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RESUMO 
 

Este trabalho trata de um estudo sobre a relação entre a formação continuada dos 
professores e o desenvolvimento do seu pensamento teórico. É nosso objetivo 
compreender a relação entre a formação profissional dos professores dos anos iniciais 
do Ensino do Fundamental e o desenvolvimento do seu pensamento. Em termos 
específicos pretendemos reconstruir os processos formativos das professoras, 
identificando suas necessidades e os elementos que interferem na sua prática 
pedagógica; diagnosticar o estágio de desenvolvimento do pensamento e desencadear o 
processo formativo de desenvolvimento do pensamento; além de analisar a conexão 
entre esse processo e a elaboração conceitual, tendo como referência o conceito de 
pensamento. A referência empírica constitui-se de professoras da Escola Municipal 
Professor Arnaldo Monteiro – Natal/RN, que atuam nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental e da Educação Infantil. Para desencadear o processo investigativo 
utilizamos como referencial teórico o materialismo histórico-dialético enquanto método 
para análise dos fenômenos, por compreendermos que através dessa lógica é que 
poderemos buscar os elementos que darão sustentação a uma mediação pedagógica que 
pode possibilitar maior eficácia na compreensão dos fenômenos. Recorreremos à 
pesquisa colaborativa, uma vez que é nossa intenção desenvolver uma ação 
investigativa compartilhada, tendo em vista buscar meios para resolver os problemas 
que a prática pedagógica nos impõe. A investigação colaborativa possibilita ao sujeito 
partícipe refletir, ser pesquisador e co-construtor da sua prática. Assim, alguns 
procedimentos metodológicos foram considerados adequados para que pudéssemos 
alcançar os resultados desejados, como Reuniões, Sondagem Diagnóstica, Ciclos de 
Estudos Reflexivos, Sessões Reflexivas e a Autobiografia de Formação. Nem todas as 
professoras chegaram a estágio de elaboração conceitual, em função do processo vivido 
ao longo das nossas vidas, mesmo assim, toda a trajetória da pesquisa possibilitou a 
descoberta de aspectos significativa sobre o nosso objeto de investigação. Para fazer a 
análise desse processo nos utilizamos das teorizações de Vigotski, Guetmanova, 
Kopnin, Rubinstein. Podemos dizer que, na perspectiva da colaboração, a reflexão sobre 
a prática pode desencadear um novo olhar do professor sobre o seu processo de 
formação, o desenvolvimento do seu pensamento e a ação desenvolvida com o seu 
aluno. Não foi possível verificar, na prática, os resultados do nosso trabalho, uma vez 
que, esse não era nosso objetivo, mas as nossas falas apresentam mudanças teóricas 
significativas. Contudo, ressaltamos que as conclusões a que chegamos estão longe de 
se esgotarem, uma vez que é um tema complexo, que pode possibilitar o surgimento de 
novos estudos, de novas pesquisas, de novos conhecimentos. 
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RESUMEN 
 

Este trabajo trata de un estudio sobre la relación entre la formación continuada de los 
profesores y el desarrollo del pensamiento teórico. Es nuestro objetivo comprender la 
relación entre la formación profesional de los profesores de los años iniciales de la 
Enseñanza Primaria y el desarrollo de su pensamiento. En términos específicos 
pretendemos reconstruir los procesos formativos de las profesoras, identificando sus 
necesidades y los elementos que interfieren en su práctica pedagógica; diagnosticar la 
fase del desenvolvimiento del pensamiento y dar inicio al proceso formativo de 
desenvolvimiento del pensamiento; además de analizar la conexión entre ese proceso y 
la elaboración conceptual, tomando como referencia el concepto de pensamiento. La 
referencia empírica se constituye de profesoras de la Escuela Municipal Professor 
Arnaldo Monteiro – Natal/RN, que actúan en los grados iniciales de la Enseñanza 
Primaria y da Educación Infantil. Para desencadenar el proceso investigativo utilizamos 
como referencial teórico el materialismo histórico-dialéctico como método para análisis 
de los fenómenos, por entender que a través de esa lógica es que podremos buscar los 
elementos que nos darán sustentación a una mediación pedagógica que puede posibilitar 
mayor eficacia en la comprensión de los fenómenos. Recorreremos a pesquisa 
colaborativa, una vez que es nuestra intención desenvolver una acción investigativa 
compartida, teniendo en vista buscar medios para resolver los problemas que la práctica 
pedagógica nos impone. La investigación colaborativa posibilita al sujeto partícipe 
reflexionar, ser investigador y co-constructor da su práctica. Así, algunos 
procedimientos metodológicos fueron considerados adecuados para que pudiésemos 
alcanzar los resultados deseados, como Reuniones, Sondeado Diagnóstica, Ciclos de 
Estudios Reflexivos, Sesiones Reflexivas y la Autobiografía de Formación. Ni todas las 
profesoras están en el nivel de elaboración conceptual, en función del proceso vivido a 
lo largo de nuestras vidas, aún así, toda a trayectoria de la pesquisa posibilitó la 
descubierta de aspectos significativa sobre nuestro objeto de investigación. Para hacer el 
análisis de ese proceso nos utilizamos de las teorías de Vigotski, Guetmanova, Kopnin, 
Rubinstein. Podemos decir que, en la perspectiva de la colaboración, la reflexión sobre 
la práctica puede desencadenar una nueva mirada del profesor sobre su proceso de 
formación, el desenvolvimiento de su pensamiento y la acción desarrollada con su 
alumno. No fue posible verificar, en la práctica, los resultados de nuestro trabajo, ya 
que, ese no era nuestro objetivo, mas nuestras fallas presentan mudanzas teóricas 
significativas. Entretanto, resaltamos que las conclusiones a que llegamos están lejos 
que se acaben , una vez que es un tema complejo, que puede posibilitar el surgimiento 
de nuevos estudios, de nuevas pesquisas, de nuevos conocimientos. 
 
Palabra Clave: Formación Continuada. Colaboración. Pensamiento. Reflexión. 
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1 POR ONDE TUDO COMEÇOU: OS PRIMEIROS OLHARES 
 

Sim, sou eu 
Eu mesmo 
Tal qual resultei de tudo... 
Quanto fui 
Quanto não fui 
Tudo isso sou... 

        Quanto quis 
Quanto não quis 
Tudo isso me forma 

(Fernando Pessoa) 
 

Atuando há 20 anos na área da educação na Rede Particular e Pública de 

Ensino de Natal/RN, ora como professora do Ensino Fundamental, ora Orientadora 

Educacional (década de 80) ou como gestora e atualmente Coordenadora Pedagógica, 

reportamo-nos a essa vida profissional e a vida escolar em geral para discutir a questão 

aqui proposta. Ao longo de todo esse tempo, é natural que tenhamos construído ideias a 

respeito do que é educação e de como se aprende no contexto de uma sociedade como a 

nossa. Temos consciência de que todo o nosso fazer profissional resulta da forma como 

aprendemos e das relações estabelecidas nessas aprendizagens. São muitas as 

lembranças que vão desde o início do nosso processo de formação, quando ainda 

aprendíamos a ler e a escrever, muitas vezes com professoras que, mesmo sem nenhuma 

formação, conseguiam fazer com que aprendêssemos com prazer e alegria; passando 

pelo chamado ensino primário (hoje Fundamental); o ensino ginasial, geralmente sem 

atrativo e desestimulante pela forma meramente conteudista, chegando até os períodos 

de graduação e pós-graduação. 

Do Ensino Médio (Magistério) até o Curso superior, vivemos muitas situações 

conflitantes. Inicialmente não pensávamos em ser professora, mas as contingências nos 

fizeram seguir esse caminho, em princípio chato e desgastante, tornando-se interessante 

só quando nos aprofundamos no universo da Pedagogia.  

A realização desse curso abriu novas perspectivas. Fizemos concurso público, 

começamos a trabalhar e pensávamos em desenvolver ações sempre melhores do que as 

vividas no período de escolarização e no processo de formação profissional. 

Concluímos a habilitação em Orientação Educacional e nesse período não 

havia muita clareza sobre a função a ser desenvolvida por quem a concluía, pois se fazia 
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de tudo e nada era definido. Preocupávamo-nos com o trabalho dos professores, com as 

crianças que não aprendiam a ler e a escrever, mas não sabíamos como resolver. 

Como já mencionamos, nem sempre quis ser professora, talvez movida pelo 

fato de todos na minha família serem. Houve um momento que o único desejo era ser 

assistente social.  Pelas circunstâncias que se apresentavam fizemos curso de Magistério 

e depois Pedagogia na UFRN. A partir daí sentimos outra motivação e vontade de atuar 

nessa profissão. Dois anos depois de concluída a formação inicial, ingressamos no 

campo de trabalho, resgatando as motivações iniciais do curso de graduação. Nesse 

momento ainda nos sentíamos com pouco conhecimento e preparo sobre como “ser 

professora”, ainda muito centrada nos aspectos técnicos da prática, não notávamos as 

complexidades do contexto que se manifestavam sutilmente nas situações que 

aconteciam em sala de aula. 

Como professora, percebemos alguns dilemas da profissão, a falta de unidade 

de ação, a falta de sistematização e efetividade no que fazíamos e no que a escola 

realizava. Partilhamos com os colegas, angústias e preocupações sobre a contribuição 

do nosso trabalho para a formação dos alunos e a valorização profissional. Passamos a 

compreender que ser professor passa obrigatoriamente pelo entendimento do contexto 

ou da realidade de vida dos alunos, da própria realidade profissional/pessoal e da 

maneira como o docente constitui seus conhecimentos, ou seja, seu processo formativo. 

A formação contínua é responsável por tirar muitos professores do “vácuo” profissional. 

As possibilidades que tivemos através de encontros, grupos de discussão, leituras e 

atividades na escola, contribuíram para que refletíssemos sobre nossa identidade pessoal 

e profissional.  

Preocupados com essa questão, passamos muito anos fazendo cursos, 

seminários, participando de congressos, enfim nunca paramos de estudar. 

Cinco anos antes de cursar o mestrado, resolvemos participar da Base de 

pesquisa Currículos, Saberes e Prática Educacionais, do Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas, do Programa de Pós-Graduação em Educação, na Pesquisa “Conhecendo e 

Construindo a Prática Pedagógica”, onde estudamos, discutimos e refletimos sobre a 

prática pedagógica desenvolvida nas escolas, a partir de uma base teórica de autores 

como, Vygotsky, Liublinskaia, Rubinstein, Magalhães entre outros. Havia questões que 

nos inquietavam e provocaram a necessidade de investigar e buscar respostas, Mas 

apenas recentemente nos encorajamos para cursar o mestrado com objeto de estudo 
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voltado para a questão da formação do professor e o desenvolvimento do seu 

pensamento teórico. 
Assim, em 2008, ingressamos no Programa de Mestrado em Educação 

buscando, através da pesquisa, encontrar respostas as nossas preocupações. A partir daí 

estabelecemos a seguinte questão de investigação: qual a relação entre o processo de 

formação continuada de professores do ensino fundamental e o desenvolvimento do 

pensamento teórico? 

Nessa perspectiva, era nosso objetivo compreender a relação entre a formação 

profissional dos professores dos anos iniciais do Ensino do Fundamental e o 

desenvolvimento do seu pensamento e, mais especificamente, reconstruir os processos 

formativos das professoras, identificando suas necessidades e os elementos que 

interferem na sua prática pedagógica, diagnosticar o estágio de desenvolvimento do 

pensamento das professoras, desencadear o processo formativo de desenvolvimento do 

pensamento e analisar a conexão entre esse processo e a elaboração conceitual, tendo 

com referência o conceito de pensamento. 

A nossa motivação em ter como alvo da nossa pesquisa o conceito de 

pensamento deveu-se ao fato de ao longo da caminhada profissional perceber o ato de 

ensinar como simples repetição e por entendermos que para aprender a pensar é 

necessária uma dinâmica diferente da atual. 

Para iniciar fazemos a seguir, no segundo capítulo uma discussão sobre o 

professor e os seus processos formativos, onde refletimos sobre a formação profissional 

e desenvolvimento do pensamento, elementos importantes para que tenhamos uma 

compreensão do nível de desenvolvimento do pensamento e as implicações disso para o 

desenvolvimento da ação profissional do professor. A seguir, no capítulo três, 

retomamos o conceito de pensamento e ao mesmo tempo destacamos as suas interfaces 

com outras funções mentais, como também o pensamento em suas várias modalidades.  

No capítulo quatro, tratamos dos elementos metodológicos e fazemos uma 

discussão sobre a pesquisa colaborativa, dizendo da sua importância e significado para 

que os resultados pretendidos sejam realmente efetivos. Além disso, destacamos o 

contexto onde realizamos a pesquisa, caracterizando a instituição e os professores 

participantes. Evidenciamos os procedimentos metodológicos utilizados, destacando a 

importância de cada um para os objetivos pretendidos. Enfatizamos ainda os 

procedimentos de análises utilizados para a compreensão da questão discutida. 
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No capítulo cinco, nos reportamos a nossa história profissional, a partir de dados 

contidos nas autobiografias, estabelecendo relações entre essas histórias e a nossa 

concepção a respeito do nosso próprio fazer pedagógico. A seguir, no capítulo seis, 

“interconectando olhares”, fazemos o diagnóstico do desenvolvimento do pensamento, 

tendo em vista uma reflexão sobre a complexidade do processo de pensar e o seu efeito 

na vida do sujeito. No último capítulo, fazemos algumas considerações quanto à 

importância desse trabalho, dos resultados colhidos e da utilização desses resultados no 

contexto das instituições escolares. 
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2 OS PROCESSOS FORMATIVOS EM FOCO 

 
[...] o processo de formação deve ser 
desencadeado, preferencialmente de 
forma não solitária, pois é por meio da 
interação que os indivíduos podem 
encontrar contextos de aprendizagem 
que favoreçam a procura de metas 
para o aperfeiçoamento pessoal e 
profissional. 

