perda, da 

fragmentação, da ingenuidade, da indisponibilidade, da incompreensão, da 

frustração, da dificuldade, da exigência, da idealização, da solidão, da criticidade, da 

incoerência, da acomodação, da autonomia, do carinho, do respeito, do 

autoritarismo, do desentendimento, do incômodo, do constrangimento e do egoísmo. 

Estas dimensões estavam presentes na minha atuação profissional e a identificação 

das mesmas reforçava o meu investimento no processo de autopesquisa para que 

eu pudesse compreender o meu próprio processo de autoformação.  
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No ano seguinte (2002), fui assumir a função de coordenação pedagógica numa 

outra escola da mesma rede de ensino. A escola municipal Chico Santeiro estava 

com uma vaga no turno vespertino (13h às 17h 30m) para coordenador pedagógico. 

Apesar de ser num bairro de difícil acesso de ônibus, conta com uma infra-estrutura 

organizada e sanitária, atendendo a uma clientela diversificada quanto a situação 

econômica e social. A escola tem uma estrutura física e horários organizados, um 

reduzido número de alunos por sala, uma permanência com professores do quadro 

efetivo da instituição, porém, não disponibiliza de apoio profissional e pedagógico da 

Secretaria Municipal de Educação (SME) para acompanhar as atividades no seu 

âmbito.  

 

O espaço físico dessa escola é reduzido. Não tem área ampla para recreação, toda 

atividade de movimento é realizada no pátio que serve de refeitório e fica de frente a 

cozinha. Existe um pequeno parque ao lado da sala de Educação Infantil que se 

situa fora do prédio escolar, não sendo esta integrada às outras sete salas arejadas 

e claras do prédio; sete banheiros, com apenas dois deles preparados para atender 

pessoas com necessidades especiais de locomoção; conta com uma Sala de Apoio 

ao Ensino Especial (SAPES) para atender alunos com dificuldades especiais de 

aprendizagem; uma rampa e um elevador de acesso a outros pisos; uma biblioteca 

que também serve de sala de vídeo e de leitura, sendo esta uma sala quente e 

escura; uma secretaria, sala de direção e sala de professores; e dois almoxarifados.  

 

A escola funciona nos três turnos, atendendo as modalidades de Educação Infantil, 

Ensino Fundamental (I e II Ciclos) e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Conta 

com 01 diretor, 01 vice – diretor; 04 coordenadores pedagógicos, 01 coordenador 

financeiro, 01 coordenador administrativo; 03 professores de Educação Infantil, 16 

professores polivalentes, 03 professores de ensino especial, 05 professores de Arte, 

03 professores de Educação Física, 02 professores de Literatura, 01 professor de 

Língua Inglesa, 01 professor de Ciências, 02 professores de Ensino Religioso, 02 

professores de História, 02 professores de Língua Portuguesa, 02 professores de 

Geografia e 02 professores de Matemática; 04 funcionários da biblioteca; 03 vigias; 

pessoal de cozinha, limpeza e secretária. 
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Quando cheguei a esta escola, as aulas haviam começado e eu não participei do 

primeiro encontro pedagógico do ano. Então, não tive a oportunidade de conhecer 

os professores num momento de trabalho coletivo, de saber que tipo de clientela os 

professores trabalhavam, que problemas enfrentavam e outras informações que 

poderiam ajudar um pouco na identificação do contexto da escola.  

 

Ao conversar com os professores do turno vespertino, posteriormente, observei que 

a maioria demonstrava, através de suas falas estarem cansados, desacreditados e 

angustiados com a educação nos dias atuais. A maioria dos professores estava no 

final de carreira, ansiosos e receosos quanto às possíveis mudanças no processo do 

trabalho pedagógico da escola, e outros professores chegavam para assumir a vaga 

do professor que se aposentava. Era momento de transição de professores.  

 

Os professores sabiam das mudanças que estavam acontecendo na educação como 

um todo. Isto é, os professores sabiam do processo de mudança de série para ciclo, 

da introdução de temas transversais, da interdisciplinaridade nos contextos de 

aprendizagem e as suas falas, as suas maneiras de se comportarem em relação ao 

trabalho pedagógico, pareciam indicar que precisavam de apoio, ou seja, de 

orientações que os levassem a enfrentar os novos desafios que estavam por vir. 

 

Eu passava por um processo de mudança e precisava mobilizar os conhecimentos 

adquiridos e me abrir para os outros com a intenção de entender o novo contexto 

escolar no qual atuava. Tudo era novidade, eu havia saído de uma realidade escolar 

e vivenciava uma realidade que parecia mais tranqüila. Mais um novo momento 

começava na minha vida profissional: o de assumir novas responsabilidades e de 

enfrentar outros desafios. Essa condição instigava-me cada vez mais a procurar 

novos meios, através de pesquisas e estudos que me ajudassem a contribuir no 

desenvolvimento do trabalho pedagógico. Para mim, tudo estava mudando rápido 

demais e eu precisava me situar no contexto em que me encontrava. 

 

Durante esse período de constante interação com os professores, comecei a 

perceber que eles estavam desanimados com o trabalho em sala de aula e com a 

condição pessoal, social, limitada e frágil em que se encontravam.  
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Os professores reclamavam o tempo todo de dores no corpo, de doenças que 

estavam surgindo, da sua própria situação familiar, dos problemas que tinham que 

enfrentar em casa, diziam que os alunos não os atendiam, não se interessavam 

pelos estudos, a família não contribuía na educação, eram criados em situações 

diversas de desajustes familiares e outros. Falavam que a escola não se preocupava 

com o trabalho dos professores, não se sensibilizava com a situação que todos 

viviam naquele momento, ou seja, momento de violência no âmbito escolar, de falta 

de materiais pedagógicos, de acompanhamento aos alunos.  Não havia um trabalho 

pedagógico entre coordenação e professor no qual pudessem confiar e se sentirem 

seguros. Enfim, os professores expressavam, a todo instante, suas angústias em 

relação ao trabalho da escola, da coordenação pedagógica, do sistema de ensino e 

deles mesmos.  

 

Eu estava ali e tinha a impressão de que eles não me viam, não me percebiam, era 

uma situação estranha e se repetia parecida com a outra escola na qual eu havia 

trabalhado. Por mais que eu tentasse ajudar, nada era bom ou satisfatório para eles. 

Lembro-me de que uma atitude minha, naquele ano de 2002, chamou a atenção dos 

professores. Foi quando convidei os pais ou responsáveis dos alunos, pois estes 

tinham um alto índice de agressividade na escola, maus comportamentos tanto na 

sala de aula quanto no recreio, para conversarmos sobre a situação de cada um. Eu 

disse aos pais que era preciso o estreitamento de nossas relações para que 

encontrássemos juntos uma saída para os conflitos existentes que de alguma forma 

nos unia. Com dias e horários combinados, começamos a nos reunir. 

 

Em um primeiro momento, haveria reuniões entre mim e os pais ou responsáveis, 

individualmente. Em um segundo momento, os pais ou responsáveis com o 

professor e o aluno presente e num terceiro momento, eu e o professor. Esta prática 

indicava dar bons resultados, porque os professores começavam a relatar que os 

alunos estavam, aos poucos, melhorando os seus comportamentos e a se 

interessarem pelas atividades.  

 

A partir daí, comecei a autopesquisa e, com isto, percebi que eu não estava 

satisfeita com a situação dos meus colegas e com a minha situação perante os 

mesmos. Eu precisava sair da acomodação, enfrentar novas práticas na escola. 
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Buscava ser coerente comigo mesma, já que pensava que ser coordenador 

pedagógico era para ajudar, facilitar o trabalho dos outros professores, ser o 

mediador do processo ensino-aprendizagem.  

 

Após identificar essas faltas pessoais na minha atuação profissional, comecei a 

enfrentar outro desafio no mesmo ano de 2002, principalmente no que diz respeito 

ao processo de aprendizagem do aluno, ao seu nível de aprendizagem e com isso, 

busquei ser coerente comigo e com o que entendia ser o meu trabalho.  

 

Os alunos começavam a estudar nesse turno na única sala da Educação Infantil, 

dedicada a crianças de 5 a 6 anos de idade ou no 4º ano do II Ciclo, dedicado a 

alunos com a idade entre 9 a 10 anos. A sua maioria chegava sem saber ler e 

escrever, isto deixava os professores angustiados e chateados. Esperavam alunos 

alfabetizados, principalmente, para o II Ciclo, e agora os professores tinham a tarefa 

de alfabetizar, era desoladora esta situação. Então, um novo processo havia de ser 

planejado para acompanhar os alunos com dificuldades de aprendizagem. 

 

Esse novo desafio me levou a pensar sobre quais meios poderiam ser utilizados 

para ajudar os alunos no processo de aprendizagem, já que eu estava no final de 

uma especialização em Psicopedagogia e havia aprendido a importância de 

desenvolver novos métodos de ensino diferenciados aos alunos de acordo com a 

sua necessidade de aprendizagem.  

 

Diante disto, comecei a realizar reuniões com os pais ou responsáveis e com os 

professores. Essas reuniões eram para conversarmos sobre a aprendizagem dos 

alunos e  acompanhar, semanalmente, àqueles com dificuldades de aprendizagem, 

aplicando pequenas tarefas diferenciadas, utilizando textos para ver o nível de 

leitura e escrita dos mesmos. Foi então que percebi que a maioria dos alunos havia 

iniciado o seu processo de leitura e escrita, mas não eram compreendidos pelos 

professores.  
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Percebi algo que não tinha ainda notado de forma tão objetiva: os professores 

pareciam que não estudavam, não investiam na sua formação, e esse fato dificultava 

no desenvolvimento de um trabalho qualitativo na escola, um trabalho de 

compreensão de ambas as partes e na minha interação com os mesmos. 

 

Eu buscava um processo de autoformação continuada, apesar de ter dificuldades no 

âmbito financeiro, pessoal e profissional, procurava meios que pudessem me ajudar 

a desenvolver um trabalho qualitativo e significativo tanto para mim quanto para o 

outro. Durante a pesquisa, percebi as dificuldades dos professores em relação à 

compreensão do nível de aprendizagem e de comportamento que seus alunos 

expressavam e, assim, resolvi ao final de 2002, investir em estudos com os 

professores nas reuniões pedagógicas, já que era o único espaço na semana em 

que todos estavam presentes e dar continuidade a este investimento no ano de 

2003.  

 

Todas as sextas-feiras, das 15h 30m às 17h 30m, era o horário reservado às 

reuniões pedagógicas. Neste período, comecei a observar que os professores 

continuavam falando sobre as dificuldades enfrentadas na escola, principalmente, a 

falta de um encadeamento dos conteúdos e do isolamento de trabalho entre eles.  

 

Ao perceber a descontinuidade do trabalho relatada pelos professores e concordar 

com eles sobre a situação que vivenciávamos naquele momento, procurei escutá-

los. Durante esse período observei, no meu processo de autopesquisa, a 

importância da escuta, ou seja, escutar o que os professores diziam e, assim, 

procurar novas maneiras de atender suas reivindicações.  Com esta nova 

informação propus aos professores para pensarmos juntos os conteúdos a serem 

estudados em cada ano do II Ciclo e na Educação Infantil. 

 

Concordamos que nos momentos dedicados ao planejamento pedagógico, faríamos 

encontros na biblioteca para procurarmos temas de estudo e selecionarmos material 

para a organização do material pedagógico. Esse movimento começou a 

desencadear discussões significativas entre todos nós professores com enfoque na 

qualidade de ensino aos alunos e outros assuntos com ênfase na contribuição do 

melhor no processo de aprendizagem. 
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Foram momentos muito ricos e, assim, dava-se início à construção coletiva do 

primeiro plano de trabalho, com enfoque na dificuldade do professor no ano de 2003. 

Para fazer frente a essas dificuldades elaborei o projeto “Referencial Teórico – 

Metodológico: uma Fundamentação Necessária a Prática Pedagógica”, que tinha o 

objetivo de orientar a prática pedagógica a partir de um referencial teórico que viesse 

atender as dificuldades do professorado.  

 

A partir desse projeto, organizamos ações para essa formação continuada na 

escola, a ser realizada em reuniões pedagógicas, que consistiam na leitura e 

discussão de textos referentes a diferentes abordagens pedagógicas e na projeção 

de filmes relacionados aos temas discutidos, para fundamentar nosso processo de 

conhecimento. O desenvolvimento desses projetos nos espaços de reunião 

pedagógica tinha a intenção de fomentar, no professorado, a vontade de que o 

grupo buscasse em outros contextos fora da escola a participação em cursos, 

seminários e congressos para, assim, complementar o processo de formação 

continuada. 

 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, observava que os professores 

demonstravam mais interesse nas discussões em grupo, pois os assuntos tratados 

os aproximavam, cada vez mais, das suas realidades vividas na escola. Enquanto 

discutíamos as diversas situações surgidas durante a semana e fazíamos 

associações aos temas em estudo, eu começava a refletir sobre o que percebia nas 

informações ou problemáticas trazidas pelos professores.  

 

Nesse tempo, notei que os professores tinham diversas dificuldades. Estas 

dificuldades se apresentavam em diferentes maneiras de atuação do professorado 

no ambiente de trabalho, eram elas: de se apropriarem de conteúdos importantes 

em relação à ação pedagógica; de trazerem uma informação com dados objetivos 

sobre determinada situação; de se situarem como pessoas e membros de uma 

profissão; de aprofundarem nas questões discutidas; de se colocarem no lugar do 

outro, seja do aluno ou mesmo do colega de trabalho; e de demonstrações de 

afetividade no processo ensino-aprendizagem.  
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Esses comportamentos, expressos pelos professores, indicavam serem frutos de um 

não investimento na formação pessoal e profissional; de não receberem incentivos 

de aprofundamentos e acompanhamentos em estudos da Secretaria Municipal de 

Educação (SME); de não se perceberem como pessoas e profissionais políticos, 

cidadãos, responsáveis a formação de seres humanos críticos e reflexivos; da falta 

de um espaço dedicado à discussão e reflexão crítica em grupo dos seus 

pensamentos, sentimentos e ações; bem como a falta da prática da solidariedade 

emocional e intelectual entre todos.  

 

A partir destas informações, observadas no meu processo de autopesquisa, e dos 

projetos desenvolvidos na coordenação pedagógica durante o ano de 2003, com uso 

da reflexão-na-ação e da reflexão sobre a ação4, pude identificar os significados de 

alguns indícios das dificuldades no corpo docente. Essas estratégias adotadas no 

processo de autopesquisa contribuíram no desenvolvimento de um trabalho de 

formação continuada qualitativo e transformador no âmbito pessoal e profissional.  

 

Ao analisar os benefícios da autopesquisa e dos projetos realizados no ano de 2002 

a 2003, no meu cotidiano de trabalho, foi que convidei os professores, no ano de 

2004, a aprofundarem estudos sobre si mesmos para que juntos encontrássemos 

melhores meios que pudessem facilitar nosso trabalho. 

 

Todos os professores participariam de uma reunião pedagógica um pouco diferente 

da qual estávamos acostumados. Trataríamos de assuntos relacionados ao 

cotidiano da escola e depois conversaríamos sobre assuntos relacionados a nós 

mesmos enquanto educadores, inseridos num contexto educacional de exigências e 

mudanças constantes, principalmente, no processo de aprendizagem dos alunos.  

 

Este segundo momento, dedicado ao processo de compreensão sobre a nossa auto-

realização profissional, seria voltado à análise e reflexão coletiva dos nossos 

pensamentos, sentimentos e ações em diversos contextos do cotidiano. A sugestão 

era a de que naquele momento, todos nós educadores, déssemos início ao nosso 

                                                 
4 A reflexão-na-ação tem uma característica que é a de dar significado imediato para a ação a qual 
estamos envolvidos; e a reflexão sobre a ação é a que nos proporciona fazermos uma descrição do 
saber tácito que se encontra implícito no âmbito das ações, estas estratégias, aproximam-se do 
significado atribuído por Schön (2000). 
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processo de descobertas quanto ao desenvolvimento de nos tornarmos, cada um, 

uma  consciência educadora5. Para tanto, era necessário o diálogo consciencial6 e o 

confronto com os nossos conhecimentos, as nossas crenças, além do compartilhar 

das nossas descobertas durante o exercício político–crítico–afetivo–histórico–social–

cultural–consciencial–dialógico, no sentido de conhecer como nós, os próprios 

educadores, operávamos no mundo e então, sugerirmos mudanças para melhor, nos 

aspectos facilitadores e dificultadores identificados. 

 

Diante desse trabalho organizei com os professores o projeto “A Busca do Ser 

Educador: Uma Vivência Prática do Autoconhecimento” que tinha o objetivo de cada 

professor compreender a si mesmo e o outro, ampliando para uma vivência 

fundamentada no universalismo7.  

 

Esse projeto tinha como justificativa uma crítica ao modelo da sociedade sobre a 

valorização material e exterior do ser humano como uma realidade atual, não 

havendo uma valorização, uma compreensão do ser, do espírito, da consciência que 

extrapola a condição intrafísica humana. Portanto, havia uma aposta em fomentar a 

condição consciencial dos educadores enquanto autopesquisadores, a partir da 

vivência prática do autoconhecimento para, assim, alcançarmos uma integração 

complexa, momentos de auto e heterocompreensão grupal. 

 

A metodologia do trabalho compreendia a realização de uma prática de Mobilização 

Básica de Energias (M.B.E), com a instalação do Estado Vibracional (E.V), estado 

máximo de vibração das energias, exteriorização e absorção de energias para o 

ambiente da reunião pedagógica. Em seguida, finalizava a M.B.E  e a todos nós 

professores era sugerido um contexto para que voltássemos  a nossa atenção e 

refletíssemos sobre os nossos pensamentos, sentimentos e ações em cada 

situação. Logo após esta vivência, registros de cada um destes elementos eram 

realizados. Terminada esta prática, iniciava-se o momento em que cada um de nós 

compartilhávamos as nossas experiências, a partir da análise, reflexão e auto-

                                                 
5 A consciência educadora é o professor em constante processo de reeducação intraconsciencial.   
6 Diálogo interconciencial e/ou intraconsciencial, considera a análise das manifestações conscienciais 
dos pensamentos, sentimentos e energias (pensenes), bem como a disponibilidade a auto e hetero-
assistência com base na cosmoética (ética do Cosmos).  
7 Conjunto de idéias derivadas da universalidade das leis básicas da Natureza e do Universo (W. 
Vieira, 1996). 
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enfrentamento dos aspectos facilitadores e dificultadores identificados que 

apontavam serem os possíveis causadores das nossas crises.  

 

A prática de mobilização da energia consciencial desenvolvida durante este projeto e 

tratada nesta dissertação é definida como um  processo de ação da vontade pela 

qual a consciência patrocina a circulação de energias conscienciais dentro e fora do 

seu corpo e no qual a mesma redireciona e normaliza os seus fluxos (W. Vieira, 

1999). 

 

Segundo W. Vieira (1999) apud Salgues (2004), na mobilização da energia 

consciencial, qualquer consciência pode executar 3 tipos de manobras básicas, 

sendo elas: a circulação, a exteriorização e a absorção de energias. 

 

Em Salgues (2004), para a pesquisa na escola com educadores, existem vários 

benefícios referentes à mobilização das energias conscienciais no que diz respeito à 

circulação, absorção e exteriorização de energias como, por exemplo: recuperação 

da saúde física e mental; recuperação física após uma noite sem dormir; melhoria do 

desempenho projetivo; cura mais rápida dos distúrbios do corpo físico; prestar 

tarefas assistenciais; proceder a trabalhos terapêuticos; realizar o sensoriamento 

energético; e estabelecer o saneamento energético, higienização de ambientes e 

objetos. 

 

Com a utilização da mobilização das energias conscienciais, pode-se corrigir as 

descompensações energéticas, causadas pelas diversas situações vivenciadas 

durante o dia e a noite pelo professorado. Esta técnica é considerada profilática, pois 

promove a higidez de todo o holossoma8 e, com isso, ajuda a desenvolver melhor os 

atributos mentaissomáticos (atenção, concentração, memória, discernimento, 

reflexão, análise, entre outros). 

                                                 
8 Holossoma (grego: holo = todo e soma = corpo), reunião dos corpos (soma – corpo humano; 
energossoma – corpo energético; psicossoma – corpo emocional; e mentalsoma – corpo mental) que 
a consciência usa para se manifestar (Salgues, 2004). 
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O segundo momento após a M.B.E, era dedicado à reflexão sobre um contexto em 

que o professor chamado de microuniverso consciencial9, encontrava-se em 

interação com o macrouniverso consciencial10 . Os contextos sugeridos foram estes: 

 

1. Microuniverso consciencial consigo mesmo; 
2. Microuniverso consciencial em casa/família; 
3. Microuniverso consciencial no trabalho/escola; 
4. Microuniverso consciencial na sala de aula; 
5. Microuniverso consciencial com os alunos; 
6. Microuniverso consciencial com os colegas de trabalho; 
7. Microuniverso consciencial na cidade; 
8. Microuniverso consciencial no planeta Terra; 
9. Microuniverso consciencial no Universo; 
10.  Microuniverso consciencial na sala de aula; 
11.  Microuniverso consciencial com os alunos; 
12.  Microuniverso consciencial consigo mesmo. 

 

A intenção de iniciar e finalizar a técnica com a análise do próprio microuniverso 

consciencial era de identificar como o mesmo operava em cada momento e se havia 

percebido transformações durante todo o processo; a cada encontro um outro 

contexto mais amplo de reflexão sobre a ação em relação à compreensão humana e 

o Universo era indicado. A sugestão era para que cada professor pudesse ir 

observando a sua interação com o macrouniverso e se percebia mudanças 

significativas nas maneiras de pensar, sentir e agir sobre a sua realidade que 

pudesse contribuir com a sua ação no âmbito escolar. 

 

No caso da consciência que atua na docência, atentar aos pensamentos, 

sentimentos e energias que emergem e  transitam nos contextos históricos, pessoais 

e profissionais dos mesmos, torna-se uma ação importante para o processo de 

desenvolvimento da autopesquisa. Na medida em que esses aspectos são 

considerados, ouvidos, refletidos e aprofundados no grupo ao qual pertencem, eles 

podem ser analisados, auto-enfrentados e refletidos sobre a ação. Portanto, a 

consciência educadora, ao saber que sabe o que está provocando situações de 

                                                 
9
 A própria consciência considerada como um todo, englobando todos os seus atributos, 
pensamentos, sentimentos e energias, bem como as manifestações no desenvolvimento da sua 
evolução (W. Vieira, 1996). 
10 As outras consciências e ao espaço de suas manifestações de pensamentos, sentimentos e 
energias. 
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crise em si mesma e no grupo no qual interage, poderá buscar novas estratégias de 

solução para os problemas identificados. 

 

Nesse sentido, o foco não se limita apenas no instrumento. Mas procuramos 

aprofundar os estudos que possam ajudar no entendimento de como o seu uso 

poderia ajudar o professor e o coordenador pedagógico a sair das incompreensões, 

das acomodações, das posturas egoístas e das limitações vividas por eles.   

 

As atividades escritas realizadas por todos nós professores foram interpretadas 

como propostas de mudanças diante das descobertas que fazíamos nas nossas 

autopesquisas e durante o diálogo consciencial. A cada dia, demonstrávamos 

confiança em nós mesmos, sugeríamos novas propostas de atividades, na busca de 

meios para qualificação dos nossos trabalhos e de interações com os grupos nos 

quais interagíamos nas reuniões pedagógicas, disponibilizando-nos ao diálogo  e 

tantos outros benefícios que indicavam estar ajudando no trabalho pedagógico da 

escola.   

 

Durante a trajetória empreendida nesses dois diferentes contextos escolares, 

principalmente, na escola em que pude desenvolver os projetos de auto e 

heteroformação pedagógica, observei a continuidade ou mesmo o surgimento de 

novas dimensões pessoais que influíam no meu processo de trabalho profissional, 

sendo elas: observação, sensibilização, neofilia, disponibilidade, coerência, 

acomodação, autocrítica, responsabilidade, reflexão, associação de idéias, 

compreensão, auto e hetero-investimento, auto e hetero-acolhimento, solidariedade, 

criticidade, grupalidade, auto e hetero-respeito e confiança.     

 

Nessa perspectiva, a questão que orienta este estudo parte do meu pressuposto de 

que o educador, ao ter uma visão de conjunto crítico-reflexiva do processo 

pedagógico escolar, poderá cuidar de sua formação e da formação do outro 

professor. Assim, poderá alcançar uma ampliação das oportunidades de ações 

investigativas em grupo para poder acompanhar as mudanças e enfrentar os 

desafios atuais no contexto educacional.  

 



 

 29

 

Procuramos situar à função de coordenação pedagógica neste trabalho de pesquisa 

naquela que se realiza na escola, integrada a sua equipe docente, com âmbito de 

ação pesquisadora. Diante disto, temos como objetivo explorar, discutir e fomentar 

novas reflexões sobre a ação pesquisadora na função de coordenação pedagógica, 

observando se esta ação gera contribuições no processo de auto e heteroformação 

pedagógica no contexto escolar. 

 

A aposta no diálogo e na autopesquisa como ferramentas de eficácia no 

desenvolvimento de estratégias de pensamento em possíveis soluções às crises 

existentes foram imprescindíveis para promover um movimento constante de ações 

e reflexões no coordenador pedagógico quanto a sua compreensão e atuação na 

sua função. Pensar sobre os pensamentos e sentimentos que contribuem para 

ações de soluções ou qualificações aos aspectos dificultadores e facilitadores 

propostos pelo coordenador nas situações reflexivas sugeridas, parece ajudá-lo a 

identificar, sugerir e compreender as ações dos professores quando estes propõem 

ou não uma vivência onde a compreensão esteja presente.  

 

A abordagem conscienciológica, ao se dedicar ao estudo da consciência, sugere a 

educação como um dos pilares de orientação ao seu aprofundamento e a sua 

investigação. Assumindo essa abordagem, procuramos abordar o diálogo 

consciencial entre os professores e o processo de autopesquisa relacionado à auto 

e heteroformação de coordenadores pedagógicos na instituição, com o intuito de 

fomentar o surgimento de novas estratégias de pensamento que os auxiliem a 

prevenção de incompreensões entre todos os envolvidos no contexto escolar. Os 

avanços na área educacional quanto à formação dos educadores no próprio 

ambiente de trabalho vêm trazer novas diretrizes de reflexão, atuação e prevenção 

de dificuldades no processo de aprendizagem.  

 

Esta pesquisa teve a participação de 10 educadores. Dois coordenadores 

pedagógicos, 02 professores da Educação Infantil, 01 professor de Arte e 05 

professores do Ensino Fundamental (II Ciclo). 
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O primeiro capítulo - AUTOPESQUISA E DIÁLOGO: ESTRATÉGIAS DE AÇÃO -

REFLEXÃO NO TRABALHO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - tece 

contribuições do processo de autopesquisa e às possibilidades de encontros entre o 

diálogo em Freire e a possível construção do diálogo consciencial. 

 

O segundo capítulo, MOMENTOS DE COMPARTILHAR RESPONSABILIDADES E 

MOBILIZAR DESAFIOS, contempla o encontro de referenciais teórico-metodológicos 

assentados na literatura educacional e com os ousados que transitam nas fronteiras 

das incertezas, instigando-nos a um repensar sobre a nossa própria condição 

humana, complexa, epistêmica e consciencial.  

 

Na continuação deste capítulo apresentamos as etapas da pesquisa e os encontros 

conscienciais como meios facilitadores do desenvolvimento do processo de 

autopesquisa e do diálogo. Em seguida destacamos a descrição das atividades 

pedagógicas, a análise dos pensenes dos educadores, seus facilitadores e 

dificultadores, e a sugestão de ações possíveis ou não a uma vivência de 

compreensão entre todas as consciências educadoras. Na conclusão deste capítulo 

abordamos a importância do processo de autopesquisa e do diálogo durante os 

encontros pedagógicos e o quanto estas metodologias contribuem para construção 

de um novo conhecimento durante a formação continuada na escola. 

 

No terceiro e último capítulo – ANÁLISE DOS ENCONTROS CONSCIENCIAIS - 

tecemos nossas considerações finais sobre a relevância de se ter, na escola, um 

espaço para a formação continuada e as contribuições de uma postura de ação 

investigativa por parte do coordenador pedagógico em sua auto e heteroformação 

pedagógica.  

 

Apresentamos a organização de um ESPAÇO PARA O DIÁLOGO CONSCIENCIAL, 

onde as características da ação dialógica Freireana serviram de bases para 

ampliação, a construção, a discussão e a reflexão das possíveis características que 

delineiam o diálogo consciencial.  
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1. AUTOPESQUISA E DIÁLOGO: ESTRATÉGIAS DE AÇÃO-REFLEXÃO NO 

TRABALHO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA.  

 

“Se não amo o mundo, se não amo a vida,  

se não amo os homens, não me é possível o diálogo”.  

Paulo Freire (1983). 

 
 

A nossa dissertação contempla a autopesquisa e o diálogo no contexto escolar por 

acreditarmos que estas estratégias de ação-reflexão podem contribuir a busca de 

soluções às crises existentes em nós educadores. Nesse sentido, corroboramos com 

Gomes (1997) que entende a crise no mundo contemporâneo como um resultado da 

contradição entre a tecnologia, à ciência e os homens e por isso é necessário uma 

tomada de consciência, reconhecendo-a para que assim possamos vislumbrar 

caminhos e saídas de superação da mesma. Para esta autora, estamos vivenciando 

uma crise de um mundo que perdeu suas referências e o eixo principal dessa crise 

se encontra nas relações sociais.  

 

A educação nesse contexto de crise em que vivemos, ou seja, crise nas nossas 

relações sociais enquanto educadores é que sugerimos uma compreensão da nossa 

atuação no âmbito escolar, fruto de um pensar e de um sentir da nossa realidade, do 

outro e do mundo. Diante disso, tomamos a crise como uma oportunidade de 

crescimento, de mudança (Vieira, 1994, 2003).   

 

Para Vieira (2003, pág. 377), quem não tem crise de crescimento evolui mais 

lentamente. Para este autor, as crises atingem principalmente a raiz dos problemas. 

Portanto, para serem superadas precisam de resoluções definitivas e não permitem 

a manutenção das autocorrupções. 

 

Ao pressupormos a autopesquisa como um recurso gerador de reflexões auto e 

heterocríticas sobre a nossa atuação no mundo, partimos do princípio de que o 

investimento e o desenvolvimento contínuo de um pensar crítico-reflexivo são 

atitudes necessárias à qualificação das nossas interações, bem como uma 

oportunidade de crescimento e de mudança para melhor nas nossas relações. Este 

pensamento implica na construção de uma visão de conjunto crítico-reflexiva que 
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pode nos ajudar na identificação e construção de outras estratégias de pensamentos 

possíveis, para sairmos das situações de crises que vivenciamos ou mesmo 

qualificarmos nossas interações. Este modo de pensar crítico-reflexivo pode nos 

apontar a saída de uma condição de visão fragmentada sobre nós mesmos, sobre 

tudo a nossa volta, para iniciarmos a construção de uma visão de totalidade.   

 

Acreditamos que a autopesquisa exercitada por todos nós professores, no processo 

de formação continuada, no contexto escolar, permite superarmos a visão 

fragmentada sobre nós mesmos, favorecendo o processo escolar rumo ao 

desenvolvimento de uma visão de conjunto crítico-reflexiva, além da ajuda na 

identificação dos nossos aspectos pessoais facilitadores e dificultadores que 

refletem e contribuem em nossas ações pedagógicas.   

 

W. Vieira (2003, p. 1095), apresenta a Autopesquisologia, especialidade da 

Conscienciologia, como sendo uma ciência aplicada ao estudo técnico das 

pesquisas individuais, sob todos os aspectos e derivações factuais, intra e 

extrafísicas, envolvendo a consciência em si.  

 

A autopesquisa como um recurso técnico de auto-investigação consciencial deve 

considerar a análise de suas etapas que, segundo Musskopf (2004) são as 

seguintes: 1. investigação; 2. diagnóstico; 3. auto-enfrentamento; e 4. superação. A 

autopesquisa pode ser aplicada em qualquer contexto multidimensional em que a 

consciência se manifeste. Portanto, considerar o contexto das dimensões 

conscienciais, as variáveis subjetivas (pensamentos, sentimentos e energias) e os 

aspectos socioculturais, expressos pelas consciências em processo de 

autoconhecimento, são relevantes para o aprofundamento na investigação 

consciencial. 

 

Em relação à investigação realizada com professores, devemos considerar o 

contexto escolar onde ocorre o processo de autopesquisa, a análise das quatro 

etapas sugeridas na técnica de autopesquisa, as variáveis subjetivas e os aspectos 

socioculturais do professorado. Sugerimos que as situações de crise podem ser 

amenizadas ou mesmo solucionadas quando os professores investirem no processo 
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de autopesquisa e quando for dada, a eles próprios, a oportunidade de compartilhar, 

no seu grupo de trabalho, cada experiência vivida.    

 

Segundo Balona (2003), a Conscienciologia aborda um aspecto importante que é 

considerar, simultaneamente, o pesquisador como sendo o objeto, o 

experimentador; o sujeito, a autocobaia voluntária e o campo da pesquisa. Para ela, 

na autopesquisa conscienciológica o pesquisador também é o método, ou seja, o 

criador da metodologia de auto-regeneração baseada no seu paradigma pessoal 

(sistema de crenças e valores); é quem define melhor o instrumento e a abordagem 

a ser feita. Portanto, a autopesquisa permite ampliar, cada vez mais, a visão de si 

mesmo – campo operatório. 

 

A técnica de autopesquisa é uma ferramenta que ajuda o próprio pesquisador, 

disposto a se autoconhecer, a aprofundar conhecimentos sobre si mesmo. Esses 

conhecimentos quando começam vir à tona, revelam uma realidade que pode ser 

interpretada como constrangedora ou não. Quando essa realidade é interpretada 

como constrangedora, muitas dessas pessoas desistem da autopesquisa e não 

contribuem para a saída das situações de crise. Outras pessoas quando questionam 

com criticidade a condição que se defrontam e partem para o auto-investimento, o 

auto-enfrentamento, mesmo com medo do que podem se deparar pela frente, 

apresentam a vontade de mudar ou de melhorar os aspectos pessoais dificultadores 

ou facilitadores identificados, contribuindo na busca de soluções aos problemas 

existentes.  

 

O pesquisador que prossegue no processo de autopesquisa revela, com esta 

atitude, uma coragem e uma disponibilidade em olhar para si mesmo, a identificar e 

analisar os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações. Portanto, esse 

pesquisador poderá identificar diversos níveis de pensamento (acrítico, ingênuo, 

crítico-reflexivo) e sentimentos (afetividade assistencial ou não assistencial) que 

podem contribuir para facilitar ou dificultar a sua convivência no mundo.  
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W. Vieira (2003) aborda o pensar acrítico como sendo aquele que não faz uso de 

questionamentos amplos, sejam eles autocríticos ou heterocríticos. Para ele, este 

tipo de pensamento impede as pessoas de analisarem melhor as situações 

existenciais.  

 

Freire (1983), ao se reportar ao pensar crítico, o define como um pensar que 

percebe a realidade como processo em constante movimento. Enquanto pensar 

ingênuo é um pensar estático, que requer a normalização da acomodação. Portanto, 

para o pensar crítico é necessária a transformação permanente da realidade para a 

permanente humanização dos homens; e para o pensar ingênuo é assegurar-se no 

que já existe, sem transformação, ajustando-se e negando a temporalidade, 

negando a presença de si mesmo. 

 

Diversas situações em que as atuações de um pensar acrítico ou ingênuo fazem 

parte do nosso cotidiano de vida pessoal e profissional refletem na nossa atuação 

com todos com quem convivemos. Observamos que esses pensamentos contribuem 

à manutenção e geração de problemas e quando começa a despontar o 

pensamento crítico-reflexivo, buscamos soluções significativas.  

 

Nesse sentido, indicamos que a construção do nosso pensar crítico-reflexivo, aos 

poucos, a partir de esforços pessoais de auto-acolhimento e autocompreensão 

poderá nos ajudar na identificação dos nossos aspectos facilitadores e dificultadores 

provocadores de crises em nós mesmos e em diversas situações em que nos 

encontramos em interação com outras pessoas.  

 

No campo educacional o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo, por parte 

dos professores, poderá ajudar na identificação dos seus aspectos facilitadores e 

dificultadores, bem como qualificar suas interações no trabalho pedagógico realizado 

na escola. No processo de autopesquisa, a descoberta desses traços atuantes na 

personalidade de cada professor e a sua análise poderá indicar o melhor caminho a 

ser percorrido pelo mesmo na busca de soluções aos problemas identificados.  
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A Conscienciologia, ao adotar o método de introspecção, procura manter o rigor 

científico quando, ao formular suas idéias, utiliza a racionalidade e a lógica para 

organizar e sistematizar as verdades relativas de ponta, principalmente, quando 

propõe a projeção da consciência, saídas lúcidas fora do corpo físico, como 

instrumento de estudo científico para a auto-investigação e, assim, avançar no 

conhecimento científico. Diante disto, Cerato (1998) ressalta que qualquer 

paradigma ou modelo científico que traz restrições ao estudo da consciência, ou 

seja, ao próprio pesquisador, termina perdendo a sua validade porque se torna 

incoerente e dogmático.  

 

Para Cerato (1998, p. 48),  

postergar o estudo da Consciência por falta de um paradigma que 

permita tê-la como objeto de pesquisa e seja válido para a ciência é, 

no mínimo, uma constatação incoerente.  

 

Cerato (1998) acrescenta que para a Conscienciologia, torna possível o ser 

pensante, isto é, a personalidade humana, alcançar o conhecimento de si próprio, 

através da vivência da projeção consciente. Neste trabalho de pesquisa, ora 

apresentado, indicamos a análise das projeções energéticas como mais um recurso 

de auxílio ao autoconhecimento quando se faz uso da técnica da Mobilização Básica 

de Energias (M.B.E), citada em capítulo anterior. 

 

Ao considerarmos a manifestação total da consciência com todos os seus corpos 

(soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma) estamos sugerindo uma proposta 

de entendimento sobre a nossa visão fragmentada, para buscarmos uma 

compreensão da nossa manifestação na totalidade. Essa nova abordagem do todo 

pode nos apontar pistas para ações coerentes entre a teoria e a prática no nosso 

cotidiano. Nesse sentido, as energias provenientes do nosso modo de pensar e 

sentir a realidade podem revelar a nossa contribuição ou não no desenvolvimento de 

ações possíveis para a compreensão nos contextos em que nos manifestamos. 

 

Tavares (2007, p. 22) ressalta que o seu estudo para compreender o ser humano 

implica uma compreensão dela mesma e das suas experiências. Declara que 

procura explicações para o que cartesianamente é inexplicável; entende que através 
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de uma visão abrangente, com enfoque na totalidade humana, seja possível alçar 

novos horizontes explicativos. 

 

Aqui pretendemos investigar a temática da atuação da coordenação pedagógica 

numa ótica que extrapola a cientificidade clássica para a ótica da construção de uma 

cientificidade aberta, sistêmica e complexa.  

 

Para isso, recorremos ao uso da estratégia de ação-reflexão a partir do enfoque no 

diálogo como um recurso de ação do coordenador pedagógico. Nesse sentido, nos 

aproximamos de Paulo Freire (1921 – 1997).  

 

Para Freire (1983), o diálogo é o encontro dos homens, mediatizados pelo mundo e 

assim, pronunciá-lo, sem se restringir a relação eu-tu. Nesta ação de pronúncia do 

mundo, os homens se encontram e solidarizam o seu refletir e o seu agir para ser 

transformado e humanizado, sendo um ato de criação e recriação fundamentado no 

amor, na humildade e na fé. A conquista implícita no diálogo é a do mundo pelos 

sujeitos dialógicos, não a de um sujeito pelo outro sujeito. Há uma conquista do 

mundo para assim ocorrer à libertação dos homens.  

 

Segundo Navarro (2005), Freire compreende o diálogo como um recurso 

possibilitador de problematização e de conscientização. Assim, sugere o diálogo 

como um processo de admiração do mundo, ou seja, admirar a realidade numa 

perspectiva freireana, significa apreendê-la como campo de ação e reflexão. Tomar  

distância frente ao mundo e, ao mesmo tempo, saber-se nele, é um processo que 

permite a conscientização para uma ação crítica e reflexiva, e que a mesma possa 

intervir com significado em relação à situação vivida para assim, ao percebê-la, 

compreendê-la e reconstruí-la com maior sentido e de forma mais criativa. Portanto, 

Navarro ressalta que sem haver conscientização, através de posturas dialógicas, as 

ações não são mobilizadoras nem libertadoras. 

 

Rêgo (2006) acrescenta que situações de reflexão sobre a ação, só ocorrem num 

processo de construção coletiva, onde o sujeito (individual) é o próprio produtor de 

seu conhecimento e de sua história. O conhecimento é construído nas relações 
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sociais (na construção coletiva), compreendendo a realidade local como geradora de 

conhecimento.  

 

Diante disto, pensar no diálogo como estratégia do desenvolvimento de uma 

consciência crítica, reflexiva, transformadora e criadora de um pensar libertário, 

remete-nos pensar também no engajamento ético e coerente de cada educador no 

processo dialógico. Ficarmos atentos a isto é considerarmos que a percepção do 

mundo, a partir de cada um, vem carregada de crenças, histórias e desejos que os 

acompanham e interferem em suas ações no cotidiano.  

 

Um dos desafios do coordenador pedagógico, segundo Ronca & Gonçalves (2006), 

é o desenvolvimento de estratégias que permitam identificar os tipos de vínculos que 

são estabelecidos nas relações educador-educando e com os próprios educadores. 

Aqui a identificação dos tipos de pensamento provenientes do professorado 

investigado, ou seja, a atuação dos pensamentos crítico-reflexivos, ingênuos e 

acríticos por parte deles, sugere apontarmos qual pensamento contribui ao 

desenvolvimento qualitativo do diálogo.  

 

Segundo Rêgo (2006), ao considerarmos o professor como um sujeito histórico-

social remete pensarmos quem é este educador, em que prática e realidade o 

mesmo encontra-se inserido, aprofundando questionamentos sobre as suas 

necessidades e possibilidades. Acrescenta que ao considerar o professor numa 

perspectiva histórico-social o pressuposto que se tem base é o de reconhecê-lo 

como capaz de refletir sobre suas ações, capaz de replanejar, pensar, agir, ou seja, 

de fazer ou refazer a sua prática cotidiana. Portanto, o professor na condição de 

sujeito de sua própria prática é quem deve analisá-la, desvendá-la para, então, 

transformá-la. 

 

Ao pressupormos que esse educador tem uma história de vida, sonhos e crenças 

que podem interferir no processo dialógico, que sugerimos investigarmos a nós 

mesmos, enquanto coordenadores pedagógicos, observando-nos e respeitando-nos, 

numa tentativa de compreendermos o lugar de nossa fala, do nosso conhecimento 

enquanto seres humanos e educadores que intervêm no mundo.  
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Nesse sentido, corroboramos com Freire (1996, p. 135), quando diz que é no 

respeito entre as diferenças entre mim e eles ou elas, na coerência entre o que faço 

e o que digo, que me encontro com eles ou com elas.  

 

A partir desta citação, tomaremos como base o respeito e a coerência para 

delinearmos o nosso lugar no mundo como seres humanos, educadores, singulares, 

isto é, de onde nós falamos e compreendemos o mundo, para que possamos 

promover constantes reencontros significativos e criativos. 

 

Rêgo (2006), ao se referir ao diálogo na perspectiva de Paulo Freire, ressalta-o 

como um fenômeno essencialmente humano que se constitui de duas dimensões 

indissociáveis e radicalmente independentes: a ação e a reflexão. A partir do diálogo 

que propicia a mudança de consciência, o que implica uma mudança na ação do 

sujeito.  

Mudar não significa simplesmente mudar uma visão, um conceito 

isolado, mas é mudar a forma de trabalhar com o conjunto de 

informações, conseguindo extrair o que é relevante, o que é 

fundamental para os sujeitos. Nesse sentido, conscientizar é criar 

elementos/mecanismos gerais de interpretação e ação sobre o 

mundo (Rêgo, 2006, p. 112).  

 

Nessa perspectiva da ação do coordenador pedagógico é que abordamos a reflexão 

sobre a ação como uma estratégia complementar para que possamos encontrar e 

fomentar possíveis mecanismos desencadeadores de mudança de consciência no 

contexto atual vivenciado pelo educador.  

 

Navarro (2005), ao elucidar o diálogo no qual Freire se refere, ou seja, o diálogo 

como sendo o encontro dos homens no mundo para transformá-lo, acrescenta que 

nesse processo de pronúncia no mundo nós mudamos junto com este. O argumento 

é que sem situações de dialogação não há crescimento humano. Nessa perspectiva 

do diálogo, propomos essa estratégia como um recurso facilitador de soluções de 

problemas apontados pelos educadores e, assim, os mesmos possam no 

compartilhar de suas idéias, de seus sentimentos e ações crescerem juntos, rumo a 

uma compreensão de si próprios e do outro. 
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M. Vieira (2003) ressalta que a formação do profissional atual em serviço implica o 

desenvolvimento do diálogo contínuo  e que o mesmo possa permitir reflexões  

sobre o papel desse professor, problematizando sua atuação, identificando os erros 

e suas falhas para redirecionar a busca de uma nova prática, consciente e atuante. 

A formação em serviço deve estar relacionada à reflexão do professor sobre a sua 

prática diária, tornando-o consciente de suas ações e concepções técnicas, políticas 

e humano-interacionais.  

 

O diálogo, em Paulo Freire, será referência para as discussões em torno do diálogo 

consciencial. Este, no entanto, será o nosso grande desafio: desenvolvê-lo, 

compreendê-lo, já que pouco ou quase nada se tem a respeito desse assunto na 

Conscienciologia. Propomos o encontro entre o diálogo em Freire e o diálogo 

consciencial para que ambos se solidarizem nas suas ações e reflexões. Nesse 

sentido, possamos fomentar novas estratégias de pensamento desenvolvidas pelos 

autores envolvidos no processo dialógico.   

 

Para W. Vieira (1994), o diálogo tem uma função que é a de ser franco e 

esclarecedor, no sentido de sair das mágoas, dos ressentimentos e das 

suscetibilidades em relação aos seres com quem se convive e no qual a consciência 

encontra-se muitas vezes enredada. Acrescenta que o diálogo deve ser direto, 

atento e educado para que ocorra a dissipação de todos os mal-entendidos e 

instintividades humanas remanescentes.  

 

W. Vieira (2003), defende a importância do diálogo frente às várias situações 

contextuais em que as ações são representadas de diversas maneiras de acordo 

com o ativista, esclarece que nem sempre as ações são superiores aos diálogos. 

Para ele, o diálogo profundo com vontade política pode ser superior à pequena ação 

sem vontade política. 

 

W. Vieira (1999, p. 647), apresenta a comunicabilidade consciencial como sendo um 

processo e qualidade de participação da consciência na existência e relação com 

outras consciências.  
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Nesse sentido, o diálogo consciencial expresso neste trabalho, tem referências 

nessa especialidade. W. Vieira infere que a dinâmica desse tipo de comunicação 

tem diversos tipos de expressões ou meios que ajudam ou não no seu processo, 

bem como fatores que influem na comunicação interconsciencial, os quais são:  

 

Tipos Fatores: 

O pensamento como linguagem 

universal 

Base idiomática mental Paralelo entre a telepatia pura no 

estado da vigília física ordinária e 

no período extrafísico. 

O pensamento-fala Características do idioma nativo 

(gírias, por exemplo). 

Interferências de estações de 

rádio, televisão e telefonia na 

comunicação  

O diálogo transmental ou telepatia 

extrafísica 

Hábito de pensar no idioma nativo Existência e atuação possível do 

transmissor e do receptor 

telepáticos. 

A fala inarticulada humanóide. Confrontação de idiomas nativos Estado psicológico do transmissor 

ou receptor 

A fala ecoante Fala feminina Influência do ambiente extrafísico 

na comunicação consciencial 

A voz ressoante de origem 

indeterminada (freqüências 

diversas). 

Fala masculina Comunicação mental espontânea 

com os animais subumanos 

extrafísicos. 

A voz sem inflexão Fala infantil Incomunicabilidade extrafísica. 

A recepção mental de origem  Bradipsiquismo e taquipsiquismo, 

ou a velocidade com que se pensa 

 

O pressentimento Dificuldades na comunicação 

extrafísica. 

 

 

O diálogo consciencial, ao fazer parte da metodologia de formação continuada dos 

professores, deve levar em consideração a singularidade dos aspectos conscienciais 

de cada professor, os seus pensenes11.  

 

Cada consciência se diz e se manifesta no mundo através de seus pensenes, numa 

reunião onde se encontram consciências presentes, vale salientar que no diálogo 

consciencial tem a predominância de um dos três elementos constituintes do 

pensene. Diante disto, a análise pensênica traduz o diálogo consciencial e o 

                                                 
11 Teoria do pensene (pensamento + sentimento + energia), proposta por W. Vieira (1996). Segundo 
ele, estes três elementos são indissociáveis na manifestação prática da consciência, em sua 
realidade energética, com sua subjetividade nas maneiras de pensar, sentir e agir no mundo. 
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resultado de suas ações no mundo, revelam o padrão de pensamentos e 

sentimentos que as influenciam. 

 

O diálogo consciencial deve levar em consideração a origem do pensene, o que o 

desencadeou, isto é, uma análise minuciosa e de reflexão dos três elementos que 

compõe o pensene. O diálogo consciencial pode ser intraconsciencial e/ou 

interconsciencial. Observam-se nessas duas dinâmicas os pensenes atuantes no 

momento da relação dialógica, bem como o contexto pessoal, espacial e temporal 

onde se dá o diálogo.  

 

Santos (2006) considera importante que o coordenador pedagógico valorize os 

sentimentos e os saberes dos professores, da mesma maneira que se orienta a eles 

a valorização dos conhecimentos e sentimentos dos seus alunos. Para ela, a 

consideração desses aspectos cognitivos e afetivos constitui um princípio 

desencadeador de uma relação reflexiva mais efetiva porque permite aos 

professores reconhecerem em seus saberes os aspectos a serem superados e os 

aspectos a serem aperfeiçoados e preservados. 

 

Diante disto, essas variáveis afetivas e cognitivas são passíveis de investigação, 

pois as mesmas poderão dar indícios ou mesmo levantar hipóteses para 

determinados fatos, reações, modos de pensar dos educadores envolvidos no 

desenvolvimento do diálogo consciencial. 

 

O diálogo consciencial, inserido numa dinâmica de reflexão-ação, em que está 

presente o recurso cognitivo da criticidade é aquele onde o pen do pensene está 

mais atuante, ou seja, onde o discernimento orienta o diálogo para se chegar a um 

consenso ou solucionática que atenda a todos, contribuindo a mudança para melhor 

no padrão pensênico. Para tanto, o diálogo consciencial pode se desenvolver sem 

qualidade e sem significado, ou seja, sem provocar mudanças no padrão dos 

pensenes das consciências envolvidas, isto acontecerá quando o pen do pensene 

surgir como acrítico ou ingênuo. 

 

 

 



 

 42

 

Para Cerato (1998, p. 286),  

o pensamento gera uma emoção ou sentimento, este por sua vez, 

mobiliza um padrão energético que produz um comportamento. Os 

comportamentos vão gerar um novo pensar, um novo sentir, uma 

nova mobilização de energias e um novo agir.  

 

A teoria do pensene diz respeito à indissociabilidade do pensamento, sentimento e 

energia consciencial, e aqui trazemos para ampliar o que Damásio (2000) revela 

através de seus estudos: o pensamento e o sentimento não se encontram 

dissociados, estão interligados. Ele afirma que as emoções são inseparáveis das 

idéias, sejam elas boas ou más.  

 

Os professores ao terem a oportunidade de analisarem e de refletirem sobre os seus 

pensenes poderão identificar os causadores dos seus problemas e, assim, indicarem 

novas mudanças nos seus modos de pensar, sentir e agir sobre a realidade em que 

se manifestam. 