Medeiros 
 
 
 

Na realidade histórica, educacional e social que ora se apresenta é bastante 

discutida a formação profissional do professor. Fala-se de um professor ‘antenado’ com 

os problemas da educação e da escola, um professor que precisa estar atento aos novos 

conhecimentos e à constante aquisição de novas aprendizagens para atender à demanda 

atual no que ser refere às características do aluno e às exigências do contexto.  Sabemos, 

no entanto, que essa formação apresenta muitas limitações. Limitações do ponto de 

vista do conhecimento, de um suporte teórico e, principalmente, com relação à 

compreensão da importância do seu papel na sociedade. Aliados a isso, temos as 

péssimas condições de trabalho e a falta de uma política salarial que valorize o educador 

como um profissional capaz de contribuir com as mudanças no contexto social e 

educacional.  

Repensar os processos de formação profissional é uma necessidade que tem se 

observado em todas as áreas do conhecimento. Para isso, é necessário que se tenha uma 

compreensão de como esses processos têm se constituído, de suas principais 

características e o que tem legitimado determinados conhecimentos e práticas tanto no 

que diz respeito à questão das práticas pedagógicas escolares, quanto às que são 

desenvolvidas no âmbito da formação profissional. 

Pensamos que o professor deve ter uma formação que lhe permita ir além do 

superficial. Que o faça compreender que o seu trabalho deve estar comprometido com 

uma concepção de educação que o vê como profissional, implicado num plano 

científico e técnico. Na verdade, o que se pode ver em geral é uma formação em que 

teoria e prática são percebidas de forma desvinculada, uma formação diminuída no seu 

prestígio e nos seus conteúdos. Formação feita, algumas vezes, de forma “aligeirada”, 

como se ser educador fosse atividade de segunda categoria, com conteúdos sendo 
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trabalhados de maneira multidisciplinar, fragmentada, como se não houvesse nenhuma 

relação entre si. Uma formação que não possibilita a construção de uma identidade 

profissional, fundamental na formação do sujeito.  

São muitos os desafios postos para o professor no contexto atual. Esse 

professor é colocado continuamente na ‘berlinda’(FREITAS, 2004, p. 107) e não vemos 

nenhuma ação política que possibilite um processo de formação realmente eficiente, 

como também o reconhecimento pela atividade que desenvolve que, em geral, acontece 

de forma tão adversa. 

Não podemos pensar unilateralmente, como se o trabalho desenvolvido pelo 

professor tivesse apenas uma via. Temos que ter em mente que muitos elementos 

interferem na sua prática. Dessa forma, o resgate das suas experiências de maneira 

crítica e reflexiva é fundamental para que se compreenda como esses elementos 

interferem na prática e a relação dessa prática com uma perspectiva teórica. Todo o 

referencial particular de experiências vividas ao longo da vida pessoal será útil para 

lidar cotidianamente na sua vida profissional. Para Charlier (2001, p. 93), “O professor 

pode aprender a partir da prática na medida em que esta constitui o ponto de partida e o 

suporte de sua reflexão (reflexo sobre a ação), seja sua própria prática ou a de seus 

colegas (aprendizado ocasional)”. 

Na verdade, a prática docente está diretamente relacionada à forma como o 

sujeito viveu e aprendeu. Podemos dizer que as experiências, os saberes, os 

conhecimentos, que o professor se apropriou e construiu ao longo de sua trajetória, 

traduzidos em processos formativos, constituem-se num habitus, ou seja, em uma forma 

do professor ser, pensar e agir no mundo e na sua prática profissional.  

Os processos formativos vivem dificuldades. Os currículos precisam ser 

reestruturados, pois há uma dicotomia entre a teoria e prática e, em geral, não se discute 

o que é ser professor, nem aspectos éticos importantes para a sua formação. Há uma 

evidente crise de identidade, provocando dificuldades no desenvolvimento da ação 

cotidiana, fazendo com que haja uma distância entre o seu fazer e a realidade na qual 

atua. 

O professor precisa tomar consciência do seu verdadeiro papel e da 

importância do seu trabalho. Consciência de que é preciso recriar todo dia a sua prática. 

Além disso, são imprescindíveis desejo, perseverança e disponibilidade o que requer 

mais do que cursos sistemáticos organizados por instituições governamentais ou não. 
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Na verdade, é necessária uma reflexão constante sobre a ação que desenvolve, para que 

assim possa obter resultados cada vez mais efetivos. 

As aprendizagens, os conhecimentos, o pensamento não se constroem, não se 

desenvolvem por acaso, de forma espontânea. Ao contrário, precisam ser cultivados, 

instigados, refletidos a partir sempre de determinadas condições, que devem ser 

oferecidas pelos cursos de formação inicial ou continuada. Além disso, é fundamental 

que o professor se coloque como sujeito e agente da sua prática. Um sujeito que 

cotidianamente pensa, repensa, realimenta o seu fazer através das novas concepções, das 

novas teorias, da forma como percebe a si e ao outro, como vê o mundo e como age. É 

necessária uma discussão mais profunda que possibilite compreender qual o real papel 

do professor nesse novo cenário social e educacional. 

Mesmo havendo muitas discussões que tratam da questão curricular, pouca 

coisa na prática mudou, não atendendo, dessa forma, às reais necessidades formativas 

do professor. Em muitos casos, esse profissional não consegue articular a teoria 

estudada à prática desenvolvida e, por isso, considera-a, muitas vezes, sem utilidade. 

Para Pimenta e Anastasiou (2002, p. 15): 

 
 

O ensino [...] é uma prática social complexa, carregada de conflitos de valor 
que exige posturas éticas e políticas. Ser professor requer saberes e 
conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais, sensibilidade, 
indagação teórica e criatividade para encarar as situações ambíguas, incertas, 
conflituosas [...]. É da natureza da atividade docente proceder à mediação 
reflexiva e crítica entre as transformações sociais concretas e formação 
humana dos alunos, questionando os modos de pensar, sentir, agir e de 
produzir e distribuir conhecimentos. 

 
 
Nesse sentido, consciente de que as escolas são produtos das relações humanas, 

e que possuem um papel social importante, faz-se necessário fortalecer o debate sobre 

as possibilidades de estabelecer uma política de formação continuada para os 

professores. Essa formação deve apontar para a virtude dialética reconstrutiva dos 

conhecimentos a serviço do processo educativo, que, fundamentalmente, deve se 

processar nas competências humanas e sua base alicerçada no patrimônio histórico, 

social, cultural e político. 
Em geral, no processo de formação tem-se enfatizado mais os conhecimentos 

científicos e tecnológicos que as questões de relacionamento interpessoal. Sabemos, 

entretanto, que a relação professor-aluno é paradoxalmente a maior produtora de 

tensões, como também de recompensas e gratificações. Qualquer prejuízo nessa relação 
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desarticula a tranquilidade do professor no ensino e a receptividade do aluno na 

aprendizagem. 

Enfim, no processo de formação do professor vivemos dilemas e contradições: 

ao mesmo tempo em que se exige formação efetiva e eficiente, tendo em vista uma 

compreensão dessas contradições e dilemas, com fito nas mudanças e transformações 

do contexto atual, os órgãos governamentais privilegiam ações, como a certificação, a 

avaliação, que certamente não possibilitam melhorias nem em curto nem em longo 

prazo para o trabalho desse profissional.  

Essas formas utilizadas na educação são uma maneira de individualizar o 

trabalho. Cada professor seria o responsável pela ação que desenvolve. Sabemos, 

entretanto, como já enfatizamos, que o trabalho feito pelo professor e o desempenho dos 

alunos são frutos não de uma ação individual, mas é responsabilidade de todas as 

pessoas envolvidas e principalmente de ações conjuntas realizadas pela escola e pelo 

Estado. 

Nessa direção, para atuar no contexto atual, o professor necessita de um 

processo de formação sistemático, que lhe permita dominar conteúdos básicos que o 

faça compreender esse contexto com sua diversidade cultural, social e política, ciente de 

que a escola é um dos caminhos que pode promover a formação e o desenvolvimento do 

pensamento e que esses elementos são essenciais para que isso ocorra de forma efetiva. 

Entretanto, os conhecimentos, valores e saberes construídos ou internalizados ao longo 

da vida, como já enfatizado, e a forma de lidar com as diversas situações favorecem 

uma clareza dos condicionantes que interferem nas ações cotidianas e num fazer de 

qualidade. 

 

2.1 DISCUTINDO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

A formação do professor tem se apresentado de forma relevante na produção 

acadêmica. Até mais ou menos a década de 60 predominava no Brasil uma formação do 

tipo generalista, que teve início nos meados do século XIX e durou até o final da década 

de 60, quando ocorreu a Reforma Universitária. Nesse período, o que se compreendia 

como formação de professor era alguém ter o domínio de conteúdos específicos e 

alguns elementos pedagógicos que possibilitassem ensinar de forma ‘competente’. Esse 

modelo se deu com o aparecimento das escolas normais no século XIX. Na década de 

70, quando se inicia um movimento mais geral pela democratização da sociedade, 
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contribuições importantes sobre essa questão ficam evidentes. Nesse período, a 

formação de professores se apresentava conforme o pensamento oficial, ou seja, dentro 

de uma ótica tecnicista. Nos anos 80, há uma ruptura com o pensamento tecnicista, pois 

 
 

No âmbito do movimento da formação, os educadores produziram e 
evidenciaram concepções avançadas sobre formação do educador e o 
movimento avançou na busca de superar as dicotomias entre professores e 
especialistas, pedagogia e licenciaturas, especialistas e generalistas”. 
(FREITAS, 2004, p. 91. Grifo do autor). 

 
 
Nos anos 90, há uma superação do pensamento das décadas anteriores, 

havendo uma centralidade no conteúdo da escola (habilidades e competências). Há uma 

ênfase maior no que acontece na sala de aula. A Escola como um todo não é 

considerada, o mais importante são as ações desenvolvidas na sala de aula. (FREITAS, 

2004). Passa-se a considerar a prática e a prática reflexiva como forma de explicar e 

compreender os fenômenos.  

Desse período até os dias atuais, ser professor tem sido uma dificuldade, tanto 

pela falta de uma política efetiva de formação, como pelo papel da escola, pelas diversas 

funções que o professor passou a desempenhar, e mesmo em vista das mudanças e 

demandas da sociedade. 

Ultimamente pesquisadores alertam para o vínculo entre professores bem 

formados, escola e ensino de qualidade. Diante disso, alguns sistemas de ensino têm 

buscado alternativas de formação para seus quadros através de uma variedade de 

políticas de incentivo. Entretanto, essas políticas não atingem a real necessidade dos 

profissionais envolvidos. Parece que quanto mais cursos são oferecidos, menos reflexos 

positivos são notados no cotidiano das escolas, nos resultados obtidos pelos alunos, 

enfim, menos o professor consegue romper com a dicotomia teoria-prática. Para 

Ferreira (2004, p. 185):  

 
 
É preciso um pensamento global e complexo diante da vida profissional dos 
professores, assim como sobre as mudanças educacionais contemporâneas 
que afetam suas práticas. Também, é necessário que se resgatem, de forma 
reflexiva, as experiências profissionais no seu cotidiano, rompendo com as 
limitações da dicotomia teoria-prática. 

 
 
Podemos perceber que os problemas apresentados pelas escolas não serão 

resolvidos apenas com a realização de formação, isso porque o processo educativo 
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envolve, como já enfatizamos, outros elementos que interferem de forma direta na ação 

desenvolvida pela escola e pelo professor. Precisamos de uma reforma não apenas no 

pensamento educacional, mas uma mudança de paradigmas. É dessa forma que 

entendemos uma educação reflexiva, que contrarie a educação tradicional. Uma escola 

em que os conhecimentos sejam flexíveis e conviva com as diferentes formas de pensar, 

que proporcione a formação de cidadãos capazes de viver na complexidade de relações 

que a sociedade, cada vez mais, está exigindo. 

Assim, a formação do professor não pode contrariar a unidade teoria-prática, 

ou seja, é preciso uma qualificação para o exercício docente que ultrapasse o domínio 

do conhecimento específico na área, e se articule com o preparo pedagógico para 

superar as diversas situações desafiadoras vividas no cotidiano da escola, e que lhe 

permita uma autoafirmação como profissional. Para Nóvoa (1999, p.21), “a afirmação 

profissional dos professores é um percurso cheio de lutas e de conflitos, de hesitações e 

de recuos”. Podemos dizer que ser professor nunca foi fácil e, no presente contexto, 

com a crescente desvalorização da docência, não é diferente.  

Sabemos que mudanças sociais fizeram com que a escola assumisse tarefas e 

atingisse limites que antes eram de responsabilidade da família, o que veio a ampliar as 

exigências com o professorado em suas práticas cotidianas. Com isso, tornou-se 

necessário trabalhar questões como a interação grupal e social, a orientação sexual e 

moral, como também zelar pelo equilíbrio psicológico e emocional dos alunos. A 

atividade docente antes dedicada apenas à área pedagógica passa a ter outra dimensão 

em função dessas mudanças. 