 

A abordagem conscienciológica refere-se a um elemento essencial na manifestação 

da consciência que é a existência da energia consciencial, proveniente da energia 

imanente12. A energia consciencial é a energia imanente acrescida de uma 

informação pessoal, subjetiva sobre a sua realidade. Cerato (1998, p. 273), 

acrescenta que é a energia imanente que a consciência emprega em suas 

manifestações em geral, na realização de trabalho, produtividade consciencial.  

 

A energia consciencial que abordamos refere-se à ação da consciência como 

autopesquisadora e dialógica. A ação consciencial, proveniente do padrão 

pensênico da consciência envolvida no processo de autopesquisa, pode ser física ou 

não, vai depender do veículo de manifestação predominante no momento da sua 

atuação. Podendo sugerir uma ação à compreensão ou não. Quando o pen do 

pensene ressalta o pensamento crítico-reflexivo observamos as sugestões de ações 

à compreensão. No entanto, quando o pen ressalta o pensamento ingênuo ou 

                                                 
12
 Energia primária, vibratória, essencial, multiforme, impessoal, difusa e dispersa em todos os objetos 
ou realidades do Universo, de modo onipresente (W. Vieira, 1996, p.18). 
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acrítico observamos as sugestões de ações que não orientam a uma vivência de 

compreensão.  

 

Uma consciência, mesmo em silêncio, pode emitir padrões de pensamentos, 

sentimentos e energias, sejam elas antagônicas ou não durante o processo de 

diálogo consciencial. Nesta perspectiva, os pensenes podem contribuir para a 

qualidade ou não do trabalho grupal. Diante disto, os aspectos socioculturais e as 

variáveis subjetivas de cada educador expressos serão levados em consideração. 

 

Ao nos determos nos estudos das abordagens Freireana e conscienciológica, 

corroboramos com os pressupostos epistemológicos do pensamento sistêmico e 

complexo indicados por M. J. Vasconcellos (2002), Almeida (2003) e Morin (2007), 

atendendo as dimensões de uma ciência aberta, complexa e transdisciplinar; da 

realidade depender do observador, considerando as suas variáveis subjetivas e do 

questionamento dos pressupostos da objetividade e do realismo do Universo. 

 

Um olhar diferenciado sobre o contexto escolar que privilegia o desenvolvimento e a 

descoberta de recursos cognitivos, afetivos e ativos nos educadores para que 

contribuam na ação pedagógica parece ser o caminho para delinear novas maneiras 

significativas de pensar e perceber o mundo a nossa volta. 

 

O compartilhar de mais um desafio na ação pedagógica, requer uma compreensão 

da nossa parte como educadores. Ou seja, uma nova leitura a ser realizada sobre 

nós mesmos, os nossos alunos, os nossos colegas de profissão, a função que 

exercemos, enfim, sobre tudo que se relaciona a nós educadores.  

 

A ampliação da nova percepção da realidade por todos educadores requer uma 

mudança nos nossos pensamentos, o que, conseqüentemente, provocará mudanças 

nos padrões dos nossos sentimentos e ações. Estas mudanças pensênicas sugerem 

contribuir da melhor maneira possível à construção de uma interação significativa 

com todos os educadores e alunos, facilitando o processo de desenvolvimento do 

conhecimento, bem como amenizando o aparecimento das incompreensões. Os  

pensenes têm influência ou contribuição na higidez, homeostase planetária e 
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poluição consciencial. Podendo inferir que toda consciência torna-se responsável 

pela emissão de pensenes no Universo.    

 

Inferimos que a adoção de um método de auxílio de investimento na análise e 

reflexão dos pensenes pelo coordenador seria imprescindível. Este método serviria 

para contribuir no repensar de ações pedagógicas, na construção de novas formas 

de relacionamento entre todos da comunidade escolar, bem como o 

desenvolvimento de novas estratégias de pensamento de prevenção do surgimento 

de desentendimentos e incompreensões. Isso possibilitaria à escola o 

desenvolvimento de um espaço de construção de valores, atitudes, habilidades, 

conhecimento e outros recursos afetivos e cognitivos, onde as diversas formas de 

manifestação do educador fossem acolhidas e respeitadas. 

 

Essa nova visão de compreensão, de si mesmo e do outro, ajuda a sairmos do 

egocentrismo e irmos ao encontro do outro ou do grupo. Ao compreendermos a nós 

mesmos, procuramos indicar meios de melhor convivência e atuação no grupo, para 

que este também se integre e auxilie um ao outro na busca de novos meios que, 

somados, possam direcionar o desenvolvimento de ações pedagógicas coerentes. 

 

A abordagem de Balona (1998) em relação ao grupo é a de que toda consciência 

precisa se integrar a um para poder evoluir. Para esta autora, existe um princípio 

básico relativo à evolução da consciência, o de que toda consciência evolui pelo 

esforço individual, porém, a evolução pessoal é impulsionada quando inserida em 

um grupo. A nossa convivência em grupo nos levará a buscar novas estratégias de 

ações pedagógicas, bem como uma evolução grupal que terá a tendência de 

atender as nossas necessidades e os nossos problemas. 

 

Para Morin (2003) existem muitos obstáculos ao alcance da compreensão, 

ressaltando que não é só a indiferença um dos obstáculos, mas também o 

egocentrismo, o etnocentrismo e o sociocentrismo, apresentando um traço comum 

entre eles: o de situarem-se no centro do mundo e considerarem como secundário, 

insignificante ou hostil, tudo o que é distante ou estranho. Diante disto, reforçamos o 

trabalho em grupo com os professores, no âmbito escolar, para ampliarmos nossas 
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percepções sobre o mundo, trocarmos informações significativas e aprendermos a 

vivenciar a compreensão. 

 

Um repensar sobre nossas ações, na unidade escolar, parece indicar um 

compromisso de promover mudanças para melhor, fruto de investimentos e 

transformações, a princípio em nós mesmos, em seguida, no ambiente e nas outras 

pessoas. 

 

Ao direcionarmos o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa realizado pelo 

próprio coordenador pedagógico nas reuniões pedagógicas quanto a uma melhor 

atuação na sua função, inferimos que estamos buscando uma relação coerente 

entre suas ações pedagógicas no cotidiano do trabalho pedagógico. 

 

Ao promovermos, juntos, o desenvolvimento de posturas que contribuem para ações 

pedagógicas coerentes entre a teoria-prática, desenvolvemos a autonomia, fruto do 

nosso investimento pessoal e profissional, onde o exercício diário da compreensão 

se faça presente, bem como a vivência prática de pensamentos e sentimentos 

altruístas e crítico-reflexivos. Assim, sugerimos a hipótese de que estamos 

facilitando, otimizando e qualificando a construção de bases necessárias à nossa 

formação, bases que nos sustentam quanto a uma busca de  soluções para nossos 

conflitos e de outros.  
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2. MOMENTOS DE COMPARTILHAR RESPONSABILIDADES E MOBILIZAR 

DESAFIOS. 

 

“"ão é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 

trabalho, na ação-reflexão.” 

Paulo Freire (1983). 

 

A formação do educador é tema abordado há muito tempo por psicólogos, filósofos, 

pedagogos, psicopedagogos, psicanalistas, sociólogos e outros profissionais ligados 

à educação. Estes levantam questionamentos, analisam e indicam caminhos  sobre 

os diversos aspectos que permeiam a formação do professor, sejam eles, cognitivos, 

emocionais, sociais, culturais, institucionais, políticos e metodológicos que podem ou 

não contribuir durante toda a sua formação pedagógica. 

 

Mauri & Solé (1996), ao tecerem críticas sobre a formação do profissional do 

magistério, referem-se a uma formação onde o que se considera é o produto daquilo 

que deve saber e saber fazer um docente. Refletindo-se nos currículos que a 

ordenam e concebendo o contexto no qual a atuação do professor toma corpo, ou 

seja, de como se contemplam a situação educativa e a função que nela tem o 

professor. A partir desta abordagem, estas autoras apontam que são estabelecidos 

os parâmetros que devem guiar a formação dos futuros docentes para que estes se 

desenvolvam profissionalmente de maneira eficaz. Mas, segundo elas, não devem 

ser consideradas somente essas bases para garantir a formação docente. 

Acrescentam que a formação do profissional da educação deve procurar dotá-lo de 

marcos de interpretação e análise da situação na qual se desenvolverá sua 

atividade, marcos que serão enriquecidos e ampliados na interação com a realidade 

cotidiana da prática profissional. 

 

Nessa perspectiva, a formação valorativa do produto não considerando o processo 

de toda a prática docente, culmina no desenvolvimento de modelos estratificados ou 

de situações de aprendizagens que não atende a uma mobilidade contextual na qual 

estão inseridos professores, diversos alunos com características diferentes, modelo 

institucional e profissional, também diversificados. A formação pedagógica que 

privilegia o produto de toda a prática docente, omitindo os processos que transitam 

no contexto escolar, poderá contribuir para uma limitação de todo o trabalho 
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pedagógico e criar expectativas ideais no aluno do magistério que, ao se deparar 

com a realidade, poderá entrar em constantes conflitos intrapessoais e 

interpessoais. 

 

Nesse sentido, Mauri & Solé (1996), consideram importante acrescentar na 

tradicional formação prática que orientam os futuros professores, a inclusão de uma 

dimensão de auto-observação, de reflexão sobre o próprio desempenho que 

contribua para torná-la mais adequada. Assim, sugerem buscar de maneira coerente 

uma reflexão sobre a teoria e a prática para que possa ocorrer um desenvolvimento 

sadio no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Bruno (2003) reforça a importância de uma auto-avaliação como sendo uma 

iniciativa importante por revelar disponibilidade para rever a própria prática, condição 

central para uma reflexão em formação. Acrescenta que sem disponibilidade 

subjetiva inicial para colocar a si e a sua prática como foco de análise qualquer 

proposta de mudança torna-se artificial e externa ao sujeito que se pretende em 

movimento de mudança. Nesse sentido, a pesquisa sobre a sua própria prática 

pedagógica no interior da escola parece ser indispensável ao desenvolvimento de 

um trabalho coerente.  

 

No entanto, ao se considerar a autopesquisa numa perspectiva conscienciológica, 

está se ampliando os horizontes da pesquisa, incluindo além da auto-observação e 

da auto-avaliação, a dimensão da atenção como recursos necessários no processo, 

acrescentando a ela a subjetividade das formas de manifestação quanto aos 

pensenes da consciência educadora. 

 

Segundo Razera (2001), a atenção e a memória são os pilares da aprendizagem 

que agem de modo sincrônico, ou seja, essa sincronicidade ocorre quando a 

consciência for mais ou menos atenciosa, conseqüentemente, terá uma memória 

mais ou menos forte que atenderá o ciclo: atentar, apreender, relembrar, associar e 

aprender. Direcionar um trabalho voltado ao desenvolvimento do processo 

atencional na formação de professores sugere ajudar nas etapas de formação 

pessoal e profissional de cada um deles. 
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Razera (2001) complementa que com o avanço da neurociência e o surgimento da 

neuropsicologia o atributo da atenção se tornou um objeto de pesquisa. A partir da 

década de 80, com os avanços da ciência cognitiva, os experimentos por 

computador e a maior interdisciplinaridade científica, a atenção voltou a ser tema de 

pesquisa, juntamente ao método introspectivo. Nesse sentido, a adoção de um 

método de introspecção, precisamente o método de autopesquisa pelos educadores 

em formação continuada, sugere ser um meio de descobrir aspectos de sua 

personalidade que contribuem ou não no desenvolvimento qualitativo do trabalho 

pedagógico, com vistas a apontar, discutir e redirecionar aspectos nos quais os 

professores dão mais ou menos atenção no processo ensino-aprendizagem. 

 

Para Oliveira (2006), a autopesquisa pode ser equiparada a um empreendedorismo 

de natureza consciencial que pode gerar ganhos evolutivos, e os elementos a serem 

considerados no projeto de autopesquisa são: 

1. Os atributos holossomáticos e conscienciais, passíveis de serem investigados e 

aprimorados (empreendimento). 

2. A consciência que se pesquisa, o agente (empreendedor). 

3. As técnicas dentro do paradigma consciencial, ou seja, os procedimentos. 

 

No caso da consciência educadora, a autopesquisa é um processo que precisa ser 

acompanhado atentamente pelo próprio pesquisador para que possa identificar os 

atributos a serem aprimorados, como o mesmo opera enquanto consciência e os 

procedimentos que poderão ajudá-lo no seu processo de auto e heteroformação.  

 

A formação continuada deve privilegiar o processo de autoformação numa 

perspectiva em que a formação contínua na escola e fora dela dependem, segundo 

Fusari (2006, p. 23), das condições de trabalho oferecidas aos educadores, mas 

depende também das atitudes destes diante de seu desenvolvimento profissional.  

 

Fusari (2006) procura esclarecer que não se pode relegar a formação contínua 

exclusivamente à responsabilidade do Estado, já que cada educador deve se 

responsabilizar por todo o seu processo de desenvolvimento pessoal e profissional. 

Torna-se responsabilidade do professor direcionar, discernir e decidir sobre os 

caminhos que serão necessários percorrer. Acrescenta que inexiste política ou 
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programa de formação contínua que qualifique um profissional da educação, ou 

seja, aperfeiçoe um professor que não demonstre disponibilidade para seguir em 

frente, que não queira crescer, que não perceba o valor do processo individual-

coletivo de aperfeiçoamento pessoal-profissional.  

 

Nessa perspectiva, a heteroformação, não distante dessa concepção de 

autoformação, se amplia e se entrelaça com a do outro educador que com sua 

singularidade nas maneiras de se manifestar em ação, vai liberando rastros dos 

seus percursos que contribuem para que o coordenador pedagógico possa ir 

orientando, buscando, refletindo e construindo com o professor a sua identidade 

profissional. 

  

Perrenoud (2002), ao se referir à formação dos professores, sugere dez orientações 

básicas que podem direcionar o trabalho do educador. São elas: 

Uma transposição didática baseada na análise das práticas e em suas transformações 
– sair da prescrição profissional para uma análise precisa de sua realidade, oferecendo uma 
imagem realista dos problemas que precisam ser resolvidos, dos dilemas que enfrentam, 
das decisões que tomam, dos gestos profissionais que realizam, antecipando as 
transformações; 

Um referencial de competências que identifique os saberes e as capacidades 
necessárias – a partir de um trabalho real, devem ser identificados os conhecimentos e 
competências necessários para que o aluno desenvolva sua aprendizagem; 

Um plano de formação organizado em torno das competências – valorização dos 
programas de formação de saberes didáticos, pedagógicos e sociológicos mais próximos da 
prática; 

Uma aprendizagem por problemas, um procedimento clínico – uma orientação para 
uma aprendizagem por problemas no sentido de que os estudantes confrontassem suas 
experiências na sala de aula em todos os sentidos e assim, construíssem a teoria, sem se 
limitar a problemas. Um procedimento clínico organiza-se em torno de situações singulares, 
que servem para mobilizar aquisições prévias, diferenciá-las, contextualizá-las e construir 
novos saberes ou necessidades de formação; 

Uma verdadeira articulação entre a teoria e a prática – a formação sendo uma só teórica 
e prática ao mesmo tempo, sendo reflexiva, crítica e criadora de identidade; 

Uma organização modular e diferenciada – cada módulo deve contribuir com o 
desenvolvimento de várias competências; 

Uma avaliação formativa baseada na análise do trabalho – os formadores busquem se 
familiarizar com os modelos teóricos da avaliação formativa, desenvolvendo assim, suas 
próprias competências em matéria de observação e de análise do trabalho e das situações; 

Tempos e dispositivos de integração e de mobilização das aquisições – desenvolver a 
prática e nela refletir, vinculando as aquisições por meio de um trabalho que vise o 
aprofundamento em questões relativas a identidade profissional, as competências, a relação 
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com o saber, ou por meio de projetos que mobilizem recursos provenientes de diversos 
componentes do currículo; 

Uma parceria negociada com os profissionais – a construção de uma forte parceria entre 
a instituição formadora e as atividades de campo; 

Uma divisão dos saberes favorável à sua mobilização no trabalho – deve ser trabalhada 
como tal, transformada em um desafio de formação para concretizá-la na prática e na 
universidade. 

 

Diante dessas orientações apontadas por Perrenoud (2002), podemos visualizar 

uma formação que não considere apenas o investimento e o desenvolvimento de 

competências nos futuros professores, mas, também, uma formação que valorize 

vários aspectos que  a permeiam, no sentido de tornar-se pesquisador de sua auto e 

heteroformação na instituição. Assim, reforçar nos educadores a sua 

responsabilidade quanto à qualidade da sua formação, orientando e construindo 

estratégias de pensamento e ação para que contribuam com o processo contínuo de 

formação em serviço, parece ser um caminho viável ao desenvolvimento de um 

trabalho coerente e significativo. 

 

Delors (2001, p.162), complementa que  

uma das finalidades essenciais da formação de professores, quer 

inicial quer contínua, é desenvolver neles as qualidades de ordem 

ética, intelectual e afetiva que a sociedade espera deles de modo a 

poderem em seguida cultivar nos seus alunos o mesmo leque de 

qualidades. 

 

Nóvoa (2002), ao se referir à formação contínua, ressalta que a mesma deve 

contribuir para a mudança educacional e para redefinição da profissão docente, 

acrescentando que esta formação não se dá com o professor isolado, mas sim o 

professor inserido num corpo profissional e numa organização escolar. Assim, falar 

em formação contínua de professores requer uma discussão sobre a criação de 

redes de autoformação assistida e participada e que as mesmas possam contribuir 

na compreensão da globalidade do sujeito, assumindo a formação como um 

processo interativo e dinâmico.  
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A formação contínua alicerça-se na dinamização de projetos de 

investigação-acção nas escolas, passa pela consolidação de redes 

de trabalho colectivo e de partilha entre os diversos actores 

educativos, investindo as escolas como lugares de formação. A 

formação contínua deve estar finalizada nos “problemas a resolver”, 

e menos em “conteúdos a transmitir”, o que sugere a adoção de 

estratégias de formação-acção organizacional (Nóvoa, 2002, p. 40). 

 

Portanto, o investimento numa formação contínua requer a mobilização de várias 

dimensões formadoras do sujeito enquanto profissional da educação, ou seja, 

dimensões pessoais, históricas, sociais, políticas que contribuem para o processo de 

investigação sobre os problemas que surgem no desenvolvimento das ações na 

escola. 

 

Garrido (2006), apresenta o trabalho do coordenador pedagógico como um trabalho 

voltado a uma formação em serviço. Segundo esta autora, é um trabalho complexo e 

essencial, já que busca uma compreensão da realidade escolar e dos seus desafios, 

também a construção de alternativas que se apresente adequadas e satisfatórias 

para todos os integrantes da formação, assim propondo um mínimo de consistência 

entre as ações pedagógicas, tornando-as solidárias e não isoladas ou em conflito 

umas com as outras. 

 

A escola atual, para atender a complexidade do mundo em que vivemos, deve 

propiciar e primar pela formação integral da pessoa. Uma escola em que formar, 

ensinar e conviver sejam tratados como aspectos indissociáveis no processo 

educativo (Bruno & Abreu, 2006). 

 

Em relação à formação e surgimento da função do coordenador pedagógico no 

contexto brasileiro vem ocorrer, segundo Saviani (2006), no final da década de 60 

durante o período militar, em decorrência da ruptura política consumada com o golpe 

de 1964. Diante disso, buscou-se ajustar a educação à nova situação por intermédio 

de novas reformas no ensino. Neste período é aprovado pelo então Conselho 

Federal de Educação o parecer nº 252 de 1969 que reformulou os cursos de 

Pedagogia. Por intermédio desse parecer, em lugar de se formar o técnico em 
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educação com várias funções, sendo que nenhuma delas era claramente definida, 

como vinha ocorrendo, pretendeu-se especializar o educador numa função 

particular, sem se preocupar com a sua inserção no quadro mais amplo do processo 

educativo. Tais funções foram denominadas habilitações.  

 

O curso de Pedagogia teve de ser organizado na forma de habilitações, que após 

um núcleo comum centrado nas disciplinas de fundamentos da educação, 

ministradas de forma bastante sumária, deveria garantir uma formação diversificada 

numa função específica da ação educativa.  Foram previstas quatro habilitações 

centradas nas áreas técnicas, individualizadas por função, foram elas: 

administração, inspeção, supervisão e orientação. 

 

Saviani (1991) apud Saviani (2006), acrescenta que a introdução das habilitações 

nos cursos de Pedagogia ocorreu no âmbito da concepção de pedagogia tecnicista, 

a partir de 1969. Portanto, a introdução das habilitações foi assumida oficialmente 

pelo aparelho de Estado brasileiro visando à sua implementação em todo o país. A 

pedagogia tecnicista tinha como anseio garantir a eficiência e a produtividade do 

processo educativo. Sendo que o alcance deste objetivo seria obtido por meio da 

racionalização dos meios, ou seja, o planejamento do processo.  

 

O que se buscou, segundo Saviani (2006), foi a aplicação da “taylorização” no 

trabalho pedagógico, tentando uma objetivação por meio da divisão técnica do 

trabalho e parcelamento das tarefas, tal como fizera Taylor em relação ao trabalho 

industrial. Nessa perspectiva, o curso de Pedagogia, organizado nas formas das 

habilitações, teria o papel de formar os técnicos requeridos pelo processo de 

objetivação do trabalho pedagógico em vias de implantação. Com isso, abria-se o 

caminho para o reconhecimento profissional da atividade do supervisor no sistema 

de ensino.  

 

Alguns estudos apontam como um dos indicadores de surgimento de problemas, 

desentendimentos e crises na escola, o processo de objetivação. Porque o mesmo 

contribui para a fragmentação do universo escolar, omitindo situações 

enriquecedoras que servem de dados de investigação, o ser humano não passa a 

ser o foco da atenção, da observação e considerar seus traços pessoais parece ser 
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inaceitáveis a esta realidade objetiva do mundo escolar. A Conscienciologia busca 

uma ampliação relativa à manifestação humana, consciencial na 

multidimensionalidade quando insere os processos energéticos, a subjetividade 

como um processo que deve ser considerado na investigação dos aspectos 

causadores das situações de conflitos. 

 

O investimento em pesquisas na área da neurologia vem confirmar, segundo 

Damásio (2000), que não há, ainda, um consenso entre os estudiosos da 

consciência uma definição sobre o que é consciência que atenda a todos. No 

entanto, este autor a define como sendo um conhecimento relacionado a qualquer 

objeto ou ação atribuída a um self, ou seja, consciência é conhecimento, 

conhecimento é consciência. 

 

Damásio (2000) denomina o organismo e o objeto como atores principais de 

compreensão do que é consciência. Para ele, o organismo é aquele dentro do qual a 

consciência ocorre e o objeto é qualquer objeto que venha a ser conhecido no 

processo da consciência. Portanto, as suas relações são os conteúdos do 

conhecimento que passa a ser consciência. Analisando desta perspectiva, Damásio 

complementa que a consciência consiste em construir um conhecimento sobre dois 

fatos: um organismo que está empenhado em relacionar-se com algum objeto, e o 

objeto que, nessa relação, causa uma mudança no organismo. 

 

Diferente dessa concepção física, materialista sobre consciência acima descrita, W. 

Vieira (1996) apresenta uma outra forma de concebê-la de maneira subjetiva quando 

afirma que somos nós, nossa realidade maior, mais do que energia e matéria, 

também as pessoas próximas ou distantes na vida humana e todos os seres 

autoconscientes das dimensões fora da vida humana. A consciência possui vários 

atributos que vão além da capacidade de pensar, porque é contínua, embora com a 

mutabilidade constante de pensenes. 

 

Segundo W. Vieira (1994), de acordo com as ações da consciência, poderá ocorrer a 

predominância de um dos três elementos constituintes do pensene, ou seja, do pen 

quando a atuação está sendo controlada pelo mentalsoma, do sen quando o 

psicossoma comanda a atuação e do ene quando as energias da consciência 
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prevalecem. Assim, o gerador do pensene é a própria consciência que, segundo 

este autor, tem a vontade e a intencionalidade como atributos essenciais à auto-

evolução consciencial. 

 

Alegretti (1998) ressalta que é muito difícil estudar ou reconhecer pensenes isolados, 

justificando que o grande dinamismo e a mutabilidade da consciência são fatores 

que dificultam as identificações dos mesmos. No entanto, este autor aborda que na 

prática se lida mais com o conceito de holopensene que vem a ser a agregação, 

acumulação e reforço sinergético de pensenes semelhantes. 

 

Quando transferimos esta abordagem para o grupo de professores e coordenador 

pedagógico, fica difícil identificarmos e estudarmos no dia-a-dia a manifestação 

pensênica de cada educador, por estar cada um em constante processo de 

mudanças e de grande dinamicidade. No entanto, a observação e análise dos 

pensenes de cada educador nas situações dialógicas e nos seus registros de 

autopesquisa, parece ser um meio de identificarmos os pensenes semelhantes e daí 

termos o holopensene do grupo.  

 

Nesse sentido, podemos incidir sobre o padrão holopensênico de todo o conjunto de 

educadores e buscarmos soluções para os problemas identificados, ajudando o 

grupo a uma mudança para melhor no seu holopensene. Alegretti (1998) 

complementa que um grupo, durante longo período de tempo, pensando e sentindo 

idéias e emoções similares, propiciará a criação de um holopensene muito mais 

poderoso e duradouro. 

 

Por isso, investirmos no desenvolvimento do mentalsoma ou corpo do 

discernimento, numa perspectiva de construção de um pensar crítico-reflexivo do 

coordenador pedagógico, parece permitir que o mesmo possa buscar novas 

metodologias que o auxilie no alcance de estratégias de ação coerentes com a sua 

teoria-prática.  O desenvolvimento desta dimensão crítico-reflexiva sugere uma 

contribuição à construção de um holopensene, onde, sentimentos de amor, 

fraternidade, solidariedade, bem como atitudes de compreensão e respeito por si 

mesmo e pelo outro, estejam presentes em todas as suas ações pedagógicas.  
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A produção do pensene, segundo W. Vieira (1994), se dá a partir do mentalsoma e 

vai atingindo todo o holossoma. A definição de mentalsoma dada por Alegretti (1998) 

é a de ser um veículo de manifestação e, devido ao nosso nível evolutivo, o 

confundimos com a própria consciência. Este autor esclarece que o mentalsoma é a 

sede da consciência, é dele que se originam os atributos conscienciais do 

discernimento, lucidez, racionalidade, holomemória (conjunto de memórias) e outros.  

 

Um trabalho voltado à ação pesquisadora do coordenador pedagógico sugere o 

investimento nesse veículo de manifestação para que possam ocorrer as mudanças 

do estado de acomodação para um estado contínuo de participação e 

transformações no exercício diário de suas ações pedagógicas. Cerato (1998) 

ressalta que a priorização do mentalsoma permite maior qualidade na utilização do 

tempo consciencial, mais lucidez nas opções evolutivas, menor corruptibilidade e 

maior liberdade de escolhas.  

 

A escola, segundo Soratto & Olivier-Heckler (1999), tem o objetivo de educar. 

Portanto, essa educação não se limita à sala de aula e aos saberes estruturados 

pelos professores. Ela se amplia a toda instituição escolar desde o vigia, 

merendeiras, pessoal de limpeza, pessoal de secretaria, profissionais ligados à 

saúde, denominadas as finalidades das funções por essas autoras de “função-meio” 

e os professores denominados de “função-fim”, considerando educadores todos que 

participam da organização da escola. Segundo estas autoras, fora da sala de aula 

existe outro grupo de educadores, o grupo de coordenadores pedagógicos, não 

reconhecidos por não terem oficialmente esta função, devido às diversas tarefas 

cotidianas na administração da escola, mas requisitados o tempo todo para assumi-

la.  

 

O coordenador pedagógico insere-se nessa articulação de educadores fora da sala 

de aula. Dessa forma, segundo Souza (2003), deve articular com grupos e, assim, 

desenvolver competências relacionadas à organização, orientação e harmonização 

dos grupos de professores, alunos, equipe de apoio e pais de sua unidade escolar. 

Para esta autora, cada grupo tem características e demandas particulares em 

relação ao coordenador. No entanto, são as diferenças das características que ditam 

os papéis que o coordenador deverá desempenhar na escola. 
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O coordenador pedagógico relaciona-se com diversos grupos presentes na escola. 

Este educador tem um trabalho voltado ao grupo de professores e que, segundo 

Souza (2003), é o seu foco de atuação e lidar com ele implica considerar suas 

especificidades, identificando suas demandas e promovendo ações para atendê-las. 

 

Souza (2003) acrescenta que o coordenador pedagógico tem um desafio duplo que 

é o de trabalhar um grupo de professores cuja característica é a heterogeneidade, 

orientando-o/preparando-o para lidar com a diversidade e ao mesmo tempo 

reproduzir a relação professor com os alunos. Portanto, esta autora considera o 

principal desafio que o coordenador pedagógico enfrenta no desempenho de seus 

diversos papéis. 

 

Para Souza (2006) a existência de um grupo é uma das condições para que o 

trabalho do coordenador pedagógico se efetive, porque o mesmo executará uma 

tarefa de liderança de pessoas que desenvolvem um trabalho comum. Acrescenta 

que lidar com grupos implica lidar com as diferenças de cada componente, o que 

equivale a enfrentar conflitos e buscar caminhos para superá-los. 

 

Para Geglio (2003) o coordenador pedagógico exerce um relevante papel na 

formação continuada do professor que ocorre no seu ambiente de trabalho, ou seja, 

na escola. Este autor se reporta à função de planejar e acompanhar a execução de 

todo o processo didático-pedagógico da instituição sendo a função desse 

profissional da educação, colocando-o numa posição de elemento articulador do 

processo ensino-aprendizagem na escola. É considerado um profissional possuidor 

de uma visão ampla do processo pedagógico da escola, do conjunto do trabalho 

realizado pelos professores. 

 

Ao considerarmos o coordenador pedagógico como sendo um articulador do 

desenvolvimento de ações na escola, sugerimos que o mesmo busque uma visão de 

conjunto crítico-reflexiva sobre o contexto escolar em que trabalha, para que assim 

possa desenvolver com coerência, qualidade e significado as ações pensadas, 

discutidas e realizadas pelos professores. Este educador, ao se apropriar da 

dinâmica de autopesquisa no seu cotidiano, ainda, não têm dados o suficiente para 

ajudá-lo a ter essa visão de conjunto do contexto escolar. Mas, ao inserir o diálogo 
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consciencial como mais uma ferramenta de auxílio sugere que todos os envolvidos 

no processo dialógico passem, também, a adquirir, a contribuir e a compartilhar uma 

visão de conjunto nesta dimensão crítica.  

 

Em Freire (1983), o diálogo é uma prática a liberdade e, por isso, não deve ser 

apenas iniciada no momento de encontro de uma situação pedagógica e sim quando 

há reflexões da realidade pelo educador em torno do que vai dialogar com o grupo 

do diálogo, ou seja, reflexões em torno do conteúdo programático da educação.  

Portanto, é na consciência que se têm educadores e povo da realidade 

mediatizadora que se busca o conteúdo programático da educação.  

 
O momento deste buscar é o que inaugura o diálogo da educação 

como prática da liberdade. É o momento em que se realiza a 

investigação do que chamamos de universo temático do povo ou o 

conjunto de seus temas geradores (Freire, 1983, p.102). 

 

Para Freire (1983) os temas geradores não estão nos homens isolados da realidade, 

muito menos na realidade separada dos homens. Portanto, os temas geradores só 

podem ser compreendidos na relação homem-mundo. E investigá-los implica em 

investigar o pensar dos homens referido à realidade, isto é, investigar seu atuar 

sobre a realidade, que é sua práxis.  

 

Segundo Freire (1983), o educador considerado um problematizador não busca o 

conteúdo programático da educação para uma doação ou uma imposição, mas a 

devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo dos elementos 

trazidos de forma desestruturada.   

 

O diálogo consciencial insere-se numa perspectiva também de articular e 

compartilhar os diversos conhecimentos entre consciências educadoras para que 

possam construir uma visão de conjunto crítico-reflexiva do contexto escolar. Este 

diálogo, possuidor de uma característica libertadora, propõe uma revolução 

consciencial rumo à evolução consciencial, na qual sejam considerados os diversos 

tipos de manifestações holossomáticas da consciência, os seus pensenes e que os 
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mesmos sejam refletidos, constantemente, antes do encontro com os seus pares e 

durante o desenvolvimento da autopesquisa.  

 

Para que as consciências envolvidas no processo de diálogo consciencial se 

encontrem para uma discussão fraterna, compreensiva e solidária em relação aos 

pensenes de cada consciência educadora é preciso que busquem em conjunto 

temas geradores. Estes temas geradores devem contribuir num possível repensar do 

conteúdo programático da educação e propor acréscimos no mesmo, quando for 

necessário, de maneira a levar em consideração os atributos conscienciais (história 

de vida, profissional, familiar, pessoal, holossomática, multidimensional) para uma 

auto e heteroformação pedagógica em que se considere a consciência em sua 

totalidade. 

 

O coordenador no seu processo de autopesquisa, ao pesquisar a sua auto e 

heteroformação pedagógica, parece encontrar no diálogo consciencial subsídios 

relacionados ao conhecimento global da consciência educadora que pode 

acompanhar e dar continuidade no processo de formação, haja vista as mudanças e 

transformações no contexto educacional atual. 

 

Segundo Delors (2001), neste Século, a busca de conhecimento não será visto 

apenas como meio para alcançar um fim, mas como fim em si mesmo. Nesse 

sentido, os professores têm papel decisivo no século XXI que é a sua contribuição 

na preparação dos jovens, não só para encarar o futuro com confiança, mas para 

construí-lo, eles mesmos, de maneira determinada e responsável. Assim, 

levantamos algumas funções dos professores sugeridas por este autor que deverão 

fazer parte do seu cotidiano: 
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Contribuir para o desenvolvimento Estimular o rigor intelectual Ser agente de mudança 

Criar as condições necessárias para 

o sucesso da educação formal e da 

educação permanente 

Favorecer a coesão social; Sejam capazes de enfrentar os 

problemas trazidos pelos alunos 

Desenvolver a autonomia Favorecer a compreensão 

mútua e a tolerância 

Sejam capazes de esclarecer os 

alunos sobre um conjunto de 

questões sociais 

Despertar a curiosidade Fazer da escola um lugar 

mais atraente para os alunos 

Transmitir o gosto pelo estudo 

Dominar o fenômeno da globalização Formar o caráter e o espírito 

das novas gerações 

Fornecer aos alunos as chaves de 

uma compreensão verdadeira da 

sociedade da informação 

Encontrar o justo equilíbrio entre 

tradição e modernidade, entre as 

idéias e atitudes próprias da criança e 

o conteúdo dos programas. 

Obter sucesso em áreas em 

que pais, instituições 

religiosas e poderes públicos 

falharam 

Esforçar-se por prolongar o 

processo educativo para fora da 

instituição escolar, organizando 

experiências de aprendizagem 

praticadas no exterior e, em termos 

de conteúdos, estabelecendo 

ligação entre as matérias 

ensinadas e a vida cotidiana dos 

alunos 

 

Os professores assumem diferentes papéis cujas funções são complexas e precisam 

do coordenador pedagógico para que possam se sentir seguros e confiantes quanto 

ao desenvolvimento do seu trabalho. Não bastam as exigências se estes 

profissionais não trabalham articulados à equipe pedagógica que muito pode 

favorecer no êxito de sua prática dentro e fora de sala de aula.  

 

Almeida (2006) considera importante se ter cuidados em relação à atuação do 

coordenador pedagógico, para isso, é preciso que as instâncias superiores à escola 

(com políticas públicas) ofereçam a este profissional recursos para um desempenho 

satisfatório e cuidados com sua formação. Atribuir ao coordenador diversas funções 

de responsabilidade, quanto a sua formação e a dos professores sem as condições 

necessárias para as respostas adequadas, é negar-lhe esse cuidar.  

 

O grupo de educadores ao trabalharem juntos, um com o outro e com o apoio das 

instâncias superiores, estão contribuindo também na construção de um dos pilares 

da educação sugerido por Delors (2001), o aprender a viver juntos, aprender a viver 



 

 60

 

com os outros, como sendo uma aprendizagem que representa um dos maiores 

desafios da educação.  

 

Delors acrescenta que a descoberta do outro passa pela descoberta de si mesmo e 

que a educação, seja ela dada na família, na comunidade ou na escola, deverá, 

antes de tudo, ajudar os educandos a descobrirem-se a si mesmos e, então, só 

assim, poderão se colocar no lugar dos outros e compreender as suas reações. 

Portanto, no grupo de educadores, esse tipo de aprendizagem deve favorecer o 

diálogo entre eles. Delors (2001) reforça a presença do diálogo e da troca de 

argumentos como um dos instrumentos indispensáveis à educação do século XXI. 

 

No grupo formado por consciências educadoras transitam, na descoberta do outro e 

de si mesmo, aspectos afins que os reconhecem como consciências que se 

manifestam através de seus pensenes. W. Vieira (1994), ao se referir a grupo 

consciencial, sugere chamar de grupo evolutivo, por considerar uma reunião de 

consciências que evoluem entrosadas, em ciclos pluriexistenciais afins, dentro dos 

laços da lei de causa e efeito.  

 

Todo grupo tem condição de evoluir e toda consciência tem, inevitavelmente, o seu 

grupo de evolução. Diante disto, o grupo de professores faz parte de um grupo de 

evolução pelas características que os integram e podem evoluir se assim o 

quiserem.  

 

Rezende (2003), ao analisar o professor sob o enfoque da abordagem 

conscienciológica, seja ele especialista em qualquer área do conhecimento, antes de 

tudo ou de ser professor ele é uma consciência multidimensional complexa que 

detém várias potencialidades, esteja ele lúcido ou não para a realidade 

multidimensional de suas manifestações. Para esta autora, a atribuição fundamental 

do professor é a de prestar assistência através da tarefa do esclarecimento, 

catalisando o desenvolvimento de consciências com maior autonomia evolutiva, a 

começar por ele mesmo. 
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Muniz (2003) complementa esse pensamento da assistência através da tarefa do 

esclarecimento, afirmando que a decisão de assistir não admite isolamento ou 

indiferença. Para este autor, o professor deverá saber “descer do muro” e se 

posicionar frente às necessidades apresentadas para permitir que o movimento de 

renovação de valores seja estimulado acrescentando que será preciso o professor 

assumir uma postura a favor da assistência para não se contentar com qualquer 

resultado, o que diferencia a presença assistencial da simples exposição de idéias. 

 

No diálogo consciencial, o coordenador pedagógico deve se esforçar para fazer uso 

da tarefa assistencial do esclarecimento, desse recurso mentalsomático. A aplicação 

da tarefa de esclarecer os professores e a si mesmo necessita do desenvolvimento 

da auto e heterocrítica, da auto e heterocompreensão, do auto e hetero-acolhimento, 

da auto e hetero-retratação, bem como do respeito ao nível consciencial de cada 

professor para que o mesmo se efetive.  

 

Assim, no processo de autopesquisa, torna-se indispensável o desenvolvimento da 

autocrítica no auto-enfrentamento dos aspectos identificados e no exercício de 

reflexão-na-ação e sobre a ação para que os mesmos possam ajudar o professor a 

sair da condição em que se encontra. No diálogo consciencial devem ser 

consideradas as estratégias em ação de autopesquisa, como: a reflexão sobre a 

ação e o auto-enfrentamento dos aspectos não acolhedores identificados para que 

possa ocorrer um movimento de mudança coerente com os novos pensenes a 

serem apreendidos. 

 

Nesse sentido, consideramos a importância de se ter na escola um espaço de 

trabalho coletivo entre professores e coordenador pedagógico para que possam 

refletir sobre suas práticas pedagógicas e também sobre suas ações pensênicas 

dentro e fora de sala de aula como sugere Alves (2003), podendo ajudar os 

educadores a identificar talentos pessoais e profissionais, pois exige deles 

capacidades tais como observar, analisar, tirar proveito das experiências, organizar 

idéias, pesquisar e questionar. Este espaço, segundo C. Vasconcellos (2002), é  

dedicado às reuniões pedagógicas semanais que tem o objetivo de refletir crítica e 

coletivamente sobre a prática de sala de aula e da escola, bem como para o 

replanejamento. 
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É necessário ter a garantia de espaço para que todos se coloquem, ou seja, uma 

troca que caracterize os contatos e clima de cooperação.  

 

As interações dos saberes também são evidenciadas como 

fundamentais. Nesse espaço interpessoal e cognitivo, os professores 

identificam e legitimam a autoridade do coordenador, percebendo-o 

como um mediador entre as ações da sala de aula, o projeto 

pedagógico mais amplo e as relações com os demais professores 

(Torres, 2006, p. 50). 

 

Para C. Vasconcellos (2002) o dia-a-dia da prática pedagógica termina impondo a 

necessidade de tomada de decisão imediata, o que resulta de uma falta de tempo 

dedicado para atendimento às questões que surgem, induzindo o professor a ter 

práticas reiterativas, repetindo o que está dado. Este autor reforça o quanto é 

importante o espaço de parada para refletir o trabalho e, assim, o professor se dá 

conta das eventuais contradições entre estas atitudes tomadas e suas opções mais 

radicais.   

 

Para a Conscienciologia, o espaço para o diálogo consciencial, em que a tarefa do 

esclarecimento se faz presente, deve ser o mais otimizado possível no sentido de 

evitar barulhos, entrada e saída de pessoas constantemente, interrupções 

desnecessárias e desrespeito aos colegas de evolução. Deve ser um espaço 

tranqüilo que permita o exercício do diálogo franco e educado entre todos.  

 

C. Vasconcellos (2002) reforça a necessidade de sairmos da alienação e uma 

possibilidade é a criação de espaços de desalienação, nos quais se possa praticar a 

convivência reflexiva, o que pode permitir a cada um assumir uma tarefa num nível 

cada vez mais profundo e crítico. Para ele, esse tipo de prática termina minando a 

corrente de alienação e prepara um movimento maior de mudança. 

 

Para ocorrerem mudanças significativas entre todos os integrantes da reunião 

pedagógica, faz-se necessário a construção de um pensamento complexo, 

integrador, que afaste a disjunção, a simplificação como sugere M. J. Vasconcellos 

(2002). Diante disso, consideramos o grupo de professores e coordenador 
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pedagógico, um grupo sistêmico. Nas suas reuniões pedagógicas devem buscar 

contextualizar o fenômeno (problema), ampliar o foco para então perceber em que 

circunstâncias o fenômeno acontece, onde poderá ver relações intrassistêmicas e 

interssistêmicas, não vendo mais um fenômeno em si, isolado, mas, uma teia de 

fenômenos recursivamente interligados, buscando a complexidade do sistema. 

 

Um outro ponto que podemos estabelecer é em relação à instabilidade do grupo, 

todo o grupo estará passando por um processo em curso que, segundo M. J. 

Vasconcellos (2002), será um sistema em constante mudança e evolução, auto-

organizador, respondendo a imprevisibilidade e a incontrolabilidade própria do 

sistema. 

 

Os integrantes do grupo de professores e o coordenador pedagógico reconhecerão 

a própria participação na constituição da realidade relativa com que estão 

trabalhando, validando as possíveis realidades instaladas, atuando nesse espaço de 

reunião pedagógica com as subjetividades de cada um, construindo um espaço de 

intersubjetividade no qual possam apontar caminhos para novas soluções. 

 

Sugerimos que um trabalho que busca otimizar e auxiliar o professor no 

desenvolvimento da sua tarefa em sala de aula deve ser compartilhado para que 

todos os integrantes participem e possa se integrar, com vistas a encontrar 

caminhos possíveis de melhores realizações de atendimento ao processo ensino-

aprendizagem.  

 

Nessa perspectiva, uma hipótese a ser levantada é que o coordenador pedagógico 

identifica no grupo que um dos dificultadores do desenvolvimento qualitativo no 

trabalho pedagógico da escola é sua forma de atuar na função de coordenação 

pedagógica, o que permite sugerir a esse educador a necessidade de pesquisar 

sobre as ações pedagógicas dos coordenadores pedagógicos e suas conseqüências 

no contexto escolar.  O que parece ser um caminho viável à realização de um 

trabalho de formação contínua, coerente, crítica, reflexiva e transformadora entre 

todos os professores. 
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Para André (2006, p. 56),  

os coordenadores(as) pedagógico-educacionais devem estar 

conscientes da tarefa de formação de um ser humano crítico e cuja 

prática seja transformadora; saber que devem auxiliar os professores 

na identificação do seu processo de consciência quanto à realidade 

social, à prática das escolas e quanto a si mesmos, sem perder de 

vista a identificação e a aprendizagem dos mecanismos que lhes 

possibilitem superar, responsável e criticamente, a alienação 

decorrente desses processos.  

 

Investigar as ações pedagógicas do coordenador pedagógico sugere contribuir na 

auto e heteroformação continuada, bem como colaborar na compreensão dos 

aspectos envolvidos nas incompreensões instaladas entre coordenador pedagógico 

e o desenvolvimento de sua função. 

 

A incompreensão, segundo Morin (2003), permanece geral, mesmo com a 

multiplicação das interdependências e os progressos da compreensão, aliadas ao 

desenvolvimento de novas tecnologias da comunicação e informação, ainda não são 

suficientes para acabar com o problema da incompreensão. 

 

O trabalho pedagógico, apesar de diversas teorias e metodologias indicadas para 

um bom desempenho no processo de aprendizagem, depara-se constantemente 

com diversos tipos de dificuldades e um deles são as incompreensões nascidas na 

própria instituição escolar, nas interações interpessoais e nos grupos constituintes 

da unidade escolar. As incompreensões, sejam elas em qualquer contexto que se 

apresentem, podem trazer obstáculos à realização de um trabalho.  

 

Morin (2003) acrescenta que existem obstáculos quanto à compreensão do sentido 

das palavras do outro, de suas idéias, de sua visão do mundo e que ela sofre 

ameaças por todos os lados. Estas ameaças podem estar relacionadas à 

transmissão da informação que cria o mal-entendido; os sentidos de uma palavra 

podem ser entendidos de outra forma; desconhecimento dos ritos e costumes do 

outro; a incompreensão dos valores em outra cultura que não seja a nossa; a 

incompreensão dos imperativos éticos próprios a uma cultura; a impossibilidade de 



 

 65

 

compreender as idéias ou argumentos de outra visão do mundo; e a incompreensão 

de uma estrutura mental em relação à outra. Em uma instituição educacional como a 

escola, estão presentes essas incompreensões indicadas acima.  

 

No grupo de educadores, encontramos vários desses obstáculos que terminam 

dificultando o andamento das ações pedagógicas e das relações interpessoais. Daí 

porque, sugerimos a autopesquisa por parte do coordenador pedagógico para 

amenizar tais obstáculos e conseqüentemente as incompreensões instaladas.  

 

Balona (2003) reforça que na autopesquisa é mais inteligente buscar e aprender a 

apreciar o diferencial, porque a ambivalência, a flexibilidade mental, a evitação da 

clivagem do certo ou errado, permite à consciência alcançar o progresso relativo de 

forma rápida. No entanto, esta autora ressalta um paradoxo: o diferencial, ou seja, 

aquilo que é diferente do conhecido poderá permitir à consciência encontrar a saída 

para os problemas e, assim, conseguindo abrir mão do seu antigo referencial, 

consegue vislumbrar a solução de que necessita para superar seus conflitos 

evolutivos. 

 

O coordenador pedagógico, ao buscar o desenvolvimento da compreensão humana 

em si mesmo e entre os educadores, parece indicar ser uma tarefa difícil, mas 

desafiadora, pois este pretende sair da incompreensão da sua função ou mesmo 

apontar caminhos para sair dessa situação que dificulta a convivência entre os 

educadores e o trabalho pedagógico.  

 

A falta de investimentos em relação à compreensão da função de coordenação 

pedagógica pelo próprio profissional da educação implica em desentendimentos e 

incompreensões em todo o processo do trabalho pedagógico. 

 

Delors (2001) indica que uma das tarefas essenciais da educação é auxiliar na 

transformação da interdependência real em solidariedade desejada, e para que isto 

ocorra deve-se preparar cada indivíduo para compreender a si mesmo e ao outro, 

através de um melhor conhecimento do mundo. Ressaltando que a compreensão 

deste mundo passa pela compreensão das relações que ligam o ser humano ao seu 

meio ambiente. 
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Para Balona (2003, p.96), 

entender como o outro pensa e age (jogo mental, intencionalidade) é 

um bem maior a ser desenvolvido. Representa um valor de alta 

significação a ser aproveitado para o conhecimento de si mesmo – 

autoconhecimento. É a ação da dialética do altruísmo-egoísmo em 

ação. 

 

O coordenador pedagógico, no ambiente da instituição escolar, deverá buscar 

caminhos de transformação da interdependência entre os educadores em 

solidariedade. Um educador ajuda o outro, auxilia no que for preciso, procurando 

compreender a si mesmo para em seguida compreender o colega e, assim, adquirir 

um melhor conhecimento do mundo no qual está inserido, ou seja, buscando uma 

visão de conjunto crítico-reflexiva quanto à instituição escolar, as relações 

intrapessoais-interpessoais e as ações pedagógicas dentro e fora de sala de aula.  

 

Uma postura sugerida por Perrenoud (2002), ao profissional da educação, é a 

reflexão sobre a sua própria prática. A prática reflexiva, para este autor, torna-se 

necessária porque nas sociedades em transformação, a capacidade de inovar, 

negociar e regular a prática é decisiva. O que sugere passar por uma reflexão sobre 

a experiência, favorecendo assim, a construção de novos saberes.  

 

Freire (1996) sugere que ensinar exige pesquisa e reflexão crítica sobre a prática. 

Para ele, o professor que abraça este ofício, não há ensino sem pesquisa e que 

refletir com criticidade sobre a sua prática é um momento fundamental porque 

pensando a prática atual ou do passado, pode-se melhorar a próxima prática. 

 

A autopesquisa e o diálogo contribuem para o desenvolvimento da reflexão crítica 

sobre a prática e ensaia um novo olhar significativo a respeito de si mesmo e do 

outro, impulsionando a qualificação da prática pedagógica rumo a uma vivência 

compreensiva entre todos os envolvidos no processo pedagógico da escola. 
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2.1. ENCONTROS CONSCIENCIAIS: FOMENTANDO A AUTOPESQUISA E O 

DIÁLOGO. 

 

O projeto “A Busca do Ser Educador: Uma Vivência Prática do Autoconhecimento” 

contemplou uma programação de 12 encontros, 01 encontro a cada semana que, ao 

final dariam três meses, fosse realizado sem interrupções. Mas, devido a diversas 

situações, como no caso de datas comemorativas, reuniões pedagógicas, reuniões 

com os pais, jogos internos (olimpíadas) e feriados locais ou nacionais, não foi 

possível a realização do total de encontros previstos. No entanto, o projeto foi 

realizado no período de 04/06/2004 a 26/11/2004, num total de 08 encontros 

pedagógicos. Porém, algumas alterações no grupo aconteceram durante o processo 

de desenvolvimento da pesquisa devido a falta de professor por diversos motivos, 

afastamento por licença médica e entrada de nova professora no turno de trabalho. 

 

O dia da semana escolhido para o desenvolvimento do projeto foi a sexta-feira, por 

coincidir com o dia e horário da reunião pedagógica que acontecia, geralmente, das 

15h 30m às 17h 30m. Neste espaço, todos os professores do turno vespertino 

estavam presentes na reunião, não havia aulas. A escola estaria propícia ao 

desenvolvimento dessa atividade, principalmente, pelo silêncio necessário no 

momento da aplicação das técnicas. Então, ficou combinado que das 15h 30m às 

16h 30m trataríamos de assuntos relacionados aos informes gerais e ao 

planejamento das atividades escolares, sendo o horário das 16h 30m às 17h 30 

destinado à execução do projeto.  