Entretanto, o professor não pode ser considerado o único responsável pelo 

fracasso escolar, uma vez que lhe faltam condições básicas para a melhoria da qualidade 

do ensino, como valorização profissional, formação continuada efetiva, recursos mais 

adequados e uma política educacional que promova e estimule de fato o seu 

desenvolvimento profissional. Além disso, não podemos desconsiderar que a formação 

inicial, na maioria das vezes, não oferece o preparo para que enfrente a ‘nova’ realidade 

escolar e assumam as atribuições, cada vez mais numerosas e diversificadas que lhes 

têm sido delegadas. 

Quando se pensa na formação e na prática do profissional da educação, fica 

evidente que elas se dão em diversos tempos e espaços, bem como em variados níveis, 

modificando-se conforme o contexto social e histórico, de modo que a forma de ver e 
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compreender o aluno, como também de realizar a prática docente depende da demanda 

de cada período e de cada contexto. 

O conceito de formação identifica-se com a ideia de percurso, processo, 

trajetória de vida pessoal e profissional. Por isso, consideramos que a formação não se 

conclui, ela é permanente e deve ser algo constante que influencia a vida e a ação do 

professor. Nessa direção, discutir a formação profissional requer uma discussão também 

sobre o papel da escola no contexto atual, as estratégias de ação que possam atender a 

todas as demandas e as políticas relacionadas à melhoria da qualidade da educação.  

A formação de professores pode, assim, ser considerada como um pilar 

fundamental do processo educativo, tornando-se imprescindível rever o papel dos 

docentes e sua formação, tanto inicial quanto contínua, uma vez que sabemos que a 

sociedade atual exige que o profissional esteja aprendendo o tempo todo, pesquisando, 

criando, revendo, dialogando, construindo e reconstruindo sua prática e seus 

conhecimentos de forma crítica e reflexiva. 

Teoricamente a universidade é o lugar onde se aprende a refletir, a desenvolver 

o pensamento crítico. A partir dessa ideia a formação de professores deveria ser uma 

das suas principais funções.  Entretanto, percebemos muitas limitações no profissional 

formado nessa instituição que não dá conta de atender às necessidades daqueles que 

estão ingressando no campo da educação. Há na formação inicial, necessária para o 

ingresso na profissão, uma ênfase tão somente no aspecto cognitivo, que resulta na 

fragmentação do saber e no distanciamento da realidade complexa e múltipla do 

exercício educacional. Sobre isso enfatiza Morin (2000, p. 13):  

 
 

Há inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre os saberes 
separados, fragmentados, compartimentados entre disciplinas, e, por outro 
lado, realidades ou problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, 
multidimensionais, transnacionais, globais, planetários. 

 
 
A formação fragmentada, com a teoria afastada da prática docente, assim como 

a fraca qualidade teórica dos profissionais vêm comprometendo a atividade docente, 

que a cada dia necessita de mais respaldo, em função das mudanças ocorridas em todos 

os contextos. Há problemas e situações conflituosas as mais diversas, que requerem um 

novo olhar e novas formas de compreensão e resolução. 

É fundamental, então, que o profissional advindo da universidade tenha tido 

uma formação inicial profunda e efetiva, que considere tanto as questões cognitivas, 
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como as afetivas e sociais e que atenda às demandas atuais, como também, compreenda 

a importância de aprofundar e complementar a sua formação para que possa atuar com 

eficiência. Assim, é necessário buscar uma formação contínua, que deve fazer também 

parte de um processo permanente de desenvolvimento profissional.  

Há um entendimento de que a formação contínua acontece unicamente quando 

é oferecida por alguma instituição, seja pública ou particular. Entretanto, pensamos que 

pode acontecer em serviço durante o horário de trabalho, oportunizada pela escola, ou 

pode ser uma decisão pessoal, de acordo com o interesse e disponibilidade do professor, 

que precisa ter clareza da necessidade de estudar, de se fundamentar, de melhorar a sua 

ação. É necessário que o professor busque a melhoria da sua formação e veja nesse 

processo a eficiência da sua prática, do seu fazer pedagógico. 

Para isso, é essencial que sejam oferecidas a ele oportunidades de formação, de 

acordo com as suas necessidades reais, para que assim seja também real a sua melhoria 

pessoal e profissional. Corroborando com essas ideias Ramalho e Nuñez (2003) 

enfatizam que uma formação sem direção e sem conhecimento das reais necessidades 

dos professores não está condizente com as mudanças ocorridas na sociedade que cada 

vez mais exige uma ação criadora na preparação dos professores.  

Nesse sentido, é necessário um processo formativo com um currículo 

organizado que contemple não apenas os aspectos cognitivos, mas todos os elementos 

que fazem parte da formação da criança (afetivos, psicológicos ente outros), que 

possibilite ao profissional conhecer as particularidades da profissão e compreender que 

o processo de ensinar e aprender envolve várias dimensões. Além disso, cabe ao 

professor o interesse de se manter atualizado, de estudar com afinco, compreendendo 

que o aluno tem de ser visto como um ser em todas essas dimensões, devendo a sua 

formação estar pautada nessas condições.  

A formação do professor deve possibilitar, a partir da prática que desenvolve, 

mudanças significativas na escola, na aprendizagem e na compreensão que o aluno deve 

ter do seu contexto, da sua vida. Deve ser uma formação consistente, que permita uma 

reflexão constante sobre seu fazer, criando e recriando novas formas de lidar com o 

ensino e com a aprendizagem. Sobre isso esclarece Garcia (2008, p. 55): “[...] a 

formação de educadores requer um ‘fazer’ de tal modo que lhes permita intervir e gerar 

processos de mudança”. Dessa forma, deve ser também de forma participativa e voltada 

para o mundo atual, com suas várias dimensões e interfaces, como enfatiza Ruz (1998, 

p. 93): 
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A modernização da profissão docente (o abandono do mundo tradicional de 
ideias articuladas numa visão única de mundo) passa por formar os 
professores de maneira participativa. Hoje isto significa formá-los para a 
convivência democrática. Se assim não for, a visão de mundo e a disciplina 
que irão querer impor acabarão por se chocar com a realidade. 

 
 

Todo professor só pode desenvolver uma ação eficiente se considerar um 

sujeito que aprende continuamente, se considerar que para ensinar não basta ter o 

domínio do conteúdo, mas que é necessária, também, uma visão crítica do mundo, da 

sociedade, do que aluno aprende a cada dia, das suas necessidades e prioridades, se tiver 

clareza de que só há ensino se houver aprendizagem e que esse ensino e aprendizagem 

têm de ocasionar mudanças na educação, na escola, e na sociedade.  

Enfim, a formação de professor é específica, como deve ser a sua atuação no 

contexto em que desenvolve a sua ação. Além de específica é bastante complexa e 

requer uma perspectiva crítica da realidade, articulando uma teoria e uma prática que 

permitam a compreensão do contexto social e que promovam mudanças e 

transformações nesse contexto. É notório que as experiências e os saberes que construiu 

não respondem à pluralidade das demandas da sociedade, mas podem ser úteis e 

significativos no sentido da busca por essas respostas. Pimenta (2006 p. 24) argumenta 

 
 

[...] que o saber docente não é formado apenas da prática, sendo também 
nutrido pelas teorias da educação. A teoria tem importância fundamental na 
formação dos docentes, pois dota os sujeitos de vários pontos de vista para 
uma ação contextualizada, oferecendo perspectivas de análises para que os 
professores compreendam os contextos históricos, sociais, culturais, 
organizacionais e de si próprios como profissionais. 

 
 

Quando inter-relacionadas, teoria e prática vão se constituindo, modificando-se 

e transformando-se. Nesse sentido, a formação do professor deve ser pautada por um 

ensino crítico cuja prática seja resultado da compreensão de como se dá o processo de 

ensino e aprendizagem, como também da sua realidade contextual. Na realidade, essa 

formação tem sido realizada de forma precária, apresentando uma defasagem acentuada 

no que se refere às exigências para o exercício da docência, que deve ser considerada a 

base da identidade profissional de todos os professores. 

A escola, como um todo, passa por uma crise de sentido; os alunos não sabem 

por que vão a ela, há uma falta de significação do que é estudar, além de que a evasão, a 

reprovação e a violência nas mais diferentes formas acabam por tornar a relação 
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professor-aluno conflitante e difícil de ser vivenciada. O professor pode abrandar este 

conflito, aprendendo a ver o aluno como um ser global, que pensa, mas também sente e 

age. 

Consideramos, assim, que mudanças curriculares precisam acontecer, e que o 

próprio professor precisa apresentar novas posturas com relação as suas funções, como 

também internalizar quais, na verdade, são as suas responsabilidades, tendo em vista as 

mudanças ocorridas. Sabemos, no entanto, que isso não é suficiente, uma vez que não 

garante mudanças significativas nos resultados apresentados, o que é corroborado por 

Ibiapina (2003 p. 51), quando diz que: 

 
 

Modificar currículos, passar a exigir novas posturas à escola e, 
consequentemente, novas competências aos professores não significa de fato 
que inovações estejam ocorrendo. Na realidade, a escola continua a mesma, 
os professores continuam os mesmos, enquanto a sociedade se modifica 
aceleradamente e vai ficando cada vez mais exigente. 

 
 
É imprescindível, então, construir uma prática pedagógica que consiga atender 

hoje às demandas do sistema educacional, o que exige que sejam dados ao professor os 

instrumentos necessários ao exercício da profissão, possibilitando-lhe ultrapassar a 

burocracia institucional e governamental com a clareza de que seu papel é 

continuamente desconstruído e socialmente construído. 

É fundamental que se pense num processo de formação que permita ao 

professor buscar as soluções para os problemas da sua prática. Uma formação que 

possibilite a construção da sua identidade, para que se sinta um profissional valorizado e 

veja sentido no que pensa, no que diz e no que faz. Além disso, é imprescindível ter-se 

em conta os determinantes que afetam o cotidiano escolar. Não é mais possível uma 

formação paliativa para situações emergentes, onde não exista eficiência e não se 

promova a melhoria do fazer na sala de aula. A formação docente é necessária e 

imprescindível, mas com seriedade e com fundamento. 

É nessa direção que encaminhamos essa pesquisa, no sentido de que a partir da 

reflexão sobre sua própria formação e o desenvolvimento do seu pensamento, o 

professor consiga desenvolver uma ação que permita a evolução e organização da sua 

forma de pensar teoricamente.   

Pretendemos, assim, que este trabalho seja uma contribuição para a área de 

formação do professor, uma vez que estamos pondo em discussão essa formação e a 
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relação com o desenvolvimento do pensamento. Nessa perspectiva, o conhecimento 

produzido e adquirido na formação inicial, na vivência pessoal e no saber da 

experiência docente, deve ser considerado, repensado, reconstruído para que possa 

servir de suporte ao desenvolvimento profissional. Todavia, Ferreira (2004, p. 200) nos 

diz que “[...] os professores continuam sendo formados com referência a conteúdos 

disciplinares tradicionais, porém dissociados de práticas didáticas inovadoras”. 

Como já abordamos anteriormente, vivemos uma realidade que exige um 

profissional capaz de desenvolver uma prática coerente com essa realidade, que tem em 

vista as mudanças e as novas exigências sociais. Um professor articulado, que reflita e 

compreenda a necessidade de uma ação criativa e inovadora, que tem como foco as 

características do alunado. Pimenta (2002) salienta que as práticas resistem às inovações 

porque não possuem os saberes válidos e necessários à realidade que se apresenta. 

Sobre isso, Nóvoa (1999, p. 29) acrescenta: “Os professores têm de reencontrar 

novos valores, que não reneguem as reminiscências mais positivas (e utópicas) do 

idealismo escolar, mas que permitam atribuir um sentido à ação presente”. São muitos 

os elementos que compõem o ser professor. A ação diz respeito às escolhas que melhor 

se ajustam as características pessoais e sociais de cada profissional. Segundo ainda 

Nóvoa, essa questão é bastante decisiva na profissão docente e surge a partir da reflexão 

do professor sobre a sua própria prática. 

Aliado a essa questão, pensamos que o professor precisa acreditar no seu papel 

social, na força do conhecimento para melhorar a sua prática e que a construção da sua 

forma de ser enquanto profissional não se dá por acaso, mas é fruto de todo o seu 

processo formativo e experiencial, sendo necessário buscar nos contextos de formação 

não apenas a formação inicial, mas a formação continuada, tendo com vista à aquisição 

de novos conhecimentos, da construção e desconstrução do seu fazer, através de ações 

críticas e reflexivas. 

Tanto a formação inicial quanto a continuada devem ser realizadas de forma 

eficiente, tendo em vista as dificuldades desse professor e os problemas mais presentes 

no seu entorno. Além disso, deve acontecer de forma contínua, sistemática e reflexiva, 

sem o que, fica inviabilizado o seu fazer, que precisa cotidianamente ser revisto e 

modificado, tendo em vista as mudanças presentes, as necessidades e prioridades do 

alunado. Têm-se percebido um aumento considerável dos cursos de formação 

continuada. Mesmo assim, há uma grande dificuldade de mudança nas concepções e 

práticas educacionais dos professores em seu cotidiano escolar. 
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Acreditamos que a formação contínua deve possibilitar atualizações, 

aprofundamento teórico, além de apoiar-se numa reflexão sobre a prática educativa, 

permitindo um processo de autoavaliação que oriente a construção contínua de 

competências profissionais. Deve ficar claro, entretanto, que um processo de reflexão 

exige que estejamos predispostos a questionamentos críticos e a uma análise da prática, 

com relação às capacidades e atitudes, problematização dos valores e das concepções do 

professor, possibilitando novos meios para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

Nessa direção, a escola deve possibilitar a criação de espaços de reflexão, e o 

professor precisa tomar para si o seu próprio processo de formação, buscando a 

superação dos seus limites, tendo clareza de que a sua ação se dá não só no âmbito 

individual, mas também no âmbito da coletividade, a partir da consciência de que há 

uma ética necessária a sua profissão, que precisa estar presente na sua prática. Afinal, “a 

formação é um elemento de desenvolvimento pessoal e profissional, mas ela também 

faz parte do investimento da instituição escolar em seu capital humano” (CHARLIER, 

2001, p. 101). 