 

A princípio apresentamos o projeto e convidamos todos os professores a fazerem 

parte do mesmo. Foi unânime a aceitação, já que o projeto tinha a proposta de 

conhecermos a nós mesmos, nos compreendermos para compreendermos o outro 

e, assim, buscarmos soluções para os nossos problemas e incompreensões, 

principalmente, no tocante ao processo de ensino-aprendizagem.  

 

Logo, entregamos aos professores uma folha de papel ofício com o desenho de um 

círculo todo repartido em doze compartimentos que representavam os doze 

encontros para assinarem seus nomes. Combinamos que doze encontros, 

distribuídos em um período de três meses, com um encontro por semana, era tempo 
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suficiente para que pudéssemos observar o desenvolvimento do pensamento crítico-

reflexivo em todos, bem como analisarmos o processo de atuação de todos os 

envolvidos no projeto.   

 

Cada parte do círculo era para que registrássemos, em sentido horário, a data, a 

situação a ser refletida e as nossas percepções pensênicas, ou seja, os 

pensamentos, sentimentos e ações a respeito do contexto sugerido.  

 

A idéia do círculo dividido era a demonstração de que cada parte contém um todo e 

o todo contém todas as partes. O pressuposto básico para a representação desse 

círculo era de que os problemas indicados ou insinuados por nós, bem como as 

incompreensões surgidas em todas as nossas relações e interações, eram frutos do 

nosso olhar fragmentado ao universo a nossa volta. A hipótese era de que os 

coordenadores deveriam ter uma visão de conjunto crítico-reflexiva sobre o processo 

escolar para que pudessem qualificar o trabalho. Precisávamos proporcionar o 

encontro dessas partes para que pudéssemos construir, aos poucos, o processo de 

compreensão sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre o mundo e corroborasse 

com a construção da competência da compreensão humana, ou seja, da vivência 

compreensiva e, assim, preveníssemos o surgimento de problemas no processo de 

ensino-aprendizagem.    

 

No caso do nosso professorado, ao pensarmos nesse formato de material era 

porque percebíamos que cada professor trabalhava isoladamente e não se integrava 

ao grupo, reclamava por se sentir sozinho e achava que somente ele passava por 

situações de conflitos, essas atitudes contribuíam para a fragmentação do trabalho e 

assim, geravam mais crises. Cada professor habitava o seu mundo, mas não 

compartilhava os seus medos, suas conquistas, suas alegrias, enfim, suas 

manifestações conscienciais com os outros.  

 

Ao registrarmos as nossas percepções pensênicas, quanto ao contexto sugerido e 

as compartilhamos no exercício do diálogo consciencial com o grupo de 

consciências educadoras, identificamos que nos encontrávamos também no outro, 

ou seja, nas suas angústias e alegrias, nos seus sonhos, nos seus projetos de vida 
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pessoal e profissional. Começamos a delinear uma visão de conjunto crítico-reflexiva 

não só da parte da coordenação pedagógica, mas de toda equipe de professores.  

 

Podíamos nos reconhecer, também, nos outros professores, o que nos 

proporcionava um compartilhar de nossas experiências. Todos nós, consciências 

educadoras, aos poucos, conquistávamos espaços de conversas, 

proporcionávamos, a cada dia, reencontros significativos e qualitativos, pois laços 

afetivos de confiança, de admiração e respeito eram desenvolvidos.  

 

O objetivo da aplicação do instrumento era de que nos integrássemos com a teoria 

do pensene em ação, ou seja, que a técnica nos ajudasse no desenvolvimento do 

pensamento crítico-reflexivo sobre as ações sugeridas em cada encontro. A 

proposta era a de que todos identificassem os aspectos facilitadores e dificultadores 

de nossas manifestações no mundo e que, também, de alguma forma, nos 

indicavam as possíveis crises.  

 

Alarcão & Tavares (2003) afirmam que o coordenador pedagógico tem a função de 

propiciar que a equipe de professores faça observações do seu próprio ensino e dos 

contextos em que ele ocorre, que questione,confronte, analise, interprete e reflita 

sobre os dados recolhidos, além de procurar as melhores soluções para as 

dificuldades e problemas identificados.  

 

De acordo com a Conscienciologia, quando as consciências refletem criticamente 

sobre as suas ações em qualquer ambiente ou contexto em que se manifestam, 

estão considerando a atuação conjunta e indissociável dos elementos do pensene,  

em particular do pen (discernimento, criticidade), quando este sobrepõe os outros 

elementos. 

 

Com base neste pressuposto e na experiência diária de autopesquisadores em 

diversos contextos, observamos que os elementos do pensene estavam sempre 

presentes, ou seja, mesmo sendo indissociáveis, um ou outro elemento sobressaia 

expressando um padrão de criticidade, ingenuidade, acriticidade e de afetividade 

assistencial ou não assistencial.  
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Consideramos que um pen manifestador de pensamentos crítico-reflexivos é aquele 

que, ao ser analisado no seu conjunto pensênico, apresenta ações possíveis de 

serem realizadas na prática cotidiana, ou seja, ações reais. O pen que manifesta 

pensamentos ingênuos ao ser analisado no seu conjunto pensênico sugere ações 

impossíveis de serem realizadas, sugerem ações idealizadas. O pen que manifesta 

pensamentos acríticos quando analisado na sua manifestação pensênica tende a 

não sugerir ações. 

 

Também, levamos em consideração a manifestação do sen, identificando-o por 

recursos afetivos assistenciais, ou seja, os sentimentos que ao serem analisados no 

contexto da manifestação pensênica sugerem benefícios a nós mesmos e aos 

outros. E os recursos afetivos não assistenciais, sendo os que dificultam a nossa 

auto e hetero-assistência.  

 

Diante disto, todas as nossas interpretações dos elementos do pensene buscaram 

levar em consideração a análise em conjunto dos mesmos que são indissociáveis. A 

nossa leitura conscienciológica, no primeiro momento, se voltava às ações sugeridas 

ou não por todos nós educadores. Observávamos se as ações eram possíveis de 

serem realizadas ou não para o contexto sugerido. Caso fossem interpretadas como 

ações reais, indicávamos que eram frutos de um pensar crítico-reflexivo; se 

interpretadas como ações ideais eram para nós provenientes de um pensar ingênuo; 

e quando não havia propostas de ações indicávamos a presença do pensamento 

acrítico.  

 

Em um segundo momento, analisávamos os pensamentos e fazíamos a relação com 

as ações. Com isso, observávamos que existia uma concordância entre os mesmos 

para os resultados sugeridos no primeiro momento. Em seguida, passávamos à 

leitura dos sentimentos expressos para identificá-los como assistenciais ou não 

assistenciais. Feito isto, podíamos ter uma suposição do pensene de cada educador, 

ou seja, se o mesmo se manifestava naquela situação com criticidade ou não e se 

contribuía a uma vivência compreensiva ou não. 
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No terceiro momento, buscávamos apontar as crises que, para nós, são 

provenientes de aspectos socioculturais, das variáveis subjetivas e podiam nos 

orientar quanto a serem responsáveis ou não para o desenvolvimento de uma 

vivência para a compreensão entre todos nós educadores.  As crises ou conflitos, 

identificados como tais nos elementos dos nossos pensenes, dependiam das nossas 

interpretações e análises aos contextos sugeridos, independente de serem pen 

crítico-reflexivos, ingênuos ou acríticos e de sen assistenciais ou não assistenciais.  

 

Nesse sentido, observamos que as supostas crises estavam presentes em alguns 

pen considerados crítico-reflexivos, em alguns ingênuos e em todos os pensamentos 

considerados acríticos. Em relação aos sentimentos, os de afetividade assistencial 

não sugeriam nenhuma crise, enquanto os interpretados por afetividade não 

assistencial indicavam a presença de crises na manifestação da consciência 

educadora.  

 

As análises dos elementos dos pensenes em conjunto podiam indicar as nossas 

crises ou os nossos conflitos que repercutiam em nossas manifestações 

conscienciais.  

 

Dependendo da situação vivenciada, quando o pen se expressava ingênuo e o sen 

com uma afetividade assistencial ou não assistencial, observávamos  que as ações 

sugeridas fugiam da realidade, pareciam fantasiosas, eram imaturas, ou seja, 

impossíveis de serem aplicadas. Observávamos também que quando o pen se 

expressava acrítico, o sen só se expressava não assistencial e, assim, não havia 

sugestões de ações. Quando o pen se expressava crítico-reflexivo e o sen com 

afetividade assistencial ou não assistencial, as ações sugeridas tinham um caráter 

de maturidade, de discernimento e de qualificação para se enfrentar os desafios e 

pensar soluções sensatas, possíveis de serem realizadas.   

 

Organizamos os pensenes dessa forma para melhor identificarmos as nossas 

atuações no trabalho desenvolvido, ou seja, um Modelo Referencial de Análise 

Pensênica: 

 



 

 72

 

• pen (ingênuo) e o sen (recurso afetivo assistencial e/ou não assistencial) = 

ações imaturas ou idealizadas; 

• pen (acrítico) e o sen (recurso afetivo assistencial e/ou recurso afetivo não 

assistencial) = nenhuma ação; 

• pen (crítico-reflexivo) e o sen (recurso afetivo assistencial e/ou não 

assistencial) = ações maduras ou realizadas. 

 

Observamos que os aspectos socioculturais (religiosidade, cientificidade, 

escolaridade, maternidade, feminilidade, família, mitos e outros)  e as variáveis 

subjetivas (recursos afetivos e cognitivos considerados assistenciais ou não 

assistenciais, relacionados a auto-estima, auto-suficiência, estados de humor, a 

atitudes, crenças, valores, coerência teórica-prática e outros)  se faziam presentes 

nas nossas manifestações pensênicas. Tanto os aspectos socioculturais e variáveis 

subjetivas expressas indicavam os facilitadores e dificultadores das nossas 

personalidades e os mesmos contribuíam para o surgimento, manutenção e 

mudança do nosso padrão pensênico, consequentemente, influíam sobre a nossa 

atuação no mundo. Era fundamental nos autopesquisarmos e identificarmos os 

nossos facilitadores e dificultadores para que pudéssemos nos auto-enfrentarmos e 

superarmos os traços imaturos diagnosticados, bem como identificarmos as 

propostas de ações reais e ideais.  

 

Com isso, pudemos constatar possíveis mudanças para melhor nos ambientes em 

que nos manifestávamos, principalmente, porque percebíamos o desenvolvimento 

das dimensões de auto-observação, auto-avaliação e da atenção quando estávamos 

imersos no nosso processo de introspecção, do exercício da M.B.E e assim, 

identificávamos os recursos cognitivos necessários à diferenciação do nosso padrão 

pensênico em cada novo contexto de análise pensênica.   

 

Por acreditarmos que a autopesquisa, a análise, a reflexão e o diálogo dos nossos 

pensenes em conjunto e o desenvolvimento do elemento pen numa perspectiva 

crítico-reflexiva, manifestado em nossas atuações, poderiam contribuir para  

sugestão de ações significativas e qualitativas à vivência compreensiva, foi que 

propomos um trabalho dessa natureza na escola, no grupo de professores. Nesse 

sentido, as análises dos pensenes poderiam nos ajudar a encontrar soluções ou 



 

 73

 

estratégias de compreensão aos problemas identificados (crises, incompreensões) e 

contribuir no nosso processo de formação continuada.  

 

Para melhor nos ajudar na identificação e prevenção de nossos problemas e ampliar 

a nossa percepção sugerimos a aplicação da técnica de Mobilização Básica de 

Energias (M.B.E) e a adoção de um método introspectivo como uma ferramenta do 

educador conhecer a si mesmo, ou seja, como nós pensamos, sentimos e agimos 

em diversas situações solicitadas.  

 

Os contextos de análise propostos partiam do local e aos poucos expandiam para o 

global e vice-versa, ou seja, do microuniverso consciencial ao macrouniverso 

consciencial e, em seguida, fazíamos o movimento contrário do global ao local com 

a intenção de que nós, consciências educadoras, aprofundássemos o nosso nível de 

interação e compreensão. 

 

2.2. ANÁLISE DOS PENSAMENTOS, SENTIMENTOS E AÇÕES DOS 

EDUCADORES: FACILITADORES E DIFICULTADORES DO 

DESENVOLVIMENTO DA VIVÊNCIA COMPREENSIVA. 

 

A proposta desta pesquisa contempla um olhar para as minhas manifestações 

conscienciais, enquanto coordenadora pedagógica (C1), em interação com os 

professores durante o desenvolvimento do nosso trabalho. Para melhor orientação e 

compreensão desta pesquisa, sugerimos seguir o Modelo Referencial de Análise 

Pensênica. 

 

As consciências educadoras que contribuíram nesta pesquisa terão seus nomes 

preservados. Portanto, optamos em identificá-los por: C1 – Coordenador1; C2 - 

Coordenador2; P1 - Professor1; P2 - Professor2; P3 - Professor3; P4 - Professor4; 

P5 - Professor5; P6 - Professor6; P7 - Professor7; e P8 - Professor8. 

 

Optamos pela descrição das atividades e a construção de quadros referentes aos 

contextos de reflexão pensênica dos educadores para facilitar nossa análise quanto 

ao holopensene dos mesmos.  
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1º Encontro – 04/06/2004 (Microuniverso Consciencial Consigo Mesmo). 

Esse primeiro encontro teve como objetivo apresentar e proporcionar a todos os 

professores presentes na reunião pedagógica à experiência com as bioenergias, ou 

seja, perceber a atuação do nosso energossoma (corpo das energias) e sua 

proximidade a nossa realidade consciencial. Ao conhecermos e identificarmos as 

manobras energéticas realizadas por nós, estávamos tendo a oportunidade de 

utilizar um outro meio que nos ajudasse naquele momento a descobrir o nosso 

microuniverso consciencial. Com isso, fazíamos uso de recursos próprios de auto-

observação, auto-avaliação e atenção a todas as etapas sugeridas. 

 

1ª etapa: Realização da M.B.E (Mobilização Básica de Energias). 

Tempo estimado: 15 minutos.  

Antes de iniciarmos as atividades propostas, apresentamos o projeto “A Busca do 

Ser Educador: Uma Vivência Prática do Autoconhecimento” e os passos a serem 

realizados no período de 1h em cada reunião pedagógica. Dávamos início ao 

exercício básico de mobilização de energias. Todos os professores se posicionavam 

sentados nas cadeiras, dispostas em círculo na sala de aula, fechavam os olhos, 

procuravam uma posição confortável para evitar movimentos.  A porta e as janelas 

eram fechadas, para evitar interrupções durante a atividade, as luzes eram 

apagadas e apenas a claridade que perpassava se fazia presente. Somente C1 se 

posicionava de pé no círculo e ao se instalar o silêncio na sala pedíamos para que 

todos se concentrassem no exercício e a partir daí começávamos a orientar o 

processo de mobilização das energias.  

 

A primeira fase era de concentração das energias nos pés, até senti-los pulsar. E, 

sugeríamos que todos levassem essa energia pulsante até ao alto da cabeça, 

concentrando-nos para fazermos o percurso contrário por todo o corpo, ou seja, da 

cabeça aos pés. Ao mesmo tempo, sugeríamos que aumentassem, paulatinamente, 

o movimento do fluxo de energias até alcançarmos o Estado Vibracional (E.V), o 

estado máximo de vibração das nossas energias. Após a instalação do Estado 

Vibracional, pedíamos que o diminuíssem, até cessar, para passarmos à fase 

seguinte. 
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A segunda fase era a de exteriorização de energias para o ambiente da sala. 

Pedíamos sempre que os professores exteriorizassem as suas melhores energias 

com pensamentos de amor, fraternismo e solidariedade para todas as consciências 

que se encontravam na sala. Mantínhamos a exteriorização por uns cinco minutos, 

em seguida pedíamos para encerrar e darmos início à absorção das energias. 

 

A terceira fase compreendia a absorção das energias emanadas por todos nós 

professores, ou seja, as energias fraternas exteriorizadas na fase anterior. Para que 

pudéssemos fazer a compensação energética lúcida e voluntária era preciso 

concentração na continuidade do exercício. Terminado o processo de absorção das 

energias, iniciávamos o processo de reflexão pensênica: Microuniverso 

Consciencial Consigo Mesmo.  

 

2ª etapa: Reflexão pensênica: Microuniverso Consciencial Consigo Mesmo.  

Tempo estimado: 05 minutos. 

Neste tempo, solicitávamos a todos que se concentrassem na reflexão pensênica e 

a partir daí registrassem mentalmente os seus pensamentos, sentimentos e ações 

na situação sugerida. Em seguida, pedíamos para que voltássemos as nossas 

atenções ao ambiente, movimentássemos lentamente o corpo, abríssemos os olhos 

e registrássemos as nossas percepções.  

 

3ª etapa: Registro, análise e diálogo das percepções pensênicas. 

Tempo estimado: 40 minutos. 

Durante este tempo, ficávamos concentrados nos registros e análises dos nossos 

pensenes. Quando terminávamos, iniciávamos o compartilhar de nossas 

percepções, desde a M.B.E à vivência de reflexão sobre nós mesmos.  

 

O diálogo entre nós consciências educadoras, tinha o principal objetivo de escutar o 

outro, conhecer quais eram os seus pensenes e identificar qual elemento do 

pensene seria a tônica da nossa discussão. Com apenas cinco componentes no 

grupo, iniciávamos o diálogo consciencial. Quando começávamos a falar sobre as 

nossas percepções pensênicas, observávamos que a nossa manifestação 

compreendia o pensamento, o sentimento e as energias (ações) e ambos estavam 
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indissociáveis, não podíamos separá-los. Porém, podíamos identificá-los, registrá-los 

e compartilhá-los durante o diálogo para melhor conhecê-los.  

 

Professores Elemento do pensene  

PEN (pensamento) 

Elemento do pensene 

SEN (sentimento) 

Elemento do pensene 

ENE (ação) 

C1 Forte. (crítico-reflexivo, 

sociocultural) 

Angústia. (afetividade não 

assistencial, crise) 

Ser acolhedora. (vivência 

compreensiva) 

C2 (ausente)    

P1 Amar a mim. (crítico-

reflexivo, crise) 

Amor, afeto. (afetividade 

assistencial) 

Transmitir as outras 

pessoas. (vivência 

compreensiva) 

P2 Descrédito. (acrítico, 

sociocultural, crise) 

Insatisfação. 

(afetividade não assistencial, 

crise) 

Renovar. (não propõe uma 

vivência compreensiva)  

P3 Humildade. (acrítico, 

sociocultural, crise) 

Anulação. (afetividade não 

assistencial, crise) 

Decisão. (não propõe uma 

vivência compreensiva) 

P4 Calma. (crítico-reflexivo, 

crise) 

Paz, tranqüilidade. (afetividade 

assistencial) 

Ser mais tolerante e menos 

agitada. (vivência 

compreensiva) 

P5 (ausente)    

P6 (ausente)    

P7 (ausente)    

P8 (ausente)    

 

A partir da nossa leitura do quadro, observamos que os elementos do pensene 

expressavam os aspectos facilitadores e dificultadores da consciência em análise. 

Diante disso, construímos um quadro para melhor identificá-los. Entre os cinco 

professores, três deles apresentavam no pen três pensamentos crítico-reflexivos, 

considerados facilitadores e dois com pensamentos acríticos, considerados 

dificultadores; dois professores apresentavam no sen os recursos afetivos 

assistenciais considerados facilitadores  e três professores apresentavam no sen os 

recursos afetivos não assistenciais, considerados dificultadores. Assim, analisamos 

que os três professores que manifestaram o pen crítico-reflexivo apresentaram 

ações que poderiam solucionar os problemas identificados ou qualificar as suas 

manifestações no mundo.  
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Elementos do 

PENSENE 

Facilitadores Dificultadores 

PEN (pensamento) - Pensamentos crítico-reflexivos; aspectos 

socioculturais. 

- Pensamentos acríticos; aspectos 

socioculturais. 

SEN (sentimento) - Sentimentos de afetividade assistencial. - Sentimentos de afetividade não 

assistencial. 

 

 

2º Encontro – 16/07/2004 (Microuniverso Consciencial em Casa/Família). 

A proposta deste segundo encontro, após 1 mês e 17 dias, era a retomada das 

atividades do projeto. Durante este período não houve reunião pedagógica com os 

professores e sim, a comemoração das festas juninas, as reuniões com pais ou 

responsáveis dos alunos e o recesso escolar (15 dias).  

 

Esse nosso segundo encontro teve a participação de seis professores, contando 

com a presença do coordenador geral (C2) da escola que ao saber do trabalho 

desenvolvido na reunião pedagógica, demonstrou interesse em participar. 

Destinamos, novamente, um tempo para apresentação do projeto e explicação de 

toda atividade a ser realizada no grupo.  

 

A temática desse dia era a nossa análise e reflexão pensênica em relação a nossa 

casa e a nossa família. Iniciávamos neste dia a expansão para o macrouniverso 

consciencial. A proposta era a de sairmos da relação conosco para a interação com 

o outro.  

 

1ª etapa: Realização da M.B.E (Mobilização Básica de Energias). 

Tempo estimado: 15 minutos.  

Para darmos início às atividades, fechávamos as janelas, a porta, apagávamos as 

luzes e nos organizávamos em círculo para darmos início a Mobilização Básica de 

Energias (M.B.E). O silêncio surgia e os professores buscavam uma posição 

confortável. Então, iniciávamos as orientações aos exercícios de circulação das 

energias por todo o corpo, sugerindo que os professores prestassem atenção nas 

manobras energéticas pelo corpo, observassem os locais de dificuldades de 

circulação das energias e não devaneassem. Seguissem os seus próprios ritmos de 

velocidade das energias e as aumentassem até atingirem o Estado Vibracional 
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(E.V). Era dado um tempo para que todos sentissem o E.V e logo depois, pedíamos 

para que o diminuíssem até cessá-lo.  

 

Na segunda fase da M.B.E, ou a fase da exteriorização de energias, mantínhamos a 

sugestão de exteriorização das energias de amor, fraternismo e solidariedade para a 

sala a qual nos encontrávamos. Pedíamos que todos se imaginassem sendo pontos 

de luz exteriorizando jatos fortes de energias e estas inundavam toda a sala. Assim, 

continuávamos exteriorizando energias até que pedíssemos aos professores que 

diminuíssem a fase de exteriorização para passarmos à fase da absorção de 

energias. 

 

Nessa terceira fase de absorção das energias exteriorizadas na sala, pedíamos, 

novamente, concentração no exercício e que os professores se imaginassem como 

esponjas, absorvendo pelos poros as energias ali concentradas. Naquele momento, 

pedíamos que todos aproveitassem para fazer a compensação energética lúcida e 

voluntária. Terminado o processo de absorção das energias, iniciávamos o processo 

de reflexão pensênica: Microuniverso Consciencial em Casa/Família. 

  

2ª etapa: Reflexão pensênica: Microuniverso Consciencial em Casa/Família. 

Tempo estimado: 05 minutos. 

Nesse momento, sugeríamos que todos nós voltássemos as nossas atenções às 

nossas casas e às nossas famílias. Em seguida, registrássemos mentalmente o que 

pensamos, sentimos e agimos naquela situação de interação familiar. Passado os 05 

minutos, pedíamos que todos voltassem as atenções ao ambiente da sala. 

 

3ª etapa: Registro, análise e diálogo das percepções pensênicas. 

Tempo estimado: 40 minutos. 

Durante este tempo, ficávamos concentrados registrando e analisando os nossos 

pensenes. Quando terminávamos, iniciávamos o compartilhar de novas percepções, 

desde a M.B.E à vivência de reflexão sobre nós mesmos em relação as nossas 

interações em casa/família. Nesta reflexão pensênica identificávamos, novamente, 

os nossos facilitadores e dificultadores no processo de compreensão com a nossa 

casa/família. O diálogo consciencial permitia compartilharmos nossos pensenes e 

identificarmos, no outro, as semelhanças de situações vividas em nossa família. 
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Reconhecíamos que de uma forma ou outra passávamos por alguma situação que 

nos aproximava e falar sobre ela servia de uma maneira assistencial a todos nós 

porque o nosso diálogo estava pautado no discernimento e no respeito às nossas 

manifestações conscienciais. 

 

Professores Elemento do pensene  

PEN (pensamento) 

Elemento do pensene 

SEN (sentimento) 

Elemento do pensene 

ENE (ação) 

C1 Otimismo. (ingênuo) Medo. (afetividade não 

assistencial, aspecto 

sociocultural, crise) 

Mudança, devo mudar de casa 

para mudar. (não propõe uma 

vivência compreensiva) 

C2 Mudar o local onde passo a 

noite. (ingênuo, crise) 

Sinto que devo mudar. 

(afetividade não 

assistencial, crise) 

Tomar essa decisão. (não 

propõe uma vivência 

compreensiva) 

P1  Cura. (crítico-reflexivo, 

sociocultural) 

Amor, harmonia. 

(afetividade assistencial) 

Aceitação do outro. (vivência 

compreensiva) 

P2 (ausente)    

P3 Proteção. (crítico-reflexivo) Amor. (afetividade 

assistencial) 

Atenção, cuidado. (vivência 

compreensiva) 

P4 (ausente)    

P5  Cansaço. (Acrítico, crise) De calor. (afetividade não 

assistencial, crise) 

Recolher-me por mais ou 

menos 1 hora em oração. (não 

propõe uma vivência 

compreensiva) 

P6  Lar, equilíbrio. (ingênuo) Paz, proteção, descanso. 

(afetividade assistencial) 

Emanar energias para as duas 

casas das minhas irmãs. (não 

propõe uma vivência 

compreensiva) 

P7 (ausente)    

P8 (ausente)    

 

A partir da análise pensênica pudemos observar os nossos registros num total de 

seis professores. Então, dois professores registraram no elemento pen  os 

pensamentos considerados facilitadores e quatro professores registraram no pen os 

pensamentos dificultadores; três professores apresentaram no sen, sentimentos 

facilitadores  e três professores apresentaram sentimentos considerados 

dificultadores; e apenas os dois professores que manifestaram o pen crítico-reflexivo 

apresentaram ações que poderiam solucionar os problemas identificados ou 

qualificar as suas manifestações no mundo para uma vivência em que a 

compreensão estivesse presente.  
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Elementos do 

PENSENE 

Facilitadores Dificultadores 

PEN (pensamento) - Pensamentos crítico-reflexivos; aspectos 

socioculturais.  

- Pensamentos acríticos e ingênuos. 

 

SEN (sentimento) - Sentimentos de afetividade assistencial.  - Sentimentos de afetividade não 

assistencial; aspectos socioculturais. 

 

3º Encontro – 13/08/2004 (Microuniverso Consciencial no Trabalho/Escola). 

Após um mês do segundo encontro, realizávamos o nosso terceiro encontro de 

aplicação das atividades do projeto. Às sextas-feiras anteriores não foi possível, 

devido ao planejamento semestral e as datas comemorativas (Folclore e Dia dos 

Pais). Portanto, mais um período longo entre uma e outra atividade do projeto e isso 

não nos desanimava, porque durante este tempo todos nós conversávamos em 

outros espaços da escola, também em momentos de tarefas diferenciadas, sobre a 

importância da análise pensênica e o trabalho com as bioenergias no nosso dia-a-

dia.  

 

Nesse dia teríamos a nossa atenção voltada à interação ao nosso trabalho/escola. 

Esse era o momento de nos encontrarmos com a escola, no exercício da nossa 

profissão, estávamos tendo a oportunidade de refletirmos sobre os nossos pensenes 

e encontrarmos soluções para os nossos problemas, se os mesmos fossem 

identificados.  

 

1ª etapa: Realização da M.B.E (Mobilização Básica de Energias). 

Tempo estimado: 15 minutos. 

Antes de iniciarmos as etapas da atividade, arrumávamos a sala onde acontecia a 

reunião pedagógica e explicávamos todas as etapas. Todos os professores 

sentados em círculo esperavam as nossas orientações para iniciarem o processo de 

M.B.E.  

 

Durante a primeira fase de circulação básica de energias, solicitávamos que todos 

os professores mantivessem a atenção no processo de circulação das energias por 

todo o corpo. Aos poucos, pedíamos que todos aumentassem, gradativamente, a 

velocidade das energias até que alcançássemos o Estado Vibracional (E.V), o 

estado de vibração máxima de energias.  
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A segunda fase de exteriorização de energias dava continuidade ao trabalho 

energético na sala da reunião pedagógica. Todos nós tínhamos a tarefa de 

pensarmos em exteriorizar as melhores energias ao ambiente da sala. Neste 

momento, solicitávamos que todos prestassem atenção ao exercício e depois 

diminuíssem a exteriorização, para podermos passar a fase seguinte. 

 

Na terceira fase de absorção das energias, solicitávamos que todos absorvessem as 

energias exteriorizadas no ambiente. Ao término da absorção das energias, 

orientávamos a todos os professores a reflexão pensênica do Microuniverso 

Consciencial no Trabalho/Escola. 

 

2ª etapa: Reflexão pensênica: Microuniverso Consciencial no Trabalho/Escola. 

Tempo estimado: 05 minutos. 

Um novo momento de reflexão dos pensenes era solicitado aos professores. Todos 

nós estávamos no nosso local de trabalho e este fato parecia contribuir para uma 

melhor percepção dos nossos pensenes. Este momento nos proporcionava o 

sentimento de proximidade da nossa realidade enquanto profissionais da educação. 

Assim, imersos no nosso ambiente de trabalho, refletíamos sobre os nossos 

pensamentos, sentimentos e ações.  

 

3ª etapa: Registro, análise e diálogo das percepções pensênicas. 

Tempo estimado: 40 minutos. 

Durante este tempo, ficávamos concentrados registrando e analisando os nossos 

pensenes. Quando terminávamos, iniciávamos o compartilhar de novas percepções, 

desde a M.B.E à vivência de reflexão sobre nós mesmos em relação as nossas 

interações no trabalho/escola.  

 

A técnica da autopesquisa, bem como os seus passos de investigação, diagnóstico, 

auto-enfrentamento e busca de superação, era sugerida para melhor identificarmos 

os problemas. Tínhamos a sugestão de encontrarmos as possíveis ações que 

poderiam trazer soluções para os nossos problemas e compartilharmos com todos 

durante o diálogo consciencial. Percebemos que nossas subjetividades também se 

expressavam nos nossos pensenes e deixavam pistas para que pudéssemos 

decifrá-las. Muitos de nós nos identificávamos como consciências, muito além da 
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matéria, da energia, porque percebíamos a nossa manifestação através dos 

pensenes e isto parecia contribuir a nossa interação no diálogo consciencial.  

 

Professores Elemento do pensene  

PEN (pensamento) 

Elemento do pensene 

SEN (sentimento) 

Elemento do pensene 

ENE (ação) 

C1 Crescimento junto com os 

professores. (crítico-

reflexivo) 

Acolher quem vier trabalhar. 

(afetividade assistencial)  

Desenvolver trabalhos 

voltados ao fraternismo. 

(vivência compreensiva) 

C2  Mudar local de trabalho. 

(ingênuo, crise)  

Não me sinto a vontade. 

(afetividade não 

assistencial, crise) 

Ir aos outros locais... 

(não propõe uma vivência 

compreensiva) 

P1  Amor ao trabalho. (crítico-

reflexivo)  

Afetivo (aproximação), 

trazer o outro. (afetividade 

assistencial) 

Proteção aos que estão 

crescendo. (vivência 

compreensiva) 

P2  Esperança.  (ingênuo, 

sociocultural)  

Amor.  (afetividade 

assistencial)  

Colaboração. (não propõe 

uma vivência compreensiva) 

P3 Desafio. (crítico-reflexivo, 

sociocultural) 

Angústia e prazer. 

(afetividade assistencial) 

Compreender, ficar no lugar 

do outro, conquista. (vivência 

compreensiva)  

P4  Colaboração. (ingênuo, 

sociocultural) 

Humildade. (afetividade 

assistencial) 

União. (não propõe uma 

vivência compreensiva). 

P5  Vida sadia. (ingênuo, crise) Amor mútuo. (afetividade 

assistencial) 

Colaboração para a 

permanência deste amor. (não 

propõe uma vivência 

compreensiva) 

P6 (ausente)     

P7 (ausente)    

P8 (ausente)    

 

Nesta reunião estavam presentes sete professores. Ao fazermos uma leitura do 

quadro de registro dos pensenes, identificamos que três professores registraram no 

elemento pen os pensamentos crítico-reflexivos considerados facilitadores, bem 

como apresentaram soluções para qualificação das nossas atuações ou superação 

de nossos problemas; quatro professores registraram pen ingênuos considerados 

dificultadores e os mesmos tiveram dificuldades em expressar de forma clara a 

possível solução para os nossos problemas; identificamos seis sentimentos 

facilitadores no elemento sen e um sentimento dificultador. 
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Elementos do 

PENSENE 

Facilitadores Dificultadores 

PEN (pensamento) - Pensamentos crítico-reflexivos; 

aspectos socioculturais. 

- Pensamentos ingênuos. 

SEN (sentimento) - Sentimentos de afetividade 

assistencial. 

- Sentimentos de afetividade não assistencial. 

 

4º Encontro – 10/09/2004 (Microuniverso Consciencial na Sala de Aula). 

Iniciávamos as atividades para este dia, apresentando e explicando todas as etapas 

do trabalho, principalmente, porque fazíamos um mês que não tínhamos tido a 

oportunidade de retomar o desenvolvimento do projeto, o motivo era que as reuniões 

pedagógicas haviam extrapolado o seu tempo. Portanto, não restava tempo para a 

aplicação do projeto. Também tivemos a presença de uma professora do nosso 

quadro que estava de licença do trabalho por um período de seis meses. No 

entanto, por precisar de uma documentação, foi à escola, aproveitando para ficar 

conosco nesta tarde de reunião.  

 

A proposta temática de reflexão e discussão, nesse dia, era a relação do professor 

em sala de aula. Mais uma vez, um tema que estava relacionado à nossa realidade. 

Portanto, sugeria ser um meio de conhecer melhor nossa atuação em sala de aula, 

bem como cada professor operava naquele espaço.  

 

1ª etapa: Realização da M.B.E (Mobilização Básica de Energias). 

Tempo estimado: 15 minutos. 

Após a explicação da atividade e de respondermos a algumas questões dos 

professores, arrumamos a sala de reunião, fechamos as janelas e a porta, 

desligamos as luzes e posicionamos as carteiras em círculo. 

 

A primeira fase da M.B.E, a circulação fechada de energias, era orientada para que 

todos acompanhassem o movimento e percebessem o fluxo de energias por todo o 

corpo. A nossa orientação era para que aumentássemos a velocidade das energias 

até atingirmos o Estado Vibracional (E.V). Após a instalação e manutenção do E.V, 

pedíamos para que o diminuíssem e fôssemos para a segunda fase. 
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A segunda fase se caracterizava pela exteriorização de energias e o procedimento 

continuava o mesmo. Solicitávamos aos professores a exteriorização de energias 

profiláticas para todo o ambiente da sala de reunião. Cessada a exteriorização, 

dávamos início à absorção das energias. 

 

A terceira fase era o momento de todos os professores fazerem a compensação 

energética, ou seja, se (re)estabelecerem com as energias renovadas, permitindo as 

trocas energéticas entre todos. Em seguida, passávamos para a fase de reflexão 

dos pensenes do Microuniverso Consciencial na Sala de Aula. 

 

2ª etapa: Reflexão pensênica: Microuniverso Consciencial na Sala de Aula. 

Tempo estimado: 05 minutos. 

Mais um momento relacionado à escola, especificamente, à sala de aula, lugar de 

interações, criações de laços afetivos e surgimento de diversos problemas, indicava 

ser uma situação que também aproximava os professores à sua realidade 

profissional. Nessa perspectiva de trabalho todos nós professores nos 

disponibilizávamos à reflexão dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. 

 

3ª etapa: Registro, análise e diálogo das percepções pensênicas. 

Tempo estimado: 40 minutos. 

Durante este tempo, ficávamos concentrados registrando e analisando os nossos 

pensenes. Quando terminávamos, iniciava-se o compartilhar de nossas percepções, 

desde a M.B.E à vivência de reflexão sobre nós mesmos em relação as nossas 

interações na sala de aula.  

 

Observamos a presença de sete professores. Um  professor que nunca havia 

participado, mas que não demonstrou nenhuma dificuldade em todo o processo e foi 

quem mais participou do diálogo consciencial, expondo suas vivências de mais de 

25 anos de profissão, sempre na condição de professor da Educação Infantil. 

Registramos os nossos pensenes, comprovando a existência deles e a sua 

singularidade nos contextos manifestados. Ao dialogarmos no nosso  grupo de 

convívio sobre os nossos pensamentos, sentimentos e ações em relação a nosso 

espaço de trabalho, percebemos o compartilhar de idéias e sentimentos em que a 

solidariedade, o amor ao outro e ao trabalho estavam presentes. 
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Professores Elemento do pensene 

PEN (pensamento) 

Elemento do pensene 

SEN (sentimento) 

Elemento do pensene 

ENE  (ação) 

C1 Conquista. (crítico-

reflexivo, sociocultural) 

Alegria. (afetividade 

assistencial) 

Facilitar o processo de 

aprendizagem. (vivência 

compreensiva) 

C2 (ausente)    

P1  Amor. (crítico-reflexivo) Ajudar, compreender. 

(afetividade  assistencial) 

Levar o outro a se conhecer, 

crescer de dentro para fora, 

autoconhecimento de si 

próprio. (vivência 

compreensiva)  

P2  Troca. (ingênuo, crise)  Ligação. (afetividade 

assistencial) 

Ajuda. (não propõe uma 

vivência compreensiva) 

P3 Responsabilidade. 

(crítico-reflexivo) 

Angústia x desejo. 

(afetividade assistencial) 

Compreensão, ação. 

(vivência compreensiva) 

P4  Trabalho, troca. (ingênuo) Responsabilidade. 

(afetividade assistencial) 

Esperança de conseguirem 

avançar. (não propõe uma 

vivência compreensiva) 

P5  Missão. (crítico-reflexivo, 

sociocultural)   

Determinação e aconchego. 

(afetividade assistencial) 

Elaboração de metas para o 

bom desempenho desta 

missão. (vivência 

compreensiva) 

P6 (ausente)     

P7  Fraternidade. (ingênuo, 

sociocultural) 

Acolhimento. (afetividade 

assistencial) 

Incentivo. (não propõe uma 

vivência compreensiva) 

P8 (ausente)    

 

Diante da análise do quadro de registro dos pensenes, quatro pen foram 

interpretados como facilitadores e eles sugeriam ações possíveis de serem 

executadas rumo à compreensão; três pen foram considerados dificultadores e não 

indicavam uma vivência compreensiva; No entanto, todos os sen foram 

considerados sentimentos facilitadores.  

 

Elementos do 

PENSENE 

Facilitadores Dificultadores 

PEN (pensamento) - Pensamentos crítico-reflexivos; 

aspectos socioculturais. 

- Pensamentos ingênuos. 

SEN (sentimento) - Sentimentos afetivos assistenciais.  
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5º Encontro – 17/09/2004 (Microuniverso Consciencial Com os Alunos). 

Pela primeira vez estávamos tendo um encontro consecutivo à realização e 

continuidade do projeto. Demonstrávamos alegria porque mais uma vez teríamos um 

tempo dedicado a nós mesmos, ao aprofundamento e discussões sobre a nossa 

realidade profissional. As atividades neste dia, dedicadas à reflexão em relação aos 

nossos alunos, foi relevante porque era uma outra situação que nos aproximava, 

também, da nossa realidade enquanto educadores. 

 

1ª etapa: Realização da M.B.E (Mobilização Básica de Energias). 

Tempo estimado: 15 minutos. 

Iniciávamos explicando todas as etapas do trabalho, logo após, o local era 

arrumado, porta e janelas fechadas, as luzes apagadas e, dessa forma,  nos 

posicionávamos em círculo.  

 

A primeira fase da M.B.E, a circulação fechada de energias, era orientada para que 

todos acompanhassem o movimento e percebessem o fluxo de energias por todo o 

corpo. Neste quinto encontro com as bioenergias, orientávamos a circulação básica 

de energias para que os professores a conduzissem em silêncio por todo o corpo,  

para que os mesmos começassem a fazer os exercícios sozinhos para terem mais 

segurança em relação às percepções sentidas e o desenvolvimento do processo 

atencional em relação a si próprios. Após a instalação e manutenção do E.V, 

pedíamos para que o diminuíssem e seguissem para a segunda fase. 

 

A segunda fase de exteriorização de energias para o ambiente da sala de reunião 

era conduzida da mesma maneira dos encontros anteriores. Solicitávamos dos 

professores a exteriorização de energias profiláticas para todo o ambiente da sala de 

reunião e que buscassem manter um padrão pensênico de fraternismo para todos. 

Ao terminarmos a exteriorização, dávamos início à absorção das energias. 

 

A terceira fase era o momento de todos os professores fazerem a compensação 

energética, ou seja, se (re)estabelecerem energeticamente, permitindo as trocas de 

energias. Em seguida, passávamos para a fase de reflexão dos pensenes do 

Microuniverso Consciencial Com os Alunos. 

 



 

 87

 

2ª etapa: Reflexão pensênica: Microuniverso Consciencial Com os Alunos. 

Tempo estimado: 05 minutos. 

Mais um momento relacionado à escola dirigido aos alunos. Era com eles que 

interagíamos em todos os momentos. Éramos dedicados à compreensão do 

processo ensino-aprendizagem. Com essa oportunidade sugeríamos que nossos 

alunos fossem lembrados e que, em seguida, fizéssemos a reflexão dos nossos 

pensamentos, sentimentos e ações. 

 

3ª etapa: Registro, análise e diálogo das percepções pensênicas. 

Tempo estimado: 40 minutos. 

Durante este tempo, ficávamos concentrados registrando e analisando os nossos 

pensenes. Quando terminávamos, era iniciado o compartilhar de novas percepções, 

desde a M.B.E à vivência de reflexão sobre nós mesmos em relação às nossas 

interações com os alunos.  

 

No momento do diálogo consciencial, ressaltávamos a nossa condição de 

pesquisadores de nós mesmos, da importância de conhecermos como operamos no 

nosso cotidiano, principalmente, com os nossos alunos. As dimensões da auto-

observação, auto-avaliação e atenção eram citadas. Assim, percebíamos as suas 

atuações em diversos contextos de nossas vidas. O diálogo nos trazia à tona 

lembranças de experiências passadas, quando éramos crianças, alunos numa 

época de autoritarismo e repressão. Lembrávamos que não tínhamos tido muita 

oportunidade naquele tempo, o estudo era muito tradicional, era muito diferente de 

hoje. Apesar de ter menos violência na cidade onde morávamos e mais respeito aos 

professores, os mesmos se mantinham muito distantes de nós. No entanto, na nossa 

realidade atual, com a violência por todos os lados, nós professores conseguíamos 

conversar com os nossos alunos, abraçá-los e construir laços afetivos. 
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  Professores Elemento do pensene  

PEN (pensamento) 

Elemento do pensene 

SEN (sentimento) 

Elemento do pensene 

ENE (ação) 

C1 Todos são capazes de 

aprender. (crítico-

reflexivo) 

Gratidão por eles 

existirem. (afetividade 

assistencial)  

Mudança para melhorar a sua 

aprendizagem. (vivência 

compreensiva) 

C2 (ausente)    

P1  Ajudar. (crítico-reflexivo) Amor, fraternidade. 

(afetividade assistencial) 

Levá-los a reconhecer no outro 

a si próprio, reconhecer no outro 

como a si mesmo. (vivência 

compreensiva) 

P2 (ausente)    

P3 (ausente)    

P4 Desafio. (crítico-reflexivo, 

sociocultural) 

Colaboração. (afetividade 

assistencial) 

Trabalho com participação de 

todos. (vivência compreensiva) 

P5  Vitória. (crítico-reflexivo) Aceitação como eles são. 

(afetividade assistencial)  

Corresponder cada vez mais às 

expectativas de cada um. 

(vivência compreensiva) 

P6  Indivíduo único. (crítico-

reflexivo) 

Afetividade. (afetividade 

assistencial) 

Vê-los como indivíduos 

adversos e tentar compreender 

a realidade de cada um. 

(vivência compreensiva) 

P7 (ausente)    

P8 (ausente)    

 

Com a leitura do quadro de registro dos pensenes, vimos que cinco pensamentos de 

criticidade considerados facilitadores foram registrados no pen e nenhum 

dificultador; cinco sentimentos de afetividade assistencial considerados facilitadores 

foram registrados no sen  e nenhum dificultador; e todos os professores sugeriram 

ações qualificadoras de interação com os alunos.  

 

Elementos do 

PENSENE 

Facilitadores Dificultadores 

PEN (pensamento) - Pensamentos crítico-reflexivos; 

aspectos socioculturais. 

 

SEN (sentimento) - Sentimentos de afetividade 

assistencial. 
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6º Encontro – 24/09/2004 (Microuniverso Consciencial Com os Colegas de 

Trabalho). 

Novamente, estávamos dando continuidade ao desenvolvimento do projeto na 

reunião pedagógica. Neste dia da reunião, tínhamos a presença de uma nova 

professora para a Educação Infantil. Ela veio substituir a professora licenciada do 

trabalho. Iniciávamos as atividades explicando o projeto e as etapas de todos os 

exercícios. A sugestão era que voltássemos nossa atenção à relação com os 

colegas de trabalho. 

 

1ª etapa: Realização da M.B.E (Mobilização Básica de Energias). 

Tempo estimado: 15 minutos. 

Arrumamos a sala como de rotina para esta atividade, otimizando-a para uma 

melhor imersão no microuniverso de cada educador.  

 

A primeira fase de circulação fechada de energias era a fase de relaxamento e 

concentração em si mesmo para que facilitássemos a passagem das energias por 

todo o corpo. Então, solicitávamos que todos os professores aumentassem, 

gradativamente, a velocidade das energias para instalarem o Estado Vibracional 

(E.V). Após a instalação do E.V e a sua subsequente diminuição, era orientado que 

todos o cessassem para passarmos à próxima fase. 

 

A exteriorização das energias era a segunda fase da técnica da M.B.E. Com isso 

buscávamos a concentração, a manutenção de pensamentos de amor ao outro, às 

pessoas e a todas as consciências do Universo. Nesse sentido, solicitávamos que 

todos exteriorizassem as suas melhores energias para o ambiente da sala, 

conseqüentemente, a todos os colegas de trabalho ali presentes. Depois de algum 

tempo, os professores diminuíam a exteriorização e passavam à absorção das 

energias. 

 

A terceira fase de absorção das energias era própria ao refazer do campo energético 

de cada consciência educadora que estava presente. Havíamos passado por um 

processo de doação de energias e era necessário repô-las, agora, renovadas e com 

um padrão pensênico de amor, fraternismo e união passavam a ser absorvidas. Em 
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seguida, diminuíamos a absorção das energias e passávamos para a reflexão 

pensênica: Microuniverso Consciencial Com os Colegas de Trabalho. 

 

2ª etapa: Reflexão pensênica: Microuniverso Consciencial Com os Colegas de 

Trabalho. 

Tempo estimado: 05 minutos. 

Era um outro encontro, onde a tônica da reunião era voltada a algo próximo a nós 

educadores, profissionais da educação. Estávamos num momento de reflexão dos 

nossos pensamentos, sentimentos e ações voltadas aos nossos colegas de 

trabalho. Solicitávamos que todos se concentrassem cada vez mais na atuação de 

cada um dos colegas de trabalho, para melhor reflexão sobre os mesmos. Depois de 

cinco minutos de reflexão pensênica, pedíamos que a atenção fosse voltada à sala 

de reunião para iniciarmos o registro de nossas percepções.   

 

3ª etapa: Registro, análise e diálogo das percepções pensênicas. 

Tempo estimado: 40 minutos. 

Durante este tempo, ficávamos concentrados, registrando e analisando os nossos 

pensenes. Quando terminávamos, iniciávamos o compartilhar de novas percepções, 

desde a M.B.E à vivência de reflexão sobre nós mesmos em relação as nossas 

interações com os nossos colegas de trabalho.  

 

Era o momento do diálogo consciencial, onde a presença dos pensenes, bem como 

a sua análise, eram escutadas e respeitadas, pois buscávamos uma compreensão 

em conjunto sobre a maneira de como atuávamos em cada situação. Situações 

agradáveis, prazerosas, de companheirismo e de profissionalismo eram lembradas 

ao outro, mas também trazíamos à tona lembranças não muito agradáveis que por 

vezes repercutiram em nós professores.  

 

O diálogo consciencial, parecia permitir um aprofundamento em questões não 

tocadas no cotidiano, nós nos auto e hetero-enfrentávamos, nos auto e hetero-

retratávamos porque um outro nos lembrava de maneira respeitosa, uma 

determinada atitude nossa que o havia magoado. Portanto, era uma oportunidade 

ímpar que o diálogo nos proporcionava. A oportunidade em desfazer os mal-
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entendidos e de uma reconciliação em grupo. O nosso diálogo consciencial 

ressaltava a constante atuação do pen (discernimento) dos educadores.  

 

Professores Elemento do pensene  

PEN (pensamento) 

Elemento do pensene 

SEN (sentimento) 

Elemento do pensene 

ENE (ação) 

C1 Compreensão. (crítico-

reflexivo) 

Gratidão por estar com 

eles. (afetividade 

assistencial).  

Otimizar as nossas relações. 

(vivência compreensiva) 

C2 (ausente)    

P1  Compreensão do outro. 

(crítico-reflexivo) 

Amor, fraternidade e 

amizade. (afetividade 

assistencial) 

Ajudar, integrar-se com o 

outro. (vivência 

compreensiva) 

P2  Harmonia. (crítico-

reflexivo) 

Paz. (afetividade 

assistencial)  

Compreensão e 

reconhecimento. (vivência 

compreensiva) 

P3  União. (ingênuo) Carinho. (afetividade 

assistencial) 

Ajuda, troca. (não propõe 

uma vivência compreensiva) 

P4 (ausente)    

P5  Estão sempre juntos de 

mim. (crítico-reflexivo) 

Solidariedade. 

(afetividade assistencial) 

Ajuda concreta. (vivência 

compreensiva) 

P6 (ausente)    

P7 (ausente)    

P8  Reunida com os colegas. 

(crítico-reflexivo)  

Estranheza, típico de 

mudanças (momentos). 

(afetividade assistencial) 

Estar aberta às novidades, 

necessário comunicar-se. 

(vivência compreensiva) 

 

Cinco registros no pen os pensamentos de reflexão e criticidade considerados 

facilitadores e apenas um registro no pen de pensamentos considerados 

dificultadores; e todos nós registramos no sen os sentimentos de afetividade 

assistencial, considerados facilitadores. Nesse sentido, todos os professores que 

expressaram um pen facilitador propuseram soluções possíveis de serem 

executadas a uma vivência compreensiva.  

 

Elementos do 

PENSENE 

Facilitadores  Dificultadores  

PEN (pensamento) - Pensamentos crítico-reflexivos. - Pensamentos ingênuos. 

SEN (sentimento) - Sentimentos de afetividade 

assistencial. 
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7º Encontro – 05/11/2004 (Microuniverso Consciencial na Cidade de Natal). 

Após mais de um mês sem termos reunião pedagógica e sem fazermos o trabalho 

em grupo, pelo motivo da sexta-feira ser o dia da semana para a realização de datas 

comemorativas e feriados na escola, parecia que estávamos ainda dispostos a  

continuar o nosso processo de desenvolvimento do autoconhecimento. Ao 

retomarmos nossas atividades na reunião pedagógica e conversarmos sobre este 

período que não houve encontros, nem a aplicação da técnica, observamos que 

todos nós sentimos falta deste momento, mesmo assim não foi o suficiente para 

deixarmos de continuar aplicando a técnica no nosso dia-a-dia, nas nossas mais 

diversas situações. Então, ao continuarmos a nossa reflexão pensênica, voltávamos 

a nossa atenção à cidade de Natal. 

 

1ª etapa: Realização da M.B.E (Mobilização Básica de Energias). 

Tempo estimado: 15 minutos. 

Ao organizarmos a sala para a atividade proposta, solicitávamos a todos os 

professores a manterem a atenção no exercício da M.B.E. para, assim, darmos 

continuidade a circulação fechada de energias no nosso corpo até atingirmos o 

Estado Vibracional (E.V). Ao cessarmos o E.V, passávamos a técnica de 

exteriorização das energias para o ambiente da sala em que nos encontrávamos. 