É primordial nesse processo o exercício da criticidade como forma de o 

professor ter claras as condicionantes da sua formação, para um melhor exercício do seu 

fazer. Segundo Freire (1996, p.45), 

 
 

Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, de um lado, do 
exercício da criticidade que implica a promoção da curiosidade ingênua, 
curiosidade epistemológica, e de outro, sem o reconhecimento do valor das 
emoções, da sensibilidade, da afetividade [...]. 

 
 

Ainda segundo o autor citado, (1996, p143), a prática educativa precisa ser 

crítica, reflexiva e ao mesmo tempo afetiva. Entretanto, continua ele: 

 
 

[...] não se pense que a prática educativa vivida com afetividade e alegria, 
prescinda de formação científica séria e da clareza política dos educadores ou 
educadoras. A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade 
científica, domínio técnico a serviço da mudança, ou lamentavelmente, da 
permanência de hoje. 

 
 

A afirmativa acima reitera o que discutimos a respeito da formação 

profissional do professor que necessita de um processo formativo, seja inicial ou 

continuado, que primeiramente dê condições para adentrar na atividade complexa de 

ensinar e, segundo, que lhe possibilite, durante esse processo de atividade, ir revendo, 
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discutindo, refletindo e buscando a construção de uma ação profissional cada vez mais 

fortalecida. Nessa direção, é urgente revisar a prática, confrontá-la com as teorias, 

preparar o profissional para a realidade que ora se apresenta. “É necessário intervir na 

capacitação e formação do professorado e na ampliação de suas competências 

profissionais” (IBIAPINA, 2003 p. 49). 

Sabemos quão resistente é o professor, que de maneira geral, pela sua história e 

processo de formação, não aceita e consequentemente não internaliza as mudanças 

ocorridas. Essa resistência talvez seja fruto do medo do novo, da incerteza, pois, como 

destaca Patto (2004, p. 71), todo “[...] processo de construção de uma postura mais 

crítica e mais autônoma produz a perda de certezas, desperta angústias e por isso passa 

por inevitável resistência à mudança”. 

Acreditamos que a incerteza e as angústias é que nos farão rever nossas ideias e 

teorias já cristalizadas. Se nos mantivermos fechados às novas abordagens, jamais 

teremos condições de ‘ver’ e compreender com clareza a realidade que nos cerca. Para 

Morin (2000, p. 30), “[...] nos instalamos de maneira segura em nossas teorias e ideias, 

e estas não têm estrutura para acolher o novo. Entretanto, o novo brota sem parar [...]. E 

quando o inesperado se manifesta, é preciso ser capaz de rever nossas teorias e ideias 

[...]”. 

Como já enfatizamos, mudar a forma de pensar e de realizar determinadas 

atividades, aceitar as mudanças, quando pensa que o que faz é o mais correto, é para 

alguns professores, uma grande dificuldade, uma vez que vai de encontro ao que 

acredita e valoriza.  É essencial, então, um processo de formação para que o professor 

não perca o sentido da sua prática e esteja sincronizado com as mudanças, podendo agir 

com mais coerência a partir dos novos conhecimentos e dos novos saberes, que podem 

contribuir efetivamente com o seu fazer.  

Os modelos e os conteúdos destinados à formação do professor precisam estar 

voltados para as mudanças de comportamentos e das práticas, “o que exige um trabalho 

simultâneo sobre a pessoa do professor, sobre o seu universo simbólico e sobre suas 

representações, mas também sobre os seus contextos de trabalho e o modo como se 

apropria dele.” (BARROSO, 2004 p. 58). Afinal, temos que considerar que nessa 

perspectiva é que ocorrem mudanças. Se as pessoas modificam o seu jeito de ver e 

compreender a realidade, o seu contexto e o trabalho a ser desenvolvido certamente 

também serão modificados. 
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Pensamos a formação docente a partir do desenvolvimento de competências, 

entrelaçadas às aprendizagens fundamentais propostas por Delors (1999), que 

constituem os quatro pilares da Educação. São elas: aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver juntos, e aprender a ser. 

O aprender a conhecer, considerado como uma finalidade da vida humana 

supõe, antes de tudo, aprender a aprender, num constante exercício de atenção, memória 

e pensamento, compreendendo o conhecimento como algo que se constrói ao longo de 

toda a existência, onde quer que estejamos. O profissional de educação que possui uma 

competência intuitiva busca aprender a conhecer constantemente, fazendo da dúvida um 

meio para pesquisar, sem esquecer que a sua experiência é o encontro entre velhas e 

novas experiências. 

Na dinâmica de formação dos educadores, entendemos ser fundamental a 

construção permanente do conhecimento, para que estes possam agir de forma 

autônoma e consciente na sua prática educativa. Esta relação se dá pela interação do 

educador com outros sujeitos mais experientes e sua prática, numa relação dialógica, 

integrando teoria-práxis, tornando-a ativa, relacional, crítica, educativa e 

transformadora, possibilitando a reelaboração e construção de novos conceitos sobre a 

ação pedagógica. 

Para Charlier (2001, p.94), 
 
 

O professor aprende para a prática, pois, se o ponto de partida do aprendizado 
está na ação, seu desfecho também está, na medida em que o professor 
valoriza essencialmente os aprendizados que para ele têm incidência direta 
sobre sua vida profissional.  

 
 

Assim, é fundamental a compreensão dos saberes necessários à prática 

educativa, competências profissionais fundamentais ao exercício da atividade docente. 

Essas competências abrangem saberes plurais, que vão fazer com que compreendam e 

viabilizem uma ação eficiente e eficaz. Uma ação que ajude o aluno a se tornar um 

sujeito autônomo e criativo. Segundo Nuñez, Ramalho e Gauthier (2003, p. 41), “os 

profissionais devem estar sistematicamente atualizando seus saberes, na dinâmica do 

desenvolvimento científico e tecnológico, buscando uma sincronia entre formação 

inicial e continuada como um sistema coerentemente articulado”. 

Uma formação inicial significativa e uma atualização continuada e constante 

possivelmente farão o professor desenvolver uma ação mais pertinente, tendo clareza de 
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que as várias dimensões do sujeito devem estar articuladas para que o processo de 

aprendizagem se efetive. 

A forma como o professor lida com o conhecimento, com a aprendizagem, e 

com o aluno diz das suas experiências e interações e da maneira como, no processo, 

aprendeu a fazer. Para tanto, é necessário que reflita constantemente sobre a sua práxis, 

usando o conhecimento e o bom senso. Cada ação utilizada na sala de aula deve ir além 

da lógica do saber sobre suas ações, respaldando-se numa teoria, formando-se como um 

educador profissional, aprendendo a refletir sobre sua prática não somente a posteriore, 

mas no momento da ação. Como postula Freire (1996, p.38), “a prática docente crítica, 

implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o 

pensar sobre o fazer”.  

O saber-fazer deve envolver todos os elementos constituintes do sujeito, 

inclusive o emocional.  Todas as ações humanas, independentemente do espaço 

operacional em que se dão, fundem-se no emocional porque ocorrem no espaço de 

ações especificadas pela emoção, que exerce uma influência extraordinária no nosso 

comportamento. 

O aprender a conhecer, considerado como uma finalidade da vida humana 

supõe, antes de tudo, aprender a aprender, num constante exercício de atenção, memória 

e pensamento, compreendendo o conhecimento como algo que se constrói ao longo de 

toda a existência, onde quer que estejamos. O profissional de educação que possui uma 

competência intuitiva busca aprender a conhecer constantemente, fazendo da dúvida um 

meio para pesquisar, sem esquecer que a sua experiência é o encontro entre velhas e 

novas experiências. 

Assim, a formação profissional do professor deve ser feita na perspectiva de 

que aprenda a ser um mediador competente e criativo e, como tal, não deve limitar as 

suas ações apenas às questões cognitivas, uma vez que, como já afirmamos, as 

interações não se limitam a esses aspectos. Deve ser uma formação especificamente 

ética, em que a responsabilidade e o compromisso sobre o que realiza sejam algo que 

permita um profundo estudo e reflexão. Como diz Freire, (1996, p. 65): “a prática 

docente especificamente humana é profundamente formadora, por isso, ética. Se não se 

pode esperar de seus agentes que sejam santos ou anjos, pode-se e deve-se deles exigir 

seriedade e retidão”. Isso implica aprender a viver juntos. 
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Aprender a viver juntos tem sido um dos maiores desafios da educação nos 

dias de hoje, pois exige, muitas vezes, que nos coloquemos no lugar do outro para sentir 

seus problemas, angústias e desejos. A descoberta do outro passa necessariamente pela 

descoberta de nós mesmos. Tal descoberta pode levar à compreensão e valorização das 

diferenças, privilegiando o desenvolvimento da cultura de paz, da colaboração, do 

respeito e do relacionamento baseado na afetividade. 

O relacionamento baseado na afetividade é, portanto, um relacionamento 

produtivo, que auxilia professores e alunos na construção do conhecimento, no 

desenvolvimento de suas capacidades e na formação de atitudes, tornando a relação 

entre os dois menos conflitante, pois permite que ambos se conheçam, entendam-se e 

descubram-se como seres humanos, aprendentes e pensantes. 

É necessário conhecer a si mesmo e assim conhecer o outro e aceitá-lo. Nisto 

consiste a quarta aprendizagem proposta no relatório da Unesco (1999), aprender a ser, 

começando pelo conhecimento de si mesmo para se abrir, em seguida, à relação com o 

outro, num constante processo de autoconhecimento. O professor competente vive esse 

processo com equilíbrio e tranquilidade, contribuindo para que o seu aluno se conheça e 

construa aprendizagens e conhecimentos. 

Conforme enfatizamos anteriormente, o professor passa por dificuldades, por 

uma crise de identidade. Essas dificuldades, essa crise de identidade significa uma crise 

da maneira de ser na profissão, o que provoca dificuldades na interação social; um 

descontentamento no que diz respeito à realização das suas atividades; descrença no seu 

papel social, entre outros. Além disso, há conflitos na instituição de trabalho; os salários 

são irrisórios, falta reconhecimento social e existe uma sensação de incerteza e 

insegurança que provoca medo e ansiedade.  

Por outro lado, devemos considerar que tal crise está atrelada ao aspecto 

pessoal e profissional. As contradições do professor, no exercício de sua atividade, vêm 

aumentando, porque há dificuldade em relacionar a escola e os modelos de formação, as 

infinitas exigências dos sistemas educativos e das políticas públicas a esse novo modelo 

de sociedade. O contexto social mudou as expectativas com relação à escola, porém os 

professores, formadores e demais envolvidos no espaço educacional não conseguem 

reconhecer a essência dessa mudança, ainda buscando uma ressignificação coerente da 

educação. 

É bem verdade, como diz Morin (2000a p. 59), que “[...] quando conservamos 

e descobrimos novos arquipélagos de certezas, devemos saber que navegamos em um 
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oceano de incertezas”. Podemos dizer que nossas ações, o nosso fazer e a apropriação 

de novas teorias estão sempre povoadas de “quem sabe”, “talvez”, “pode ser”. A 

história vivida pelo homem está sempre permeada por encontros e desencontros em 

função dos acontecimentos históricos e sociais que determinam os caminhos a seguir. A 

incerteza nos leva a uma busca constante pelo que é mais viável para a construção da 

nossa vida pessoal e profissional. 

Entendemos ser quase impossível separar o modo de ser pessoal do professor, 

do que compõem o modo de ser professor. O seu fazer, de maneira geral, está 

constituído das lições que recebeu durante toda vida, inclusive, como aluno. Pela forma 

como aprendeu, como internalizou e vivenciou as situações, da sua história pessoal e 

escolar cada profissional desenvolve uma forma própria de estruturar a sua identidade, o 

seu processo de formação e o seu fazer na sala de aula. 

As implicações identificadas são evidentes: não se pode esperar que um 

professor ofereça além das possibilidades e limites em que foi educado, além dos 

limites da sua formação. Não é possível que jogue fora as suas crenças, valores e que se 

liberte da sua maneira particular de ser quando realiza as suas atividades docentes. 

Enfim, o processo de construção da identidade não se realiza isoladamente do 

processo de interação social, nem acontece naturalmente, sem a interferência de outras 

situações e pessoas. Faz-se necessário, então, uma ação constante e permanente em 

busca de condições a partir de uma formação seriamente estruturada, voltada para as 

necessidades e para a realidade do educador, além da cobrança por políticas 

educacionais coerentes e substanciais. Na formação do professor é imprescindível que 

se leve em conta 

 
 

[...] a incorporação do saber e da cultura cotidianas como meio de ajuda à 
configuração da identidade cultural [...] e a tentativa de rompimento ou 
diminuição do abismo que parece existir entre o saber elaborado – ou cultura 
erudita, mal chamada de “universal” – e o saber cotidiano – ou da 
socialização”. (RUZ, 1998, p.. 89) 

 
 
De certa forma esses saberes, articulados e inter-relacionados, viriam favorecer 

a formação da identidade do professor que já não sabe para onde e como caminha, qual 

é na verdade o seu papel, e o que representa nesse contexto social, que exige 

competência, participação e interatividade. Ruz (1998, p.93) nos diz ainda: 
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A modernização da profissão docente [...] passa por formar os professores de 
maneira participativa. Hoje isto significa formá-los para a convivência 
democrática. Se assim não for, a visão de mundo e a disciplina que irão 
querer impor a seus alunos acabarão por se chocar com a realidade. 

 
 
Consideramos assim, a necessidade de um ensino democratizado, em que todos 

tenham acesso e condição de permanência, com professores bem formados e 

valorizados na atividade que desenvolvem; professores que tenham condição de refletir 

e retomar a sua prática, tendo em vista o aluno da atualidade e a integração das várias 

dimensões do conhecimento como elemento de mediação do seu desenvolvimento em 

geral e, em particular, de suas funções mentais. 

São muitos os problemas que envolvem a formação do professor, mas o que 

mais nos preocupa é como se discute a organização dos conhecimentos, como se dá a 

formação desse professor e a sua atuação junto ao alunado, no que diz respeito à 

formação do pensamento. Pois embora a mente funcione como um todo complexo e 

haja uma interconexão entre cada uma das funções e processos psíquicos, há uma 

preocupação pelo pensamento, pelo fato de considerarmos ser uma das funções mentais 

que faz com que o sujeito estabeleça relações, faça conexões e, a partir disso, desvende 

e compreenda os fenômenos. Sem o desenvolvimento do pensamento não é possível a 

compreensão da realidade e do mundo. 

Ao viver os seus processos formativos o professor deve se apropriar dessa 

ideia, o que lhe dará a compreensão de que só terá condição de ensinar seu aluno a 

pensar se tiver desenvolvido seu pensamento e de que é necessário ver o sujeito, tanto 

do ponto de vista da cognição como dos sentimentos, para que possa compreendê-lo. Os 

processos de formação inicial e continuada devem possibilitar essas condições, uma vez 

que, sem o desenvolvimento do pensamento teórico, o sentido da aprendizagem dos 

fenômenos fica comprometido. Para Rubinstein, (1973, p. 143), “o pensamento 

reforçado pelo sentimento penetra muito mais profundamente no objeto que o 

pensamento ‘objectivo’, indiferente e impassível”. 

É sabido que, para aprender, o sujeito precisa estar emocionalmente bem e ter 

uma autoestima positiva; o professor precisa ter clareza disso para poder lidar de forma 

positiva com o ensino e, assim, ter mais possibilidades de obter resultados favoráveis na 

aprendizagem. Entretanto, no processo de formação do professor esse aspecto parece 

não fazer parte do contexto, provocando dificuldades para o desenvolvimento do 

processo de ensinar e aprender.  



32 
 

Ainda segundo Rubinstein, (1973, p. 143), “[...] Se o emocional se submete ao 

controle do intelecto, como uma unidade intelectual e do afetivo, a participação do 

sentimento confere ao pensamento uma maior intensidade, vivacidade e força”. 

Cognição e sentimento não se encontram dissociados no ser humano, pelo 

contrário, se inter-relacionam e exercem influências recíprocas ao longo de toda história 

do desenvolvimento do indivíduo. Isso exige do professor uma reflexão e uma ação 

mediadora crítica, que reflita na forma do aluno sentir, pensar e agir consigo mesmo e 

com seu entorno. Afinal, é de extrema importância o trabalho do professor, que deve ser 

visto como integrante de um sistema em constante mudança. Mudanças que se dão tanto 

no âmbito educacional, como no social (IBIAPINA, 2003). Nesse sentido, ao se discutir 

a formação do professor, o desenvolvimento do seu pensamento e a influência disso no 

desenvolvimento do pensamento dos seus alunos, essa questão não pode ser descartada.  

Enfim, compreendemos que a formação docente é construída historicamente 

antes e durante o percurso profissional do professor, e que, como preconiza a 

abordagem sócio-histórica, é também construída no social. Além disso, consideramos 

que a busca constante de formação deve ser fundamental para os professores 

acompanharem as necessidades dos alunos, do mundo e da profissão. E conforme esta 

formação seja conduzida, implica em êxito ou não das ações pedagógicas e do 

crescimento profissional. Os conteúdos e instrumentos devem servir para estimular a 

reflexão, contribuindo para que os alunos adquiram e o professor aprimore saberes 

críticos em relação à prática e aos valores inseridos nos conteúdos trabalhados e no 

meio social. Essa capacidade é resultado de um processo de aprender a pensar que 

requer disponibilidade e desprendimento.  

 
 
 
2.2. FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO 

 
 

Vivemos num mundo competitivo, numa sociedade cuja globalização vem 

provocando mudanças importantes em todos os níveis e contextos, modificando 

inclusive, as prioridades, os desejos e a capacidade de conviver, fazer e pensar do 

sujeito. Essa realidade exige do profissional docente uma nova forma de olhar e lidar 

com um aluno que possui características peculiares, específicas.  
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Entretanto, a formação do professor tem se dado de forma bastante ineficiente, 

não possibilitando as condições necessárias para lidar com um público tão específico, 

como a que nos deparamos nos dias atuais. O professor é questionado na sua 

competência e efetividade no ato de ensinar, uma vez que não apresenta os resultados 

esperados pela sociedade, pela comunidade escolar, nem mesmo aqueles necessários ao 

processo de humanização. 

A formação do profissional docente deve ser fortalecida em todos os sentidos, 

mas, principalmente, no que diz respeito aos aspectos pedagógicos, afinal, é o professor 

que vai lidar de forma mais efetiva com a criança e com o jovem na sistematização de 

conhecimentos, desenvolvimento de processos, funções e procedimentos psíquicos e 

formação de atitudes importantes para a sua vida. Uma formação que possibilite a 

compreensão de que essa especificidade exige um fazer comprometido, refletido e 

crítico. Para Aguiar (2003 p. 29): “Encarar o professor intelectual, reflexivo e 

transformador resgata o pressuposto básico de que toda atividade humana é subsidiada 

por alguma forma de pensamento [...]”. Aqui nos interessa o pensamento teórico que 

deve estar constituído quando da formação desse profissional. 

O pensamento conceitual possibilita autonomia na construção dos 

conhecimentos, na forma de dizer e realizar determinadas ações. No entanto, quando 

discutimos a formação do professor, ainda há muita fragmentação e desvinculação 

teórico-prática, o que dificulta um entendimento da questão. Contudo, sabemos que 

lidar continuamente com o pensamento humano não é tarefa simples e requer essa 

compreensão. 

Para lidar de forma eficiente com o pensamento, buscando a compreensão do 

seu desenvolvimento, é necessária uma fundamentação que a nosso ver deverá se dar no 

percurso da formação inicial e continuada do educador, que precisa ter clareza de que 

ensinar exige respeito aos saberes do educando, rigorosidade metódica, pesquisa, riscos, 

reflexão crítica sobre a prática, ética, reconhecimento e assunção da identidade cultura e 

profissional (Freire, 1996). Além disso, é fundamental que aprenda a ver a si e ao 

educando como sujeito único, singular, que pensa e que possui maneiras próprias de ver 

a si e ao mundo, mas que ao mesmo tempo é construído na coletividade. 

Na concepção de Morin (2000a), o pensamento das crianças é de certa forma, 

sistêmico e, quando elas chegam à escola, esse pensamento é transformado em 

cientificista, dividido, fragmentado e racionalizado, fazendo com que seja oferecido às 



34 
 

crianças somente aquilo que o paradigma da modernidade aceita. Não há uma 

preocupação pela criação, imaginação e, consequentemente, pela vida. A escola se 

distancia da realidade à medida que a racionaliza, tirando dela a complexidade e 

explicando cada detalhe em sua especificidade, isolada da totalidade na qual se insere. 

Se o ensino destinado à formação do professor não se voltar para a discussão 

desses aspectos, certamente não poderá possibilitar um processo de organização do seu 

pensamento que o faça compreender as questões com as quais vai lidar, principalmente 

a formação e desenvolvimento do pensamento do seu aluno. Precisamos de um 

professor que saiba pensar e possa desenvolver na criança essa função mental, para que 

aprenda e se torne um sujeito autônomo e crítico frente a si e à vida. Desenvolvendo o 

pensamento, o sujeito compreende melhor a si e às situações vividas no seu entorno.  

Para Rubinstein (1973, p. 124), “ao mesmo tempo em que amplia o conhecimento, o 

pensamento também o aprofunda”. 

Ainda segundo esse autor, “só o pensamento facilita o conhecimento adequado 

do ser que se encontra sempre dentro de um processo de formação, de mudança, 

desenvolvimento, de extinção do velho e do caduco, de criação do novo que impele para 

a luz”. (RUBINSTEIN, 1973, p. 127). 

Assim, reafirmamos que o professor precisa, na sua formação e na sua prática, 

desenvolver a sua capacidade de pensar, para que estimule na criança o 

desenvolvimento do pensamento a partir das suas condições históricas e tendo em vista 

o contexto social, para que se torne um adulto que compreende e pode transformar a sua 

realidade. Sem o seu pensamento desenvolvido, consideramos que é impossível para o 

professor trabalhar com o seu aluno nessa perspectiva. Para desenvolver, organizar o 

pensamento de alguém é preciso conhecer como acontece esse processo. 

A organização do pensamento do sujeito está sempre relacionada ao seu grau 

de imersão cultural. Porém, nessa organização, está presente uma dimensão pessoal, 

singular e subjetiva que precisa ser levada em conta no processo desenvolvido com o 

sujeito e, consequentemente, deve estar presente no processo formativo do professor, 

para que ele promova um trabalho consciente, intencional, planejado, em constante 

reflexão, tendo em vista um homem subjetivo que a cada momento se constrói.  

Para Liublinskaia (1979, p.259),  
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O pensamento é o escalão superior da cognição da realidade, uma vez que 
com a ajuda do pensamento chega o homem a conhecer as diferentes 
conexões e relações que existem objectivamente entre os objetos e os 
fenômenos. Graças ao pensamento, chega a conhecer o que não está ao 
alcance da sua cognição mediante o reflexo sensorial da realidade. 

 
 

Nesse sentido, o professor precisa incorporar as investigações e conhecimentos 

sobre modos de aprender e ensinar e sobre o seu papel mediador na preparação dos 

alunos para o desenvolvimento e uso do pensamento. Mais precisamente, é fundamental 

entender que o conhecimento supõe o desenvolvimento do pensamento e que, para isso, 

são necessários metodologia e procedimentos sistemáticos do pensar (LIBÂNEO, 

2004). Assim, a característica mais destacada do trabalho do professor é a mediação 

docente entre o aluno e o conhecimento, para possibilitar as condições e os meios de 

aprendizagem, ou seja, as mediações cognitivas. 

Nessa direção, no processo de formação do professor é essencial que o 

currículo esteja respaldado pelas teorias que discutem o pensamento, uma vez que, 

aprendendo a pensar, o professor terá condição de buscar as mais diferentes formas de 

mediar o ensino e produzir conhecimentos cada vez mais elaborados. 

Sabemos que o sujeito tem o seu pensamento desenvolvido, quando elabora 

conceitos, pois “o conteúdo específico do pensamento é o conceito” (RUBINSTEIN, 

1973, p. 129). Entretanto, está claro que chegar ao conhecimento conceitual não é 

simples nem fácil, pois requer sistematização, organização, compreensão, interpretação 

e internalização de ideias e fenômenos. Todavia, da maneira como o ensino é realizado, 

chegar ao conhecimento conceitual é deveras complicado, tendo em vista a forma ainda 

fragmentada, desarticulada, presa a dogmas pedagógicos tradicionais, como se os 

conhecimentos não se cruzassem e não recebessem ou exercessem nenhuma 

interferência. 

Acreditamos que para formar no aluno um pensamento conceitual é necessário 

que o professor pense também conceitualmente. Se na sua formação essa aprendizagem 

não ocorreu, como fazer com seu aluno? A precisão conceitual é fundamental para a 

efetividade do trabalho realizado pelo professor. 

É necessária uma mudança na forma do professor lidar com o pensamento, a 

partir da organização de um currículo pelas instituições formadoras, com conteúdos que 

reforcem a prática educativa na perspectiva conceitual. Além disso, o próprio aluno 

precisa estar ciente de que é preciso mudar a sua forma de aprender e atuar. Nenhuma 
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ação se efetiva se os envolvidos não tiverem consciência do que desenvolvem, por que 

isso acontece e qual o reflexo no seu dia-a-dia. 

Naturalmente, o pensamento não é no seu início conceitual. Ao contrário, o 

conhecimento sobre a realidade objetiva origina-se de sensações/percepções. A partir 

desses processos o conhecimento sensorial é produzido, ou a matéria-prima do 

pensamento. Kopnin (1978 p.187) enfatiza que “toda forma de pensamento constitui 

certo elo do movimento no sentido da realidade objetiva, nela se traduzem os resultados 

do conhecimento”. 