 

Nesta segunda fase de exteriorização das energias, buscávamos manter a atenção 

no exercício e exteriorizávamos as melhores energias para o campo da sala de 

nossa reunião pedagógica. Exteriorizávamos as nossas energias profiláticas o tempo 

todo.  

 

Em seguida, dávamos continuidade na absorção das energias. Solicitávamos a 

absorção das melhores energias e das mais fraternas energias instaladas no campo. 

Era momento de recepção de energias, já que havíamos doado e era preciso 

renovar as nossas energias. Após esta atividade, pedíamos para que voltássemos a 

nossa atenção à cidade de Natal e, assim, dar início ao nosso processo de reflexão 

pensênica.  
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2ª etapa: Reflexão pensênica: Microuniverso Consciencial na Cidade de Natal. 

Tempo estimado: 05 minutos. 

Nesse momento, toda a nossa atenção se voltava para a nossa relação com a 

cidade de Natal, procurávamos perceber e registrar mentalmente os nossos 

pensamentos, sentimentos e ações em interação com a cidade. Em seguida, 

voltávamos nossa atenção à sala de reunião e solicitávamos os momentos de 

análise e registro das percepções pensênicas para seguirmos o diálogo consciencial.  

 

3ª etapa: Registro, análise e diálogo das percepções pensênicas. 

Tempo estimado: 40 minutos. 

Durante este tempo, ficávamos concentrados, registrando e analisando os nossos 

pensenes. Quando terminávamos, iniciávamos o compartilhar de novas percepções, 

desde a M.B.E à vivência de reflexão sobre nós mesmos em relação as nossas 

interações com a cidade de Natal.  

 

O diálogo consciencial trazia nossas referências em relação a nossa cidade, onde 

morávamos, a escolha de viver em Natal, o amor e cuidado que sentíamos era 

revelado nas nossas lembranças e nas nossas vivências atuais. Cada um de nós 

tinha uma história construída na cidade e o compartilhar dela nos aproximava cada 

vez mais do processo de compreensão sobre nós mesmos e do outro. Havia uma 

disponibilidade ao diálogo, no qual observamos um abertismo em escutar o outro, 

um respeito, uma alegria quando histórias contadas sobre determinado local da 

cidade também serviam de referência. Reencontrávamos-nos no outro, nos 

reconhecíamos no outro e isto parecia facilitar a construção de um processo de 

compreensão entre o grupo. 
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Professores Elemento do pensene  

PEN (pensamento) 

Elemento do pensene 

SEN (sentimento) 

Elemento do pensene 

ENE (ação) 

C1 Limpeza. (ingênuo, 

sociocultural) 

Apego. (afetividade não 

assistencial, crise) 

Desapego e ficar mais livre. 

(não propõe a vivência 

compreensiva) 

C2 (ausente)    

P1  Paz, tranqüilidade. 

(ingênuo, sociocultural) 

Amor ao outro que encontro 

na rua, no ônibus e no 

trabalho. (afetividade 

assistencial) 

Ajudar a partir da convivência 

com a comunidade e o outro 

que está ao meu lado. (não 

propõe uma vivência 

compreensiva) 

P2 (ausente)    

P3  Tranqüilidade. (ingênuo, 

sociocultural) 

Amor. (afetividade 

assistencial) 

Defesa, cuidado. (não propõe 

uma vivência compreensiva) 

P4  Viver com tranqüilidade. 

(ingênuo, sociocultural) 

Amor pela cidade. 

(afetividade assistencial) 

Aproveitar o que de bom a 

cidade oferece.(não propõe 

uma vivência compreensiva) 

P5  Miséria social. (crítico-

reflexivo, sociocultural) 

Comoção. (afetividade 

assistencial) 

Procurar ajudar fazendo a 

minha parte, conscientizar e 

mobilizar a população na 

busca de uma melhoria de 

vida. (vivência compreensiva) 

P6  Harmonia e equilíbrio. 

(ingênuo, sociocultural) 

------------------------------- Emanar pensamentos de 

energias conscienciológicas. 

(não propõe uma vivência 

compreensiva) 

P7 (ausente)    

P8  Multidão, universo de 

pessoas diferentes com 

características próprias. 

(crítico-reflexivo) 

Abandono e acolhimento. 

(afetividade assistencial) 

Respeitar, tolerar, ser egoísta, 

ser altruísta. (vivência 

compreensiva) 

 

A leitura do quadro de registro dos pensenes nos apresentou os seguintes 

resultados: dois professores apresentaram o pen com pensamentos crítico- 

reflexivos considerados facilitadores e, assim, propuseram ações possíveis de serem 

realizadas a uma vivência compreensiva; e cinco professores apresentaram o pen 

com pensamentos ingênuos considerados dificultadores. Nesse sentido, as ações 

propostas não sugeriam a realização da compreensão entre todos. Apenas um 

professor manifestou no sen um sentimento considerado dificultador, enquanto os 

outros professores manifestaram no sen os recursos afetivos assistenciais 

considerados facilitadores.  
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Elementos do 

PENSENE 

Facilitadores Dificultadores 

PEN (pensamento) - Pensamentos crítico-reflexivos; aspectos 

socioculturais. 

- Pensamentos ingênuos; aspectos 

socioculturais. 

SEN (sentimento) - Sentimentos de afetividade assistencial. - Sentimentos de afetividade não 

assistencial. 

 

8º Encontro – 26/11/2004 (Microuniverso Consciencial no Planeta Terra). 

Esse foi o nosso último encontro, mas não sabíamos que o seria. Era final de ano e 

outras atividades eram realizadas às sextas-feiras, como: reunião com os pais e 

comunidade escolar; organização de cadernetas e turmas; preparação de festa de 

final de ano letivo que impossibilitaram a sua continuidade.  

 

Estávamos ampliando a nossa interação com o macrouniverso consciencial. A nossa 

atenção se voltava à compreensão da relação do nosso microuniverso consciencial 

com o planeta Terra.  

 

1ª etapa: Realização da M.B.E (Mobilização Básica de Energias). 

Tempo estimado: 15 minutos.  

Na primeira fase da M.B.E, arrumávamos a sala e orientávamos como seria todo o 

exercício. Pedíamos para que todos nós buscássemos uma posição confortável, 

fechássemos os olhos e nos concentrássemos em nós mesmos. Neste momento, 

solicitávamos que sentíssemos as energias passando por todo o nosso corpo, 

procurássemos identificar a instalação do Estado Vibracional (E.V). Depois de algum 

tempo, diminuíamos o E.V e passávamos para a fase seguinte de exteriorização de 

energias. 

 

Nesta segunda fase, continuávamos a pedir que todos exteriorizassem as suas 

melhores energias, ou seja, as energias fraternas, acolhedoras, solidárias e 

benéficas ao ambiente da sala de reunião pedagógica. Todos nós deveríamos 

manter e perceber a exteriorização das energias por algum tempo para assim 

discriminá-las. Terminada esta fase de exteriorização das energias, passávamos 

para a sua absorção.  
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Na terceira fase, colocávamos-nos na condição de receptores das energias 

instaladas no campo energético formado no ambiente da sala. Continuávamos em 

silêncio, aproveitando o momento para refazer nosso corpo energético com as 

energias profiláticas ali presentes. Ao terminarmos esse exercício, passávamos para 

a reflexão pensênica do Microuniverso Consciencial no Planeta Terra.  

 

2ª etapa: Reflexão pensênica: Microuniverso Consciencial no Planeta Terra. 

Tempo estimado: 05 minutos. 

Pedíamos que remetêssemos a nossa atenção ao planeta Terra e nos  

concentrássemos na nossa relação com o mesmo. Buscássemos refletir sobre os 

nossos pensamentos, sentimentos e ações em relação ao planeta que habitávamos. 

Em seguida, pedíamos que voltássemos nossa atenção à sala de reunião para que 

todos dessem início ao momento de análise, registro das nossas percepções 

pensênicas para seguirmos o diálogo consciencial.  

 

3ª etapa: Registro, análise e diálogo das percepções pensênicas. 

Tempo estimado: 40 minutos. 

Durante este tempo, ficávamos concentrados registrando e analisando os nossos 

pensenes. Quando terminávamos, iniciávamos o compartilhar de novas percepções, 

desde a M.B.E à vivência de reflexão sobre nós mesmos em relação as nossas 

interações com o planeta Terra.  

 

O diálogo consciencial surgia com discursos de muita preocupação e impotência em 

relação aos problemas do planeta. Refletíamos juntos sobre a nossa condição atual 

de moradores da Terra, o que estávamos fazendo para diminuir as agressões, o que 

poderíamos contribuir para ajudar a prevenir desastres futuros e tantos outros 

problemas que de alguma forma nos atingia.  

 

Durante esse diálogo percebemos que nossa atuação enquanto professores não 

estava distante ou isolada do planeta Terra. Todos os seus problemas participavam 

na geração de diversos problemas que ao analisarmos refletiam, também, em nós 

educadores, pessoas e profissionais da educação. O nosso conhecimento estava, 

ainda, fragmentado e precisávamos nos esforçar para conseguirmos ampliar uma 

visão do todo. No entanto, no desenvolvimento do diálogo consciencial, nos demos 
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conta do quanto estávamos implicados, uns com os outros, que fazíamos parte do 

todo e o quanto era importante o desenvolvimento de uma visão de conjunto crítica 

para construirmos com qualidade e significado o processo de compreensão entre 

todos. Portanto, o diálogo consciencial nos dava esta oportunidade ímpar de 

compreender a nós mesmos e o outro numa perspectiva da totalidade.  

 

Professores Elemento do pensene  

PEN (pensamento) 

Elemento do pensene 

SEN (sentimento) 

Elemento do pensene 

ENE (ação) 

C1 Limitado. (crítico-reflexivo, 

sociocultural, crise) 

Pena, piedade. (afetividade 

assistencial)  

Esclarecer.  (vivência 

compreensiva) 

C2 (ausente)    

P1  Amor e fraternidade em 

relação ao outro. 

(ingênuo) 

Perdão, acolhimento ao 

outro. (afetividade 

assistencial) 

Amar incondicionalmente o 

outro. (não propõe uma 

vivência compreensiva)  

P2  Desamor. (crítico-

reflexivo, crise) 

Tristeza. (afetividade 

assistencial)  

Alertar. (vivência 

compreensiva)  

P3  Violência. (crítico-

reflexivo, crise) 

Piedade. (afetividade 

assistencial) 

Solidariedade. (vivência 

compreensiva) 

P4 (ausente)    

P5 (ausente)     

P6 (ausente)    

P7 (ausente)    

P8 (ausente)    

 

O quadro de registro dos pensenes indicava-nos que três professores  expressavam 

o pen com pensamentos crítico-reflexivos considerados facilitadores e os mesmos 

propuseram ações possíveis de serem realizadas e apenas um professor 

expressava um pen ingênuo considerado dificultador; quatro sen expressavam 

sentimentos considerados facilitadores.  

 

Elementos do 

PENSENE 

Facilitadores  Dificultadores  

PEN (pensamento) - Pensamentos crítico-reflexivos;  

aspectos socioculturais. 

- Pensamentos ingênuos. 

SEN (sentimento) - Sentimentos de afetividade 

assistencial. 
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Com as análises dos nossos pensenes, identificamos, a partir de uma leitura 

conscienciológica, os possíveis facilitadores e os possíveis dificultadores, ou seja, os 

aspectos socioculturais e as variáveis subjetivas que indicavam a presença ou não 

do surgimento de crises e que sugeriam uma interpretação dos nossos pensamentos 

quanto a serem crítico-reflexivos, ingênuos e acríticos; e dos nossos sentimentos 

quanto a serem assistenciais ou não assistenciais. Diante disso, interpretamos as 

nossas ações registradas como as que sugeriam à vivência compreensiva e as que 

não sugeriam à vivência compreensiva. 

 

Optamos por representar a quantidade de vezes que os professores sugeriram as 

ações para a vivência compreensiva e vivência não compreensiva. Em seguida, 

elaboramos um quadro em que foi registrada a quantidade de encontros 

pedagógicos com a presença de cada educador e a quantidade de suas ações.  

 

1. As ações que indicavam a vivência compreensiva foram as que segundo a nossa 

leitura conscienciológica dos nossos pensenes, considerando serem elementos  

indissociáveis,  os nossos pensamentos foram interpretados por todos nós 

educadores como crítico-reflexivos e os nossos sentimentos foram considerados 

assistenciais ou não assistenciais. 

 

Acolher, tolerar, aceitar, proteger, ajudar e solidarizar são ações que possuem o 

mesmo significado de abrigar. Nesse sentido, reunimos todas essas ações e as 

representamos pela ação do acolhimento. Transmitir, participar, comunicar, 

esclarecer e alertar são ações que representam à ação de comunicação. 

 

Quantidade de encontros 
pedagógicos 

Quantidade de ações que 
sugerem à vivência 

compreensiva 

Consciência educadora 

08 06 C1 

08 06 P1 

05 02 P2 

07 04 P3 

05 02 P4 

06 04 P5 

03 01 P6 

02 02 P8 
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Durante os oito encontros o C1 e o P1 foram os que registraram 06 ações; o P3 e o 

P5 registraram cada um 04 ações; e o P2, o P4, o P6 e o P8 ficaram em torno de 01 

a 02 ações. Portanto, 27 ações possíveis de serem realizadas à vivência 

compreensiva. 

 

2. As ações que não indicavam a vivência compreensiva foram as que os nossos 

pensamentos foram interpretados como sendo ingênuos ou acríticos e os nossos 

sentimentos foram considerados de afetividade assistencial ou não assistencial. 

 

Quantidade de encontros 
pedagógicos 

Quantidade de ações que não 
sugerem a vivência compreensiva 

Consciência educadora 

08 02 C1 
02 02 C2 
08 02 P1 
05 03 P2 
07 03 P3 
05 03 P4 
06 02 P5 
03 02 P6 
01 01 P7 

 

No decorrer dos oito encontros pedagógicos, o C1, o C2, o P1, o P5 e o P6, 

registraram cada qual, 02 ações; o P2, o P3 e o P4 registraram, cada um, 03 ações; 

e apenas o P7 registrou 01 ação. Portanto, 20 ações que não sugeriam à vivência 

compreensiva.  

 

Diante disso, constatamos que fomos apresentando no desenvolver de nossa 

pesquisa uma quantidade maior de ações que sugeriam à vivência compreensiva. O 

que reforça a importância de todos os educadores desenvolverem sua formação 

continuada na escola, tornarem-se pesquisadores de sua própria formação 

pedagógica, vivenciarem o diálogo nas reuniões pedagógicas e estimularem o 

pensamento crítico-reflexivo em todas as suas atividades. 

 

A construção de quadros, apresentando a separação dos elementos dos pensenes 

dos educadores, têm o objetivo de servir de análise do holopensene do grupo, de 

identificar a predominância do elemento do pensene nas situações e, também, 

identificar os facilitadores e os dificultadores dos mesmos que possam servir de 



 

 100

 

discussões e de redirecionamento no processo de auto e heteroformação 

pedagógica.  

 

Análise do Holopensene do Grupo: 

 

Iº  Encontro: Microuniverso Consciencial Consigo Mesmo. 

Predominância do pensamento crítico-reflexivo e de sentimentos com afetividade 

não assistencial com indicações da presença de possíveis crises, estas podendo ser 

influenciadas pelos aspectos socioculturais dos educadores e as sugestões de 

ações possíveis de serem realizadas à vivência compreensiva.  

 

IIº  Encontro: Microuniverso Consciencial em Casa/Família. 

Predominância do pensamento ingênuo e de sentimentos com afetividade 

assistencial e não assistencial. Portanto, os mesmos indicando a presença de 

possíveis crises, estas podendo ser influenciadas pelos aspectos socioculturais dos 

educadores. As ações foram interpretadas como idealizadas e não contribuíam a 

uma vivência de compreensão entre todos.  

 

IIIº  Encontro: Microuniverso Consciencial no Trabalho/Escola. 

Predominância do pensamento ingênuo e do sentimento de afetividade assistencial 

com a indicação da presença de possíveis crises, estas podendo ser influenciadas 

pelos aspectos socioculturais dos educadores. As ações foram interpretadas como 

idealizadas e não contribuíam a uma vivência de compreensão entre todos.  

 

IVº  Encontro: Microuniverso Consciencial na Sala de Aula. 

Predominância de um pensar de criticidade e de sentimentos de afetividade 

assistencial com apenas a indicação da presença de uma possível crise em um 

educador. Essa crise pode ter recebido a influência dos aspectos socioculturais. 

Nesse sentido, os educadores em geral sugeriram ações possíveis de serem 

realizadas, contribuindo assim à vivência compreensiva.  

 

Vº  Encontro: Microuniverso Consciencial Com os Alunos. 

Predominância de um pensar de criticidade e de sentimentos de afetividade 

assistencial, sem apresentar nenhuma situação que remetesse a interpretações de 
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supostas crises. Todos os educadores presentes sugeriram ações possíveis de 

serem realizadas, contribuindo a uma vivência de compreensão.  

 

VIº  Encontro: Microuniverso Consciencial Com os Colegas de Trabalho. 

Predominância de um pensamento crítico-reflexivo e de sentimentos de afetividade 

assistencial em todas as manifestações conscienciais dos educadores. 

Notadamente, não observamos também nenhuma suposição de crises em um dos 

elementos do pensene. Portanto, as ações sugeridas contemplavam a realização 

para uma vivência de compreensão entre todos os colegas de trabalho.  

 

VIIº  Encontro: Microuniverso Consciencial na Cidade de Natal. 

Predominância de um pensamento de ingenuidade e de sentimentos de afetividade 

assistencial em quase todas as manifestações conscienciais dos educadores. Esse 

pensar ingênuo sugere ser fruto dos aspectos socioculturais do professorado em 

relação à cidade e  não foram observadas a presença constante de possíveis crises. 

No entanto, esse modo de pensar contribuiu a sugestão de ações que não sugeriam 

uma vivência de compreensão.  

 

VIIIº  Encontro: Microuniverso Consciencial no Planeta Terra. 

Predominância de um pensamento de criticidade e de sentimentos de afetividade 

assistencial em todas as manifestações conscienciais dos educadores. Presença de 

supostas crises nos pensamentos que não impediram as sugestões de ações a uma 

vivência compreensiva.  

 

Ao analisarmos o holopensene, observamos que os aspectos socioculturais, as 

variáveis subjetivas e as supostas crises foram relevantes nas interpretações dos 

elementos dos pensenes, bem como ajudaram a delinear a manifestação de cada 

consciência educadora. Nesse sentido, constatamos que todos os pensamentos 

crítico-reflexivos, ingênuos e acríticos tiveram alguma responsabilidade no 

desenvolvimento da manifestação consciencial dos educadores em qualquer 

contexto. Também, constatamos a atuação em conjunto dos sentimentos tanto de 

afetividade assistencial ou não como um dos recursos a serem valorizados no 

empreendimento e que contribuíram para as sugestões de ações a compreensão.  
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Contexto do 

Microuniverso 

consciencial 

PEN 

C1 

PEN 

C2 

PEN 

P1 

PEN 

P2 

PEN 

P3 

PEN 

P4 

PEN 

P5 

PEN 

P6 

PEN 

P7 

PEN 

P8 

Consigo mesmo Crítico-

reflexivo, 

sociocultural 

 Crítico-

reflexivo, 

crise 

Acrítico, 

sociocultural, 

crise 

Acrítico, 

sociocultural, 

crise 

Crítico-

reflexivo, 

crise 

    

Casa/família Ingênuo Ingênuo, 

crise 

Crítico-

reflexivo, 

sociocultural, 

crise 

 Crítico-

reflexivo 

 Acrítico, crise Ingênuo   

Trabalho/escola Crítico-

reflexivo 

Ingênuo, 

crise 

Crítico-

reflexivo 

Ingênuo, 

sociocultural 

Crítico-

reflexivo, 

sociocultural 

Ingênuo, 

sociocultural 

Ingênuo, 

crise 

   

Sala de aula Crítico-

reflexivo, 

sociocultural 

 Crítico-

reflexivo 

Ingênuo, 

crise 

Crítico-

reflexivo 

Ingênuo Crítico-

reflexivo, 

sociocultural 

 Ingênuo  

Alunos Crítico-

reflexivo 

 Crítico-

reflexivo 

  Crítico-

reflexivo 

Crítico-

reflexivo 

   

Colegas de 

trabalho 

Crítico-

reflexivo 

 Crítico-

reflexivo 

Crítico-

reflexivo 

Ingênuo  Crítico-

reflexivo 

  Crítico-

reflexivo 

Cidade de Natal Ingênuo, 

sociocultural 

 Ingênuo, 

sociocultural 

 Ingênuo, 

sociocultural 

Ingênuo, 

sociocultural 

Crítico-

reflexivo, 

sociocultural 

Ingênuo, 

sociocultural 

 Crítico-

reflexivo 

Planeta Terra Crítico-

reflexivo, 

sociocultural, 

crise 

 Ingênuo Crítico-

reflexivo, 

sociocultural, 

crise 

Crítico-

reflexivo, 

sociocultural, 

crise 
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Contexto do 
Microuniverso 
consciencial 

SEN 
C1 

SEN 
C2 

SEN 
P1 

SEN 
P2 

SEN 
P3 

SEN 
P4 

SEN 
P5 

SEN 
P6 

SEN 
P7 

SEN 
P8 

Consigo mesmo Afetividade 
não 

assistencial, 
crise 

 Afetividade 
assistencial 

Afetividade 
não 

assistencial, 
crise 

Afetividade 
não 

assistencial, 
crise 

Afetividade 
assistencial 

    

Casa/família Afetividade 
não 

assistencial, 
sociocultura
l, crise 

Afetividade 
não 

assistencial, 
crise 

Afetividade 
assistencial 

 Afetividade 
assistencial 

 Afetividade 
não 

assistencial, 
crise 

Afetividade 
assistencial 

  

Trabalho/escola Afetividade 
assistencial 

Afetividade 
não 

assistencial, 
crise 

Afetividade 
assistencial 

Afetividade 
assistencial 

Afetividade 
assistencial 

Afetividade 
assistencial 

Afetividade 
assistencial 

   

Sala de aula Afetividade 
assistencial 

 Afetividade 
assistencial 

Afetividade 
assistencial 

Afetividade 
assistencial 

Afetividade 
assistencial 

Afetividade 
assistencial 

 Afetividade 
assistencial 

 

Alunos Afetividade 
assistencial 

 Afetividade 
assistencial 

  Afetividade 
assistencial 

Afetividade 
assistencial 

Afetividade 
assistencial 

  

Colegas de 
trabalho 

Afetividade 
assistencial 

 Afetividade 
assistencial 

Afetividade 
assistencial 

Afetividade 
assistencial 

 Afetividade 
assistencial 

  Afetividade 
assistencial 

Cidade de Natal Afetividade 
não 

assistencial, 
crise 

 Afetividade 
assistencial 

 Afetividade 
assistencial 

Afetividade 
assistencial 

Afetividade 
assistencial 

  Afetividade 
assistencial 

Planeta Terra Afetividade 
assistencial 

 Afetividade 
assistencial 

Afetividade 
assistencial 

Afetividade 
assistencial 
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Contexto do 

Microuniverso 

consciencial 

ENE 

C1 

ENE 

C2 

ENE 

P1 

ENE 

P2 

ENE 

P3 

ENE 

P4 

ENE 

P5 

ENE 

P6 

ENE 

P7 

ENE 

P8 

Consigo mesmo Vivência 

compreensiva 

 Vivência 

compreensiva 

Vivência  

não 

compreensiva 

Vivência  

não 

compreensiva 

Vivência 

compreensiva 

    

Casa/família Vivência 

 não 

compreensiva 

Vivência  

não 

compreensiva 

Vivência 

compreensiva 

 Vivência 

compreensiva 

 Vivência  

não 

compreensiva 

Vivência 

 não 

compreensiva 

  

Trabalho/escola Vivência 

compreensiva 

Vivência  

não 

compreensiva 

Vivência 

compreensiva 

Vivência  

não 

compreensiva 

Vivência 

compreensiva 

Vivência  

não 

compreensiva 

Vivência 

 não 

compreensiva 

   

Sala de aula Vivência 

compreensiva 

 Vivência 

compreensiva 

Vivência  

não 

compreensiva 

Vivência 

compreensiva 

Vivência 

 não 

compreensiva 

Vivência 

compreensiva 

 Vivência  

não 

compreensiva 

 

Alunos Vivência 

compreensiva 

 Vivência 

compreensiva 

  Vivência 

compreensiva 

Vivência 

compreensiva 

   

Colegas de 

trabalho 

Vivência 

compreensiva 

 Vivência 

compreensiva 

Vivência 

compreensiva 

Vivência 

 não 

compreensiva 

 Vivência 

compreensiva 

  Vivência 

compreensiva 

Cidade de Natal Vivência  

não 

compreensiva 

 Vivência  

não 

compreensiva 

 Vivência 

 não 

compreensiva 

Vivência 

 não 

compreensiva 

Vivência 

compreensiva 

Vivência  

não 

compreensiva 

 Vivência 

compreensiva 

Planeta Terra Vivência 

compreensiva 

 Vivência  

não 

compreensiva 

Vivência 

compreensiva 

Vivência 

compreensiva 
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2.3. A PESQUISA DA AUTO E HETEROFORMAÇÃO PEDAGÓGICA: 

CONSTRUINDO UM NOVO CONHECIMENTO. 

 

 

A pesquisa gerada na escola, principalmente, quando os pesquisadores são sujeitos 

e objetos de pesquisa, traz contribuições inestimáveis à própria produção de 

conhecimento que se reverte em contribuição à produção científica. Assim, esse 

trabalho de pesquisa desenvolvido enquanto pesquisadores da auto e 

heteroformação pedagógica no ambiente escolar, no espaço e tempo dedicados a 

reunião pedagógica, nos permitiu um novo olhar em relação a nós mesmos e aos 

outros professores durante o processo de formação continuada. Essa experiência no 

grupo de professores nos ofereceu a oportunidade de interpretar e analisar as 

nossas situações vividas, por intermédio de atitudes relacionadas às dimensões de 

auto-observação (reflexão sobre o próprio desempenho), de auto-avaliação (análise 

de si e da própria prática) e do desenvolvimento do processo atencional. 