A reflexão sobre aspectos da realidade possibilita o aparecimento de uma 

imagem sensorial do mundo, com base na qual o homem começa a adquirir consciência, 

a conhecer os fenômenos da realidade, identificando, neles, propriedades, relações, 

origens, efeitos, entre outros. Este processo torna-se possível graças ao desenvolvimento 

da linguagem, quando o sensorial dado passa a ser representado sobre a forma de 

palavras e ideias.  

Podemos dizer, então, que a base do conhecimento são as sensações, as quais 

são a primeira, mas não a única, forma genética de apreensão da realidade objetiva, uma 

vez que “o pensamento ultrapassa os limites do sensório-intuitivo e amplia o campo do 

nosso conhecimento” (RUBINSTEIN, 1973, p. 127). 

O conhecimento sensorial jamais se expressa de modo puro, uma vez que resulta 

da interconexão com a linguagem. Essa conexão provoca o aparecimento de 

conhecimentos mais elaborados, fazendo com que haja uma compreensão mais efetiva 

dos conhecimentos científicos e a construção de conceitos. 

Ainda sobre isso esclarece Leontiev (s.d p. 91): “[...] quando aparece o 

pensamento verbal abstrato, ele não pode efetuar-se a não ser pela aquisição pelo 

homem de generalizações elaboradas socialmente, a saber, os conceitos verbais e as 

operações lógicas [...]”. 

Quando discutimos o desenvolvimento do pensamento, voltamo-nos, de 

maneira geral, para a atividade realizada pela criança, uma vez que é nesse período que 

se inicia todo o processo. Entretanto, é sabido que o adulto, no nosso caso específico, o 

professor, também vive esse processo, sob uma nova perspectiva, afinal, possui outras 

experiências e vivências que vão lhe dando a possibilidade de ver os fenômenos sob 

outro ângulo.  

É imprescindível, então, que, no seu processo de formação, tenha esses 

conhecimentos viabilizados e assim possa realizar a contento sua prática e obter 
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resultados efetivos. Para isso, a utilização de situações variadas e desafiadoras é 

fundamental para que o aluno se envolva de forma intencional no processo de 

aprendizagem e, assim, desenvolva a sua autonomia na forma de realizar diferentes 

tarefas e passe a pensar conceitualmente. 

O processo de elaboração de conceitos se inicia, segundo Vigotski, (1998c), na 

primeira infância, mas o seu amadurecimento se dá na adolescência e ocorre durante 

toda a vida. Assim, Ibiapina (2008, p. 89) reforça o que enfatizamos anteriormente 

quando esclarece: “mesmo que o adulto não tenha sido estimulado para o 

desenvolvimento de conceitos científicos na infância e na adolescência, pode, a 

qualquer momento de sua vida escolar, ser motivado a desenvolver essa modalidade de 

pensamento”. 

Em se tratando da formação do adulto professor, é fundamental que essa 

questão seja considerada, uma vez que é muito comum a permanência de conceitos 

espontâneos quando da sua prática em sala de aula. Assim, é essencial que o seu 

processo de formação possibilite a transformação de conceitos espontâneos para 

conceitos científicos, desenvolvendo o pensamento teórico, o que vai possibilitar um 

olhar mais profundo e crítico sobre as diversas situações e fenômenos e, 

consequentemente, um fazer mais consistente e articulado, tendo como foco o contexto 

atual. É nessa perspectiva que passaremos a discutir como se opera o desenvolvimento 

do pensamento e suas formas de manifestação. 
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3 O PENSAMENTO E SEU DESENVOLVIMENTO 
 
 

Só o pensamento facilita o 
conhecimento adequado do ser que se 
encontra sempre dentro de um 
processo de formação, de mudança, 
de desenvolvimento, [...] 
 

            (Rubinstein) 
 
 

O cérebro é ativo e para desenvolver funções complexas, como o pensamento, 

sua atividade é requisitada como um todo, com várias áreas funcionando como numa 

orquestra, cada qual realizando sua função de forma a produzir um pensamento 

harmônico e eficaz.  Sabemos também que os processos mentais superiores se formam e 

ocorrem com base na atividade mediada pelas linguagens, sendo esta função o que 

permite a existência do processo de consciência. Ou seja, o pensamento, produto 

material do cérebro, da prática e das relações humanas, é a um só tempo causa e 

consequência da vida, do trabalho e das ações do ser humano. É a mais complexa 

manifestação da sua natureza. 

O homem construiu instrumentos que vão além da capacidade da mão, criou 

uma cultura, acumulou conhecimentos. Isso gerou a necessidade do cérebro se tornar 

cada vez mais complexo para que compreendesse as mais diversas situações e 

controlasse os movimentos mais complexos do corpo. Foi o uso da mão em tarefas cada 

vez mais complexas no trabalho que gerou a necessidade de um cérebro que realmente 

pensasse. 

Sabemos que o cérebro é “o mais complexo objeto de todo o universo” 

(RATEY, 2002 p. 18). Ao nascimento, o cérebro humano pesa aproximadamente 500 

gramas e possui cerca de 100 milhões de neurônios (células nervosas). No adulto, o 

cérebro pesa aproximadamente 1500 gramas e tem também cerca de 100 milhões de 

neurônios. Sabemos que, a partir do nascimento, o homem vai desenvolvendo cada vez 

mais as suas aptidões, mas este desenvolvimento, não decorre da multiplicação das 

células nervosas. Em verdade este fato se dá pelo aumento crescente da união entre 

estas células, ou seja, de sinapses nervosas. 

As sinapses são bastante pesquisadas, “pois se acredita que a maior parte da 

aprendizagem e do desenvolvimento ocorre no cérebro através do processo de 

fortalecimento ou enfraquecimento dessas conexões” (RATEY, 2002 p. 18). Assim, o 
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que diferencia o cérebro de uma criança do cérebro de um adulto é o número de 

sinapses nervosas. A Ciência atual aceita que a maior ou menor aptidão cerebral, se 

deve ao maior ou menor número de sinapses nervosas. Podemos também estender estes 

conhecimentos aos animais, diferenciando-os em aptidões de acordo com o número de 

sinapses nervosas. 

O fator determinante para termos mais ou menos sinapses é proporcional ao 

exercício e ao estímulo ao sistema nervoso, pois essa capacidade de formar sinapses, ao 

contrário que muitos pensam, é a mesma do nascimento ao final da vida, ou seja, 

independe da idade do indivíduo, de modo que, realmente, nunca é tarde para estudar e 

aprender. Para Ratey (2002, p. 27), “O nosso livre-arbítrio pode ser a mais poderosa 

força a dirigir o desenvolvimento de nossos cérebros [...] o cérebro adulto é plástico e 

resiliente e está sempre ávido por aprender”. 

A complexidade do pensamento humano é proporcional ao seu 

desenvolvimento no trabalho. Foi o trabalho humano que possibilitou a reflexão sobre o 

mundo. Ao fazer instrumentos que estendiam a capacidade da mão, o homem criou uma 

cultura, acumulada a cada geração, provocando o surgimento de um cérebro que 

controlasse os movimentos mais complexos do corpo, como os movimentos da mão. 

Assim, foi o uso da mão em tarefas cada vez mais complexas no trabalho que gerou a 

necessidade de um cérebro que pensasse.  

Kopnin, (1978, p. 215) afirma que o “pensamento, como relação teórica do 

sujeito com o objeto, surge e se desenvolve a base da interação prática entre eles”. Ou 

seja, não há pensamento fora da atividade humana; esta interação tem caráter material, 

concreto-sensorial, passível de verificação empírica, uma vez que provoca mudanças no 

objeto e, ao mesmo tempo, no sujeito. 

Diz ainda esse autor: “O pensamento nasce de necessidades práticas para 

satisfazer necessidades da prática”.  É um processo dirigido por finalidades: o que é 

necessário fazer e o que ele deve conhecer para atender a estas finalidades, bem como 

quais são as suas prioridades no processo de conhecer. Embora o pensamento esteja 

vinculado às necessidades práticas, é preciso reconhecer sua relativa autonomia, o que 

significa que pode afastar-se da prática.  

É necessário diferenciar, contudo, o afastamento necessário para a reflexão 

daquele que autonomiza o pensamento, sobrepondo-o a ela, encerrando-se em si mesmo 

e perdendo os vínculos com o movimento do real. Kopnin, (1978, p. 183), enfatiza que 
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“o pensamento visa à reprodução do processo histórico real em toda a sua subjetividade, 

complexidade e contrariedade”. Há em princípio o pensamento primário, intuitivo 

derivado das percepções, que é chamado de “pensamento na actuação”. (RUBINSTEIN, 

1973, p. 128). Posteriormente, quando se transforma numa atividade autônoma e 

independente, torna-se, segundo o autor citado, o pensamento teórico, ou pensamento 

conceitual. 

De acordo com Rubinstein (1973, p.103): o “conteúdo conceptual do 

pensamento surge no desenvolvimento histórico do conhecimento específico que 

assenta no desenvolvimento da prática social”. Nesse sentido, é fundamental para o 

professor aprender sobre a formação do pensamento e trabalhar em prol do 

desenvolvimento do próprio pensamento, tendo em vista uma prática educativa mais 

coerente. Através do pensamento, vivemos e compreendemos a complexidade da 

realidade que construímos e, assim, produzimos e desenvolvemos as teorias e todo o 

conhecimento científico presentes no contexto onde atuamos. 

Nessa direção, a discussão se centrará no desenvolvimento do pensamento, 

destacando as modalidades que essa função mental assume no seu processo evolutivo. 

 
 
 
3.1 RETOMANDO CONCEPÇÕES DE PENSAMENTO 

 
 
Muitas são as concepções teóricas sobre pensamento discutidas e aplicadas ao 

longo do tempo que ainda hoje exercem grande importância para a educação. Dentre as 

várias abordagens teóricas, do ponto de vista histórico, foi à psicologia associacionista a 

primeira a se preocupar e a formular a resolução do problema do pensamento. A relação 

associativa das ideias consiste precisamente em que uma ideia chama outra, por uma 

ligação de contingência e tempo. Para essa abordagem, 

 
 

O processo de desenvolvimento do pensamento “[...] se reduzia ao fato de 
que os elementos, a partir dos quais se cria a função do pensamento – a 
tendência associativa e perseverante –, não estão unidos desde o princípio, e 
somente durante o processo de desenvolvimento, ambas as tendências se 
unem se cimentam o que constitui a linha fundamental de evolução do 
pensamento infantil” (VIGOTSKI , 1998a, p. 52). 

 
 

A partir dessas ideias, Ebbinghaus, citado por Vigotski (1998a, p.50), propôs 

uma definição de pensamento: “[...] é algo intermediário entre a obsessão e o turbilhão, 
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a fuga de ideias”. Viygotsky (1998a) explica o que ele chama de obsessão, algo de que 

o homem não pode se livrar. O turbilhão é a fuga de ideias, seria o fenômeno oposto, ou 

seja, as ideias são sempre substituídas por outras, em função do fato de o pensamento 

não poder se centrar por muito tempo num mesmo local. 

Na verdade os princípios associativos foram valorizados por muitos estudiosos, 

como Ach, que, num trabalho experimental, fala sobre a atividade volitiva relacionada à 

tendência perseverante e associativa. Foram muitas as ramificações do associacionismo, 

cada uma delas surgiu em função das insatisfações decorrentes das ideias pregadas, mas 

possibilitaram muitas reflexões a respeito do que é pensamento. 

Fazendo contraponto a esses princípios, nasce a escola de Wurtzburg, cujos 

psicólogos pregavam que o pensamento estava rigorosamente separado dos outros 

processos da atividade psíquica e que era uma forma primária de atividade, assim como 

a sensação. “[...] interpretavam a função primária como a premissa psíquica necessária 

da consciência do homem”. (VIGOTSKI, 1998a, p. 56). 

Enquanto a psicologia associacionista explicava o pensamento como uma 

corrente de imagens, dominada pelas leis associativas e reprodutivas, a Escola de 

Würzburg rejeitava este mecanismo. Para seus adeptos, o pensar tem um caráter 

teleológico, corre numa certa direção procurando uma solução. O problema proposto ou 

a tarefa de pensar determina a direção do pensamento. Qualquer tarefa aceita pelo Eu 

exerce uma influência determinante e reguladora sobre a atividade psíquica.  

O associacionismo atinge a sua máxima expressão com o pensamento de 

Wundt, com o estruturalismo e principalmente com o condutivismo. Ao longo dos 

tempos, este modelo foi usado por vários psicólogos, como por exemplo, Sigmund 

Freud, com a sua famosa associação de palavras, e também com Pavlov, com a 

associação entre os estímulos, entre outros. 

O nome de Pavlov é associado à teoria do Reflexo Condicionado. Este realizou 

várias experiências com animais, especialmente com cães. No decorrer das suas 

experiências é sabido que o cão salivava não só quando via o alimento – reflexo inato – 

mas também a sinais associados, por exemplo, o som de uma campainha. 

Derivado do Associacionismo surgiu, na década de 40, com as teorias de 

Skinner, o Behaviorismo, como uma proposta filosófica sobre o comportamento do 

homem. Ele foi radicalmente contra as causas internas (mentais) para explicar a conduta 

humana e negou também a realidade e a atuação dos elementos cognitivos, opondo-se à 

concepção de Watson, que só não estendia seus estudos aos fenômenos mentais pelas 
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limitações da metodologia, não por eles serem irreais. Skinner acredita que o indivíduo 

é um ser único, homogêneo, não um todo constituído de corpo e mente. 

O behaviorismo filosófico é uma teoria que se preocupa com o sentido do 

pensamento e das concepções, baseado na ideia de que estado mental e tendências de 

comportamento são equivalentes, melhor dizendo, as exposições dos modos de ser da 

mente humana são semelhantes às descrições de padrões comportamentais. 

Segundo Vigotski (1998a) a abordagem piagetiana, por sua vez, tratou 

geneticamente a lógica do pensamento humano e equacionou a questão dos fatores do 

desenvolvimento da inteligência, de forma singular: a inteligência não se desenvolve 

simplesmente a partir de fatores genéticos (maturação) ou ambientais (experiência física 

e social), mas por um processo endógeno de autorregulação que determina a 

possibilidade de adaptação ao meio. As nossas respostas ao meio dependem da 

possibilidade de assimilação ou da incorporação dos elementos do meio aos esquemas 

de ação, o que por sua vez nos modifica, permitindo a nossa acomodação a novas 

situações. Não é, portanto, a experiência que determina esse processo, mas são os 

esquemas de ação que regulam a nossa atividade e nos equilibram em relação aos 

desafios que as situações do meio nos colocam.  

Para Piaget (1982), o pensamento aparece antes da linguagem, que apenas é 

uma das suas formas de expressão. A formação do pensamento depende, basicamente, 

da coordenação dos esquemas sensório-motores e não da linguagem. Esta só pode 

ocorrer depois que a criança já alcançou um determinado nível de habilidades mentais, 

subordinando-se, pois, aos processos de pensamento. A linguagem possibilita à criança 

evocar um objeto ou acontecimento ausente na comunicação de conceitos, decisivo no 

desenvolvimento intelectual do ser humano. O ambiente no qual o aluno está inserido 

precisa ser desafiador, promovendo sempre desequilíbrios. A motivação é caracterizada 

por desequilíbrios, necessidades, contradição, etc. É uma questão de apresentar 

situações que apresentem novos problemas, capazes de desencadear outros. O 

desenvolvimento cognitivo humano é dividido em 4 fases: (1) sensório-motor; (2) pré-

operacional; (3) operatório concreto e (4) operatório formal. 

Na ótica de Piaget o sujeito é possuidor de uma estrutura biológica que lhe 

possibilita desenvolver a mente, entretanto, esse fato não assegura, por si só o 

desencadeamento de fatores que propiciarão o seu desenvolvimento, haja vista que este 

só acontecerá a partir da interação do sujeito com o objeto a conhecer. Por sua vez, a 

relação com o objeto, embora essencial, da mesma forma também não é uma condição 
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suficiente ao desenvolvimento cognitivo humano, uma vez que, para tanto, é preciso 

ainda o exercício do raciocínio. Por assim dizer, a elaboração do pensamento lógico 

demanda um processo interno de reflexão. Tais aspectos deixam à mostra que, ao tentar 

descrever a origem da constituição do pensamento lógico, Piaget focaliza o processo 

interno dessa construção.  

A origem do pensamento deve ser buscada nas várias formas de representação. 

Tanto na linguagem, que é interindividual por valer-se de signos coletivos, como nas 

outras formas que se expressam por um simbolismo individual mais simples e que até 

emergem antes da própria linguagem. (PIAGET, 1982). 

Todas as formas são meios de ‘pensar sobre algo’. Assim, Piaget conclui que o 

pensamento precede a linguagem, enquanto esta se limita a transformá-lo na direção de 

uma abstração mais móvel. A linguagem é vista como necessária, mas não suficiente 

para explicar o pensamento, a construção das operações lógicas. 

Para esse autor, o pensamento do sujeito de pouca idade é “[...] uma atividade 

permanente e biológica de origem semi-instintiva, orientada para a vivência de prazer” 

(VIGOTSKI, 1998a, p.60). Piaget parte da idéia do chamado pensamento autista, por 

considerar, que não é um pensamento como regularmente o entendemos, mas uma 

ilusão que a criança vive em liberdade. Durante o processo de desenvolvimento, essa 

maneira de pensar é modificada, tendo em vista a forma de pensar dos adultos. Enfim a 

criança é obrigada a entender o que o outro pensa, ao se comunicar com ele. 

(VIGOTSKI, 1998a). 

Como já colocamos anteriormente, Vigotski é um dos mais influentes autores 

que estudaram o desenvolvimento do pensamento e sua relação com a formação de 

conceitos no âmbito da psicologia cognitiva, distinguindo várias fases do pensamento. 

Para esse autor (1998c), a formação de conceitos não é um processo que data do início 

da infância, mas percorre um caminho rumo ao pensamento conceitual, que vai se 

consolidar na adolescência. Além disso, os conceitos são significados sociais 

construídos nas relações mediados por signos, símbolos e instrumentos que 

transformam o se que se estabelecem entre os indivíduos. 

Compreendemos assim que as habilidades cognitivas e as formas de estruturar 

o pensamento do indivíduo são frutos das ações praticadas de acordo com os hábitos 

sociais da cultura em que o indivíduo se desenvolve. A história da sociedade na qual o 

ser humano vive e a sua história pessoal são fatores importantes que vão definir sua 

forma de pensar, fazer conexões e estabelecer relações.  
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Desse modo, é fundamental então buscarmos as conexões e relações em cada 

pensamento específico. Afinal, como já mencionamos, o sujeito possui uma história 

pessoal que influencia na sua forma de ser e de pensar. Essas conexões e relações têm 

vínculos com essa história e são viabilizadas, ou seja, descobertas, sempre a partir da 

formação e desenvolvimento do conceito. 

Corroborando com as nossas ideias, Rubinstein (1973, p.125) enfatiza que o 

“pensamento reflete o ser nas suas conexões e relações, assim como nas suas múltiplas 

interferências”. O pensamento tem por fim apreender essas relações e conexões, como 

também a qualidade e natureza dos fenômenos e, além disso, aprofundar o 

conhecimento. Diz ainda, que é expresso por meio da linguagem e possui um caráter 

abstrato. Não se desenvolve por acaso, ao contrário, está apoiado nas experiências, nas 

representações, conceitos, nos métodos e processos, e na resolução de problemas de 

forma consciente, selecionados. “O abrir e fechar de uma nova conexão, de uma nova 

associação, significa a resolução de um novo problema colocado perante o indivíduo” 

(LIUBLINSKAIA, 1973, p. 261), o que possibilita novas aquisições no que diz respeito 

ao desenvolvimento do pensamento lógico. 

O pensamento exerce um importante papel na atividade de conhecer e deve 

coincidir com o conteúdo da própria realidade. O sujeito abstrai da realidade o 

conhecimento, o que faz com que, a partir da construção de novas lógicas, desenvolva-

se o pensamento. Como afirma Kopnin “o pensamento é o reflexo da realidade sob 

forma de abstrações. O pensamento é um modo de conhecimento da realidade objetiva 

pelo homem” (KOPNIN, 1978 p. 121. Grifos do autor). 

Com ideias semelhantes a Kopnin, Leontiev ( s.d., p. 90) chama de 

pensamento “o processo de reflexo consciente da realidade, nas suas propriedades, 

ligações e relações objetivas, incluindo os mesmos objetos inacessíveis à percepção 

sensível imediata”. Isso quer dizer que, mesmo sem perceber ou conhecer determinadas 

coisas ou fenômenos, o sujeito pode saber da sua existência, o que é e como funciona, 

através do processo de mediação e das interações, que é o que faz com que o 

pensamento na verdade seja uma realidade. 

Nesse sentido, podemos dizer que pensamento é uma função mental expressa 

pela linguagem, que permite ao sujeito fazer abstrações, descobrir a essência dos 

fenômenos, estabelecendo relações e conexões, para a construção do conhecimento de 

forma consciente, conforme observamos na rede conceitual abaixo. 



45 
 

 

 

 

Pensamento

Função mental

linguagem

Essência

Fenômenos 

relações

conexõesConstrução

conhecimento

consciente

sujeito

abstrações

 
Quadro 01 – Rede do conceito de pensamento 
Fonte: construído pela autora, a partir das idéias dos autores estudados. 
 

Enfim, o pensamento é um processo consciente que recebe sua força e sua 

direção da tarefa de pensar. Contudo, cada sujeito compreende os fenômenos e dirige o 

seu olhar a partir da sua vivência, das suas experiências. Assim, existem outros 

elementos e outras funções mentais que possibilitam os caminhos para a resolução de 

problemas, sendo, no entanto, o pensamento quem exerce o papel predominante. 

Foi nessa perspectiva que desenvolvemos essa discussão, tendo em vista que o 

pensamento por si só não é determinante. Ao contrário, para existir e ser entendido é 

necessário que levemos em conta as suas interfaces, o que passaremos a enfatizar a 

seguir. 

 
 
3.2 O PENSAMENTO E SUAS INTERFACES 
 
 

O pensamento não se desenvolve por si só. O seu desenvolvimento se dá 

através de uma operação complexa, desencadeada pela busca de solução para algum 
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problema e a partir de outras funções que interferem no processo de desenvolvimento. 

Por isso, o pensamento, dentre as demais funções mentais, é o mais complexo, além de 

ser a função que diferencia o homem dos outros animais. Entretanto, para que se 

desenvolva de forma efetiva até o nível de pensamento teórico depende de outros 

elementos (memória, sensações, sentimentos, linguagem, atenção voluntária, entre 

outras), mantendo com eles uma relação de interdependência. 

O pensamento, conforme temos destacado, é construído ao longo da história 

social do homem e de sua relação com o mundo. É proveniente, portanto, de ações 

conscientes e intencionais, dependentes do processo de aprendizagem. Esse processo 

certamente não ocorre de forma isolada, mas em interação com outras funções mentais, 

que lhe dão suporte para que as abstrações sejam realizadas. Começamos a pensar, por 

exemplo, sobre algo, e esse pensamento é desviado por percepções, memórias, 

sentimentos, que interferem na nossa forma de compreender e representar as diversas 

situações. Isso significa dizer que algumas categorias de funções mentais superiores 

não poderiam surgir e constituir-se no processo do desenvolvimento sem a contribuição 

construtora das interações sociais, sem a inter-relação entre elas.  

Devemos diferenciar pensamento de outras funções mentais. Por exemplo, uma 

memória pura ainda não é pensamento, uma percepção pura, também não é pensamento. 

Pensamento é sucessão, relação e conexão de ideias. Entretanto, acreditamos que o 

pensamento é movido pela memória, permitindo que se estabeleça uma identidade com 

o objeto dessa memória e isso vai dar origem à identidade do pensamento. 

Nós reconstruímos discursivamente a memória com nossas práticas. Tudo o 

que temos armazenado está em forma de texto, em forma de discurso. A memória é uma 

função mental que vai além dos limites da cognição, interagindo e interferindo em 

outras funções superiores, como o afeto, a motivação, a criatividade, que compõem a 

inteligência, a personalidade, a nossa evolução. É a partir dela que construímos e damos 

sentido à vida. “A memória deve ser estável, para que possamos aprender através da 

acumulação de experiências, mas também tem que ser suficientemente flexível para 

adaptar-se às constantes mudanças em nosso ambiente” (RATEY, 2002 p. 206). 

Entretanto, a memória pela memória não produz e não possibilita a 

compreensão nem o estabelecimento de relações. A memorização das palavras e a sua 

relação com determinados objetos, por si só, não conduz à formação do conceito. Nuñez 

e Faria (2004 p. 53) confirmam essa ideia quando enfatizam que, “o processo de 

formação de um conceito científico é longo, complexo e nunca alcançado por meio de 
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uma aprendizagem receptiva e memorística, mas sim por meio de uma atividade 

produtiva, mediada e social do aluno.” A formação conceitual envolve não só 

percepções, ações e objetivos, mas também sentimentos, imaginação e trajetória do 

pensamento. O conjunto de experiências acumuladas no cérebro é a marca de nossa 

identidade.  Para que o processo comece, terá de surgir um problema que possa ser 

resolvido pelo pensamento e pela linguagem. A linguagem ajuda a arquivar as 

informações, organizar o saber, e a partir daí, construir o pensamento. 

Segundo Rubinstein (1973 p. 85): “não é a percepção como tal a que percebe, 

nem é o pensamento o que pensa; é o ser humano que faz isso, é a personalidade que 

percebe e que pensa”. Diz ainda esse autor: “Sensação, percepção, memória, 

imaginação, pensamento são processos que têm cada um o seu conteúdo específico, e 

formam cada um, também, uma unidade de imagem e actividade”, sem o que, não 

existiriam.  

Da mesma forma, a atenção e a consciência são fundamentais para o 

pensamento. “[...] são os alicerces sobre os quais criamos um entendimento do mundo” 

(RATEY, 2002 p. 128).  Em todos os processos há sempre uma relação do mundo, com 

o objeto, com as coisas. É nessa relação que a atenção se manifesta. Segundo Rubinstein 

(1973 p. 85), “a atenção é uma faceta de todos os processos cognitivos da consciência, e 

precisamente aquela faceta em que tais processos aparecem como uma actividade 

orientada para o objeto”. 

O fundamental no desenvolvimento do pensamento não se constitui na 

existência de cada função separadamente, mas sim, na mudança das relações entre as 

diferentes funções, tais como a memória lógica, o pensamento verbal, a atenção etc. Isto 

quer dizer que o pensamento depende de todas as outras funções, ao mesmo tempo em 

que interfere constantemente nelas. 

Enfim, o pensamento se utiliza e é utilizado por outras funções, que lhe 

mandam as mais diversas informações, fazendo com que tenhamos a compreensão dos 

fenômenos, do mundo e de nós mesmos. 