 

O trabalho de pesquisa, neste contexto de autopesquisa, em que as dimensões de 

auto-observação, auto-avaliação e atenção estiveram presentes em nós, permitiu a 

descoberta de pistas diversas sobre o processo de incompreensão ou de situações 

de crises vivenciadas nas diferentes situações do contexto pedagógico. Essas pistas 

serviram de orientação ao desenvolvimento do processo de formação contínua em 

que são privilegiadas as dimensões pessoais e profissionais.  

 

As pistas registradas em instrumento criado para a situação de pesquisa, e tomadas 

como facilitadores e dificultadores, foram interpretadas como pistas qualitativas e 

significativas, já que tínhamos vivenciado a experiência de professores de sala de 

aula. Esse fato parecia contribuir no processo de compreensão dos problemas 

ressaltados pelos professores.   

 

O processo de autopesquisa e o diálogo consciencial construído durante os 

encontros pedagógicos foram estratégias relevantes na construção de uma visão de 

conjunto crítico-reflexiva do trabalho pedagógico realizado por nós, já que a mesma 

era necessária para enfrentarmos os desafios e qualificarmos a formação contínua 
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no âmbito escolar.  Diante disto, demonstrávamos durante as ações desenvolvidas 

no cotidiano da escola, atitudes de reflexão sobre nossas maneiras de pensar, sentir 

e agir no mundo, principalmente, com os nossos colegas de trabalho e alunos.  

 

Segundo Maturana & Varela (2001, p. 29),  

a reflexão é um processo de conhecer como conhecemos, um ato de 

voltar a nós mesmos, a única oportunidade que temos de descobrir 

nossas cegueiras e reconhecer que as certezas e os conhecimentos 

dos outros são, respectivamente, tão aflitivos e tão tênues quanto os 

nossos.  

 

Dessa forma, refletíamos na e sobre a ação e buscávamos meios de solucionar as 

nossas cegueiras, os problemas que surgiam ou que dificultavam o trabalho 

pedagógico, em busca de uma autonomia, e esse tipo de atitude era o que nos 

chamava atenção durante o processo de auto e heteroformação pedagógica.  

 

Um dos meios solucionadores foi o investimento contínuo no diálogo, como uma 

estratégia que encontramos para nos aproximarmos e compartilharmos junto ao 

professorado nossas conquistas e frustrações no processo ensino-aprendizagem. 

Cardoso (2006) considera importante que o coordenador pedagógico adquira a 

atitude de abandonar toda e qualquer pretensão de superioridade e veja no próximo 

um ser humano, para dele se aproximar numa atitude liberal, de abertura e diálogo. 

 

Demos início ao diálogo consciencial e esse começou a se delinear e apontar novas 

estratégias a serem pensadas pela consciência educadora.  A estratégia era 

construída durante a experiência numa busca em responder as incertezas expressas 

por cada um de nós e, ao mesmo tempo, produzir o nosso próprio conhecimento, 

com capacidade de aprender, inventar e criar o nosso próprio caminho, 

principalmente, o respeito a nossa subjetividade.  

 

Nesse sentido, inserimos esta pesquisa numa proposta de paradigma emergente, 

cujos pressupostos da complexidade, da instabilidade e da intersubjetividade foram 

relevantes para se pensar o desenvolvimento de uma pesquisa em grupo, onde, 

pessoas estavam presentes.  
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Diante disso, observamos que esses pressupostos poderiam criar condições 

favoráveis a um novo olhar em relação ao processo de pesquisa da auto e 

heteroformação pedagógica. Então, um trabalho numa perspectiva 

conscienciológica, ao se aproximar dos pressupostos epistemológicos que 

fundamentam a proposta de um paradigma emergente, traz contribuições 

significativas a este novo corpo paradigmático de produção científica e como 

Maturana & Varela sugerem (2001), a suspensão das nossas certezas para, assim, 

tentarmos compreender a nossa produção de conhecimento. 

 

Bohm (2005) considera os nossos pressupostos como um agente que afeta a 

natureza de nossas observações, ou seja, percebemos o mundo através de nossos 

pressupostos e que os mesmos influenciam a maneira como percebemos o mundo e 

o que queremos fazer, sem mesmo notarmos a sua atuação. Portanto, as 

informações descritas neste trabalho de pesquisa devem levar em consideração os 

pressupostos dos pesquisadores numa perspectiva conscienciológica. Maturana & 

Varela (2001, p. 40), pressupõem que todo conhecer é um fazer daquele que 

conhece, ou seja, que todo conhecer depende da estrutura daquele que conhece. 

 

Dessa forma, pudemos constatar nos nossos registros e no de todos os envolvidos 

na pesquisa, diversas sugestões singulares de ações para encontrar soluções aos 

problemas identificados e atuações para qualificar o nosso cotidiano de trabalho. 

Ressaltando a importância da nossa atuação mediadora no processo de formação 

contínua, auto e heteroformadores, pesquisadores da nossa própria formação e da 

dos outros professores rumo a uma vivência compreensiva.  
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3. ANÁLISE DOS ENCONTROS CONSCIENCIAIS. 

 
“Só existe saber na invenção, na reinvenção, na 

busca inquieta, impaciente, permanente, que os 

homens fazem no mundo e com os outros.”  

 Paulo Freire (1983) 

 

As reflexões constantes durante a nossa  trajetória como professora, coordenadora 

pedagógica e pesquisadora da auto e heteroformação pedagógica foram 

imprescindíveis a implantação de um projeto voltado a formação pedagógica 

continuada na escola, no espaço e tempo dedicados à reunião pedagógica, para que 

o mesmo servisse como um meio fomentador da condição consciencial dos 

educadores como autopesquisadores para a vivência da compreensão entre todos. 

 

Com o foco da nossa prática pedagógica no desenvolvimento da pesquisa, ou seja, 

auto e heteropesquisa nos nossos ambientes de trabalho, bem como as pessoas 

com que nos relacionávamos no nosso dia-a-dia, serviram de bases de orientação 

ao enfrentamento dos desafios no âmbito escolar e na busca de estratégias para a 

superação da nossa inexperiência na coordenação pedagógica.  

 

Nesse sentido, a nossa experiência por um período, na condição de professores em 

interação com os alunos na sala de aula, foi relevante porque nos conferia uma 

maior aproximação sobre o que discutíamos, bem como nos proporcionava a 

indicação da adoção da autopesquisa no nosso cotidiano para que pudéssemos 

identificar, interpretar e analisar as possíveis causas dos problemas que surgiam no 

desenrolar da nossa prática pedagógica e, também, sugerir novas ações para a 

busca de soluções aos conflitos existentes.  

 

A nossa busca em identificar e analisar os aspectos ou variáveis subjetivas 

implícitas nos pensamentos, nos sentimentos e nas ações conscienciais de todos os 

educadores, foi relevante, pois estas mesmas ações indicavam nossa consideração  

de termos responsabilidade sobre nossas interpretações a respeito de cada 

estrutura pensênica ora investigada, bem como os resultados expressos.  

 

 



 

109  

A nossa interpretação conscienciológica a respeito das atividades realizadas nos 

encontros pedagógicos nos conferia uma disponibilidade íntima e corajosa de 

ressaltar a possibilidade da existência de uma outra fonte perceptiva, ou seja, as 

energias conscienciais que transitavam em todas as nossas manifestações 

conscienciais.  

 

A autopesquisa surgia num contexto de crises e geração de problemas, entre todos 

nós professores. Era momento de analisar nossas posturas, comportamentos e 

atitudes que, de alguma forma, influenciavam no desenvolvimento do trabalho 

pedagógico. Vivíamos uma condição de fragmentação de nós mesmos, de nossa 

relação com o outro e com tudo que nos rodeava. Estávamos em busca de soluções 

aos problemas identificados, precisávamos provocar uma mudança qualitativa no 

nosso trabalho e interações com todos.  

 

Nesse sentido, a estratégia de autopesquisa foi relevante neste caminhar da 

pesquisa, pois nos ajudou a pensarmos juntos na importância do desenvolvimento 

do pensamento crítico-reflexivo no nosso cotidiano, na construção de uma visão de 

conjunto crítico-reflexiva que nos proporcionaria uma saída das situações de crise 

com qualidade, com significado, com consenso e respeito a todos os envolvidos.  

 

Nesse processo de autopesquisa em que estávamos todos imersos, na tentativa de 

elucidarmos a nós mesmos, seguindo as etapas sugeridas por esse método 

(investigação, diagnóstico, auto-enfrentamento e superação), a experiência destas 

etapas foi necessária para darmos continuidade no nosso trabalho escolar, bem 

como considerarmos os contextos de reflexão sobre os pensenes, as variáveis 

subjetivas e os aspectos socioculturais de todos nós.  Diante disso, observamos que 

a autopesquisa conscienciológica servia de método de auto-regeneração e nos 

permitia uma nova leitura sobre todos nós professores que investíamos no processo 

de desenvolvimento de uma vivência para a compreensão e autoconhecimento. 

Constatamos nas nossas atitudes, nas reflexões diárias e no diálogo com os colegas 

de profissão, com os alunos na sala de aula, em diversos espaços da escola 

possibilidades de mudanças para melhor que ocorriam no cotidiano, facilitando 

nossa interação com as pessoas e diluindo mal-entendidos que provocavam 

problemas.  
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O relato de nossa trajetória e a nossa interpretação como coordenadora pedagógica 

suscitaram reflexões  a respeito da função de coordenação pedagógica. Essas 

reflexões apontavam nossas forças e fragilidades escondidas, mas que precisavam 

ser analisadas com autocrítica e discernimento, já que a nossa intenção era a de 

enfrentá-las para que pudéssemos dar andamento a nossa ação investigativa no 

processo de auto e heteroformação pedagógica.  

 

Observamos que na nossa história de vida pessoal e profissional estavam presentes 

as bases do pensamento acrítico, ingênuo e idealista. A ingenuidade deitava-se em 

braços frágeis e silenciosos que embalavam os nossos sonhos. Acreditamos que 

nossas posturas não acolhedoras apontadas durante todo o trabalho pedagógico 

eram frutos dessa formação humana fragmentada e contribuíam para a manutenção 

e o surgimento de situações de incompreensões entre todos nós educadores. 

 

Tavares (2007) ressalta que a educação continua contribuindo para uma percepção 

distorcida do ser humano em que o mesmo se percebe separado dos demais e se 

acentua a visão de sua própria cisão. A autora complementa que a aprendizagem 

humana, direcionada a ver em fragmentos, parece ter contribuído para que as 

pessoas se tornassem prisioneiras do seu universo egoístico, não vivenciando um 

estado de paz.  

 

É nessa perspectiva de saída da fragmentação e do egoísmo, ambos aspectos 

construídos na nossa história educacional, que o processo de autopesquisa 

experimentado na nossa trajetória de vida pessoal e profissional, com a identificação 

das dimensões pessoais de auto-observação, auto-avaliação e da atenção 

construídas no desenvolvimento dessa técnica, é sugerido como um aliado, ao 

compartilhar de benefícios à compreensão, a identificação e a possíveis propostas 

de superação desse pensar acrítico, ingênuo, fragmentado e egoísta. 

 

As análises pensênicas que se aproximavam da nossa realidade profissional eram 

relevantes para nos conhecermos enquanto consciências educadoras. Observamos 

que todos (C1, P1, P2, P3, P4, P5 e P8) manifestaram no pen pensamentos crítico-

reflexivos. Porém, apresentamos as atuações das dimensões de auto-observação, 

auto-avaliação e atenção em todos os contextos sugeridos. No entanto, os 
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professores (C2, P6 e P7) que apresentaram um pen ingênuo sugeriam dificuldades 

nas atuações das dimensões de auto-observação, auto-avaliação e atenção. Os 

professores (P2, P3 e P5) que manifestaram em alguns encontros um pen acrítico 

não foram capazes de apresentar estas dimensões. 

 

Portanto, a autopesquisa, nesse contexto de atuação, tornou-se uma aliada na 

busca de novos caminhos à resolução de nossos problemas. Serviu de instrumento 

qualitativo ao desenvolvimento da dimensão crítico-reflexiva, bem como a identificar 

e enfrentar nossas facilidades e dificuldades durante todo o trabalho de 

coordenadores pedagógicos.  

 

Todos trabalhávamos em situações desumanas e era preciso conquistar a nossa 

humanidade com criticidade, para assim darmos continuidade ao nosso processo de 

ensino-aprendizagem. Era necessário que algo fosse feito para que cada um de nós 

se apresentasse ao outro como educadores, pessoas, colegas de profissão unidos 

pelo mesmo propósito de educar e que, por isso, estávamos dispostos a sair da 

condição ingênua e acrítica que nos encontrávamos para uma condição crítico-

reflexiva.  

 

Ressaltávamos, constantemente, nossas dificuldades, problemas pessoais e 

profissionais no nosso contexto escolar. A nossa atitude em grupo, na escuta do 

outro, dos seus pensamentos, sentimentos e ações, nas nossas reuniões 

pedagógicas, reverberava o respeito entre todos, bem como a disponibilidade à 

compreensão. A busca de propostas de trabalho inovadoras frente as nossas 

fragilidades e as nossas incertezas perante tudo a nossa volta, a nossa realidade e 

ao mundo em que vivíamos suscitava a valorização humana na profissão, ou seja, a 

inteireza do ser humano.  Segundo Tavares (2007) considerar a crise como uma 

oportunidade de crescimento é fazer uma reflexão crítica da situação que venha a 

favorecer uma reorientação da prática pedagógica do educador. 

 

Diante dessas situações de conflitos e crises fazíamos uso da técnica de 

Mobilização Básica de Energias (MBE) como mais um recurso de nos colocarmos 

frente a frente com uma realidade energética desconhecida por nós e, assim, nos 

concentrarmos em nós mesmos e na interação com tudo a nossa volta para 
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buscarmos um meio de amenizá-las. Esse momento de introspecção nos permitia 

acalmar os pensamentos e sentimentos, bem como a reflexão sobre os mesmos. 

Podíamos nos perceber como consciências em constante interação com o universo 

a nossa volta e com as outras consciências. Sentíamos uma integração entre tudo e 

todos. Saíamos da fragmentação e experimentávamos momentos de totalidade 

sobre a nossa realidade, o que nos ajudava a identificar as nossas possíveis crises e 

apontar pistas que contribuíam para a busca de ações coerentes entre a teoria e a 

prática no nosso cotidiano. Fato este comprovado nos relatos orais compartilhados 

no grupo. 

 

Portanto, a M.B.E realizada no nosso cotidiano estava nos proporcionando uma 

aproximação maior a nossa realidade consciencial e a busca de uma compreensão 

sobre nós mesmos, sobre tudo o que estava a nossa volta e nas propostas de ação 

a uma qualidade nas nossas interações. A reflexão pensênica na M.B.E facilitava 

reconhecermos nossa estrutura tácita. Para Bohm (2005) tácito significa o que não é 

falado, não podendo ser descrito, considera que o significado do processo do 

pensamento é tácito e o que podemos dizer de modo explícito  é só uma parte muito 

pequena dele. Para este autor, o pensamento emerge das bases tácitas. Portanto, 

qualquer mudança que o mesmo possa sofrer virá dessas bases, assim, o autor 

afirma que se conseguirmos uma comunicação neste plano tácito haverá 

possibilidade do pensamento mudar. Diante disto, observamos que a estratégia de 

reflexão pensênica no exercício da M.B.E nos fazia pensar na possibilidade de 

mudança dos aspectos considerados dificultadores ou então potencializar os 

aspectos facilitadores dos nossos microuniversos conscienciais.  

 

Então, todos nós, por termos apresentados nas nossas manifestações  

pensamentos acríticos e ingênuos em alguns contextos de análise pensênica, não 

fomos capazes de aprofundar os traços dificultadores no processo de autopesquisa. 

A falta da manifestação de pensamentos crítico-reflexivos parecia dificultar a nossa 

percepção quanto as nossas crises e a proposição de ações reais para superá-las. 

Portanto, não propomos ações a uma vivência onde o processo de compreensão 

estivesse presente.  
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Observamos que os pensamentos crítico-reflexivos, quando manifestados em todos 

nós, proporcionavam uma autonomia para sugestões de estratégias de qualificações 

das nossas atuações ou de soluções aos nossos problemas e das outras 

consciências, fossem elas, professores, alunos, amigos, familiares e desconhecidos, 

rumo a uma vivência para a compreensão. 

 

Observamos, também, que as nossas crises surgiam em contextos em que alguns 

dos nossos pen se manifestavam crítico-reflexivos, ingênuos e acríticos e quando 

todos os nossos sen se manifestavam não assistenciais. No entanto, quando os 

professores manifestavam no pen os pensamentos crítico-reflexivos e ingênuos e o 

sen com afetividade assistencial, não apresentavam crises. 

 

O holopensene do grupo se caracterizou, durante o desenvolvimento do projeto nos 

oito encontros, na sua maioria, com um holopensene de criticidade, de afetividade 

assistencial e de ações à vivência compreensiva. Este fato valida a importância de 

se ter na escola um espaço de formação continuada no qual a autopesquisa e o 

diálogo sejam considerados para um melhor desenvolvimento do trabalho 

pedagógico.  

 

Durante a aplicação da autopesquisa, constatamos as seguintes dimensões 

humanas como as mais evidenciadas: reflexões auto e heterocríticas; o 

desenvolvimento de uma visão de conjunto crítico-reflexiva; identificação dos nossos 

aspectos facilitadores e dificultadores; busca de soluções aos problemas; 

valorização do contexto em que nos manifestávamos; o compartilhar de nossas 

experiências, descobertas e aprendizagens; a coragem; a disponibilidade ao auto-

acolhimento e a autocompreensão. Estas dimensões começavam a fazer parte do 

nosso cotidiano escolar e ajudavam a qualificar nossa vivência com todos.   
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 ESPAÇO PARA O DIÁLOGO CONSCIENCIAL. 

 

Propomos durante esta pesquisa o encontro entre o diálogo em Freire e o diálogo 

consciencial para fomentarmos as novas estratégias de ação-reflexão. Diante disso, 

observamos as seguintes características indicadas na dialógica freireana:  

• Amor. O amor é compromisso com os homens; 

• Confiança. A confiança faz dos sujeitos dialógicos, companheiros na 

pronúncia do mundo; 

• Conteúdo Programático. Devolução organizada, sistematizada e 

acrescentada ao povo, daqueles elementos que este lhe entregou de forma 

inestruturada; 

• Criticidade. O pensar crítico não aceita a dicotomia mundo-homem, 

reconhecendo entre eles a solidariedade; 

• Espaço. O diálogo é o espaço para o crescimento humano;  

• Fé. O homem dialógico tem fé nos homens antes de encontrar-se frente a 

frente com eles; 

• Histórico-Social. Pressuposto de que o professor considerado um ser 

histórico-social é o de reconhecê-lo como capaz de refletir sobre as suas 

ações, capaz de replanejar, pensar, agir na sua prática;  

• Humildade. Os homens que não têm humildade ou a perdem, não podem 

aproximar-se do povo; 

• Ingenuidade. O pensar ingênuo é visto como um pensar estático e precisa 

ser superado, transformado para um pensar crítico; 

• Mediatização. O encontro dos homens mediatizados pelo mundo;  

• Pronúncia. Ao pronunciarem o mundo, os homens o transformam;  

• Recurso. Um recurso possibilitador de problematização e de conscientização;  

• Reflexão. A reflexão sobre a ação ocorre no coletivo para a própria produção 

de conhecimento;  

• Significação. O diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens 

ganham significados enquanto homens; 

• Solidariedade. A solidariedade pelos homens do seu refletir e do seu agir 

fundamentados no amor, na humildade e na fé para que possam ser 

transformados e humanizados; 
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• Temas Geradores. Pesquisa do pensamento-linguagem referente à 

realidade, os níveis de percepção desta realidade, a visão do mundo em que 

os homens se encontram envolvidos.  

 

São características que se aproximam do diálogo consciencial. Portanto, os nossos 

pressupostos relativos ao diálogo consciencial, como pesquisadores numa 

perspectiva conscienciológica, são aqueles em que as energias conscienciais e 

imanentes são consideradas; a manifestação dos pensenes é indissociável e ecoa 

na multidimensionalidade, assim, os elementos constituintes do pensene precisam 

ser analisados, refletidos e valorizados para uma melhor compreensão de sua 

atuação; se apresenta como um recurso possibilitador da identificação e reflexão 

dos traços pessoais facilitadores e dificultadores na busca de qualificação ou 

solução dos mesmos; tem a função de ser um espaço possível de mudanças e da 

construção em conjunto do pensamento crítico-reflexivo.  

 

Nesse sentido, apresentamos algumas características presentes no diálogo 

consciencial: 

• Acriticidade. Os pen acríticos apresentam dificuldades para o 

desenvolvimento do diálogo; 

• Compartilhar. O espaço do diálogo é dedicado ao compartilhamento de 

idéias e sentimentos, vivências e experiências; 

• Compreensão. Facilita a construção de um processo de auto e 

heterocompreensão, ou seja, conhecer como o mesmo opera; 

• Criticidade. Os pen crítico-reflexivos apresentam facilidades para o 

desenvolvimento do diálogo; 

• Dimensões. Contribui para o surgimento de novas dimensões humanas; 

• Disponibilidade. A disponibilidade ao diálogo sugere o desenvolvimento de 

estratégias mentais da flexibilidade, da ampliação, da totalidade, da 

associação de idéias e da criação de neo-sinapses;  

• Implicação. A implicação do microuniverso consciencial com o 

macrouniverso consciencial;  

• Ingenuidade. Os pen ingênuos apresentam dificuldades para o 

desenvolvimento do diálogo; 
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• Interpretação. A interpretação dos elementos constituintes do pensene, ou 

seja, da manifestação consciencial; 

• Lembranças. O diálogo traz à tona lembranças de experiências passadas; 

• Reconciliação. Oportunidade em desfazer os mal-entendidos e de uma 

reconciliação em grupo; 

• Reconhecimento. Reconhecimento de que algumas situações vividas 

promovem a aproximação dos envolvidos; 

• Referências. O diálogo consciencial traz as referências, as crenças em 

relação ao lugar (território) em que se percebe a realidade;  

• Reflexão grupal. Busca de uma reflexão grupal para compreensão da 

atuação consciencial em cada situação; 

• Respeito. Respeito às manifestações pensênicas das consciências; 

• Sentimentos. Os sentimentos são revelados nas lembranças e nas vivências 

atuais; 

• Temas. Os temas orientam a prática dialógica. 

 

Essas características, ora apresentadas, corroboram na indicação de novas 

possibilidades de desenvolvimento de estratégias de pensamento que venham a 

contribuir numa melhor convivência e interação entre todos os educadores da 

escola. A vivência dialógica entre os professores nos momentos de reunião 

pedagógica foi um impulsionador à qualificação no processo de auto e 

heteroformação, bem como à amenização e dissolução de problemas e 

incompreensões que tanto interferem no desenvolvimento da vivência compreensiva 

entre todos.    

 

Para que este processo se realize com maior abrangência e significado, sugerimos a 

ampliação do espaço do diálogo para um espaço em que esteja presente o pessoal 

da comunidade escolar: os pais ou os responsáveis; a vigilância; as cozinheiras; os 

serviços gerais; os secretários; as bibliotecárias e os diretores que de alguma 

maneira, direta ou indiretamente, influenciam o processo educacional.   
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Ao pressupormos a dialogia como estratégia de ação, sugerimos que esse recurso, 

no contexto em que ocorreu a investigação, tornou-se um aliado às novas 

descobertas do nosso pensar como coordenadores pedagógicos no espaço de 

reunião pedagógica, bem como contribuiu para atuação e construção de novas 

estratégias complementares no desenvolvimento desse processo. 

 

Ressaltamos a necessidade de pensar um espaço de formação continuada em que 

se valorize a manifestação consciencial desses profissionais, juntamente, a dos 

professores para que ambos possam vivenciar o compartilhar das diversas maneiras 

de percepção da realidade; refletirem sobre os problemas, incompreensões e 

situações de crises que atinge a todos no contexto mundial; buscarem soluções 

possíveis à vivência compreensiva; e possibilitarem a saída da fragmentação dos 

setores de trabalho e passarem à construção de uma visão de totalidade crítico-

reflexiva sobre o universo escolar.   

 

A instalação constante de situações de crises no contexto mundial e os reflexos das 

mesmas no campo educacional exigem de todos nós educadores, coordenadores 

pedagógicos, o repensar sobre nossas maneiras de olhar o mundo e buscarmos um 

movimento que proporcione mudanças que acompanhem as transformações pelo 

qual o planeta, a natureza e a sociedade atravessam.  Nesse sentido, a 

autopesquisa e o diálogo foram estratégias de ação-reflexão que contribuíram a 

qualificação nas interações entre os professores, a busca de saídas de nossas 

incompreensões para o atendimento as novas necessidades paradigmáticas, 

sociais, políticas, humanas e conscienciais.  

 

Nessa trajetória, constatamos o quanto é essencial pensarmos em ações que trate 

da formação continuada dos coordenadores pedagógicos, principalmente pelas 

instâncias superiores da educação para que as mesmas invistam em políticas 

públicas nesta categoria profissional, para que possa contribuir no atendimento das 

novas necessidades, com novas formas de superação de situações de crises e de 

enfrentamento dos desafios educacionais, nas quais a sociedade espera que sejam 

resolvidos. 
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Chegamos ao final de uma etapa de nossa pesquisa e acreditamos que a mesma 

tem muito a contribuir a todos os profissionais que pretendem viver e experimentar 

novas possibilidades de perceber o mundo e a de enfrentar novos desafios nessa 

caminhada evolutiva. Entendemos que este trabalho não tem a intenção de 

apresentar as soluções aos problemas existenciais, às crises mundiais, mas servir 

como um recurso de reflexão aos que entenderam que a auto-educação e o 

compartilhar de suas idéias, sentimentos e ações são estratégias possíveis para se 

pensar a vivência compreensiva.    
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