Para Kopnin (1978, p. 195): 

 
 

O processo de pensamento começa quando e onde se dá a separação de 
indícios isolados e propriedades dos objetos, dos fenômenos do mundo 
material, a formação de abstrações mesmo que sejam elementares. O juízo é a 
forma mais simples e mais importante de abstração, que constitui 
simultaneamente o traço característico de todo processo de pensamento. 
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Nesse processo o papel da linguagem é fundamental, uma vez que a palavra é o 

signo que, dominado e incorporado, torna-se símbolo do pensamento. Disso decorre a 

inter-relação marcante entre o desenvolvimento da linguagem e do pensamento. A 

relação do pensamento com a linguagem foi discutida por Vigotski (1998c), 

considerando, a partir do estudo genético, que ambos possuem raízes genéticas 

diferentes e se desenvolvem ao longo de trajetórias diferentes e independentes. Além 

disso, essa relação se modifica e evolui ao longo das experiências do sujeito em função 

dos fatores sócio-históricos.  

Considerando que a relação entre pensamento e linguagem evolui, e o 

significado das palavras também, Vigotski (1998c) destaca os estágios por que passa a 

palavra na sua relação com o objeto. Inicialmente, no estágio primitivo, a palavra faz 

parte da estrutura do objeto, passando por um intermediário em que o significado é 

independente da referência, isto é, do objeto, até o estágio avançado, em que são 

possíveis os conceitos, as generalizações.  

Vigotski (1998c) ainda afirma que os processos cognitivos desenvolvem-se, 

inicialmente, independentes da linguagem. Todavia, num determinado momento, as 

curvas de evolução do pensamento e da linguagem encontram-se e passam a exercer 

uma relação mútua de dependência, ou seja, uma interdependência. 

O desenvolvimento da linguagem, segundo Vigotski (1998c), ocorre em três 

estágios: linguagem externa, egocêntrica e interna. A linguagem externa tem a função 

de comunicação, de estabelecer relações entre a criança e as pessoas que a rodeiam. A 

linguagem egocêntrica é uma fase transitória entre linguagem externa e interna: é um 

elemento constitutivo da atividade prática da criança, que organiza o pensamento, 

permitindo planejar sua ação. Progressivamente, a linguagem egocêntrica muda de 

função, convertendo-se em linguagem internalizada. Nesse momento, o indivíduo 

alcança uma nova forma de pensar, que é o pensamento verbal. Assim, a fala, 

geneticamente social, no decorrer do desenvolvimento do indivíduo, passa a ser 

individual. Conforme a linguagem se desenvolve, modifica-se o pensamento que, uma 

vez modificado, também interfere no desenvolvimento da linguagem.  

Desse modo, mediado pela linguagem, organizamos, interpretamos, 

arquivamos e categorizamos as nossas aprendizagens. Apenas o ser humano possui essa 

condição para que possa sobreviver no mundo. Podemos dizer que a linguagem é uma 

representação mental e simbólica das coisas no mundo, é responsável pela construção 
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dos nossos conhecimentos e ao mesmo tempo ela é conhecimento. Sobre isso diz 

Liublinskaia (1979 p. 260): 

 
 

O pensamento exprime-se por meio da linguagem, das palavras, é de carácter 
abstracto. Pense o homem o que pensar, e qualquer que seja o problema em 
cuja resolução trabalhe, o seu pensamento afirma-se sempre através do 
idioma, ou seja, de forma generalizada. 

 
 

A união das duas linhas de desenvolvimento, o linguístico e o cognitivo, 

provocam o início de uma nova forma de comportamento no desenvolvimento da 

criança. Neste momento, a língua começa a servir ao intelecto, e os pensamentos 

começam a verbalizar-se. Este fenômeno é indicado por dois sintomas específicos: a 

criança sente uma curiosidade ativa e repentina pelas palavras, perguntando 

constantemente pelo nome das coisas. Ela amplia, substancialmente, o vocabulário, de 

forma rápida e com variações. 

Para Vigotski (1998b), quando o indivíduo começa a dominar a língua, ele a 

utiliza de duas formas, que são paralelas e não se confundem: a função social e a função 

cognitiva. Embora seja um processo subconsciente, ao adquirir uma língua, o indivíduo 

descobre que esse instrumento que começa a dominar serve para ele mesmo e para o seu 

contato social, de modo diferente. A fala egocêntrica, por exemplo, serve de 

aperfeiçoamento para um amadurecimento que vai culminar na fala interior e, em todo o 

percurso, ocorre o desenvolvimento paralelo da fala socializada. 

Assim, o pensamento e a linguagem, que, até então, não estavam interligados, 

estabelecem uma primeira ligação que se firma e desenvolve. Esses primeiros contatos 

entre a linguagem e o pensamento passam a interferir no complexo universo cognitivo 

da criança de modo a determinar, a certa altura, que a linguagem pode servir de impulso 

para o pensamento. 

No processo de desenvolvimento do pensamento e da linguagem, a atividade 

do sujeito vai se simbolizando e, assim, ele vai se apropriando de conceitos, 

constituindo o pensamento conceitual. Vigotski (1998c) dividiu a apropriação dos 

conceitos em dois grupos: os conceitos cotidianos e os conceitos científicos. Os 

conceitos cotidianos são apropriados no decorrer da vivência do sujeito, sem nenhuma 

sistematização em seu aprendizado e destituídos de generalizações complexas. Já os 

conceitos científicos são aprendidos a partir de sistematizações, uma vez que são mais 
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complexos que os cotidianos. Vigotski (1998c, p.104) define os conceitos como um “ato 

real e complexo do pensamento”. 

Os conceitos científicos evidenciam um tipo de pensamento desvinculado das 

experiências práticas, abstraído do contexto real imediato, que se caracteriza por uma 

atitude mediada em relação aos objetos concretos, a partir de relações hierárquicas entre 

conceitos e generalizações de conceitos. Com a apropriação dos conceitos científicos, as 

generalizações ganham complexidade; o próprio pensamento adquire outro caráter, 

passa a ser mais profundo, uma vez que exige o desenvolvimento de uma série de 

processos psíquicos, como a abstração, a análise e síntese, a comparação, a 

diferenciação entre outras. Nessa direção as formas de aprendizado desses dois tipos de 

conceitos são diferentes. 

Liublinskaia (1979, p.262) enfatiza: 

 
 

A expressão do pensamento através da linguagem exige que o 
desenvolvimento do pensamento nas crianças se aborde através do processo 
de desenvolvimento da sua linguagem, através do processo de sua actividade 
prática, em crescimento e evolução. [...] a assimilação da linguagem própria é 
necessária para o desenvolvimento do pensamento lógico. 

 
 
Sobre essa questão, expressa Vigotski (1998b, p.44) que “o desenvolvimento 

do pensamento é determinado pela linguagem”, enfatizando a importância do uso dos 

instrumentos linguísticos para o pensamento. Pode-se dizer que a linguagem verbal é o 

mais elaborado sistema de signos presente na cultura humana, e através dela é possível 

organizar o pensamento e entender as informações.  

Apesar de possuírem cursos diferentes, em certo momento da vida do sujeito, o 

pensamento e a linguagem se cruzam. Com isso, o pensamento torna-se verbal e a fala 

torna-se racional, permitindo ao sujeito atribuir significados aos objetos e aos elementos 

que o circundam, como também às suas experiências anteriores. Esse é um momento de 

grande importância no desenvolvimento do sujeito, pois o significado é a convergência 

do pensamento e da linguagem, e é também nesta convergência que surge a palavra. 

Podemos dizer, então, que a linguagem se relaciona reciprocamente com todos os outros 

processos psíquico, mas a sua relação com o pensamento é fundamental. 

A linguagem é “[...] a forma de existência do pensamento” (RUBINSTEIN 

1973, p. 32). Contudo, não podemos dizer que são a mesma coisa ou que possuem 

identidade.  A linguagem está vinculada ao contexto do pensamento, que “ao criar a sua 
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forma verbal forma-se a si mesmo” (Rubinstein, 1973 p. 33, Grifo do autor). Podemos 

dizer que pensamento e linguagem inexistem separadamente, mas não possuem 

identidade, o que nos faz entender que possuem peculiaridades e relações contraditórias. 

Como já enfatizamos a aquisição da palavra pela criança, inicia a fase do 

desenvolvimento do processo de conceito propriamente dito, que é aperfeiçoado na 

adolescência. Nessa fase, as funções mentais elementares alcançam maior 

complexidade. Então, o pensamento capta as relações, os significados entre as palavras, 

de forma mais completa, propiciando o desenvolvimento de muitas funções intelectuais. 

No entanto, o pensamento apresenta algumas modalidades que passaremos a 

destacar. 

 
 
3.3 MODALIDADES DE PENSAMENTO 

 
 

No processo de evolução do sujeito, evoluem os diversos níveis do 

pensamento. Para Rubinstein (1973, p.182-183), 

 
 

Não é o pensamento em si que evolui, mas sim o homem. À medida que este 
se eleva de um nível a outro, também se elevam a um nível superior todas as 
características ou aspectos da sua consciência, todos os aspectos do seu 
pensamento [...]. [...] a linha fundamental do desenvolvimento do pensamento 
consiste na passagem ou transição do pensamento intuitivo-actuante ao 
pensamento mediato, teórico e generalizado em conceitos.  

 
 
Rubinstein (1973), Liublinskaia (1979), Davidov (1988) e Vigotski (1998) 

explicam que o pensamento humano se origina ou tem sua fonte nas atividades vitais e 

práticas do indivíduo. Assim, o pensamento humano abrange processos e procedimentos 

mentais de variadas formas e níveis ou estágios. Segundo esses autores é possível 

distinguir os seguintes estágios: o pensamento sincrético, intuitivo ou sensório-

perceptivo, o prático, operatório ou empírico, e o teórico ou conceitual. 

O pensamento intuitivo se caracteriza pelo fato de que “a unidade de 

representação e do conceito, do particular e do geral, se manifesta preponderantemente 

como representação intuitivo-gráfica” (RUBINSTEIN, 1973, p. 171). 

Vigotski (1998c) caracteriza essa modalidade de pensamento como uma 

agregação desorganizada, apresenta uma concepção do significado das palavras como 
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um conjunto vago e sincrético de objetos isolados que, de uma forma ou de outra, se 

aglutinaram numa imagem na mente.   

Efetivamente, o pensamento intuitivo é formado de imagens e representações 

diferentes e descontínuas e, às vezes, inadequadas de uma mesma realidade. Nesse nível 

de pensamento as abstrações são baseadas num vínculo circunstancial das propriedades 

externas dos fenômenos (objetos, pessoas, fatos, acontecimentos) sentidas e/ou 

percebidas. As generalizações são isolantes e têm, como suporte, semelhanças 

exteriores, como forma, espessura, cor, textura, cheiro e sonoridade, entre outras. 

Nesse estágio de pensamento, não existe ainda o processo de análise e síntese, 

uma vez que ainda não foi desenvolvida a capacidade de dissociação e abstração dos 

elementos sensório-perceptivos. Para fazer análise e síntese o sujeito precisa compor, 

decompor, descobrir causas e efeitos, estabelecer relações e fazer conexões. Com 

relação à compreensão, que é a função básica do pensamento teórico, e a internalização, 

podemos dizer que se iniciam pela interação com os outros, através do manuseio dos 

objetos e do uso da linguagem, a qual inicialmente é gestual e imagética, ampliando-se 

com o domínio da linguagem verbal. 

Afinal, como expõe Liublinskaia (1979, p. 270), “[...] o pensamento [...] não 

poderia chegar a desenvolver-se apenas na base da experiência prática pessoal, fora do 

seu contato com as pessoas que a rodeiam”. Na interação com os seus pares e com os 

objetos é que vai se dando o “aparecimento do verdadeiro processo pensante [...]. As 

fontes de desenvolvimento do pensamento da criança residem na sua actividade prática” 

(LIUBLINSKAIA, 1979, p. 270-271). 

Há, nesse estágio do pensamento, a predominância dos estados afetivos, numa 

agregação desorganizada em que se misturam elementos afetivos e objetivos. 

Dependendo das impressões perceptivas e afetivas, global e pessoal, advindas das 

vivências e experiências subjetivas, o conhecimento inicial apresenta-se como primeiro 

momento de desenvolvimento da consciência pelas diferenciações, embora confusas e 

difusas e as sensações de prazer/desprazer, conforto/desconforto e outras emoções 

básicas.  

Além disso, a associação e diferenciação são realizadas por partes isoladas sem 

transmutar uma nas outras. O sujeito diferencia o que é distinto, mas a relação é entre 

singularidades, isto é, entre fenômenos isolados. 

O pensamento empírico, por sua vez, tem, como toda forma de pensamento, 

sua origem na atividade prática do homem sobre os objetos da realidade, sendo a forma 



53 
 

operatória de pensamento, levando ao conhecimento do imediato da realidade, isto é, ao 

conhecimento da realidade em suas manifestações exteriores. 

Para Vigotski (1998a), a trajetória principal do desenvolvimento psicológico da 

criança é uma progressiva individualização, ou seja, é um processo que se origina nas 

relações sociais, interpessoais e transforma-se em individual e intrapessoal. Baseando-se 

na independência e posterior interdependência (por volta dos dois anos de idade) entre 

pensamento e linguagem, esse autor apresenta a seguinte evolução do pensamento 

empírico: pensamento por complexos (subdividido em várias outras fases que 

acompanham a criança até a adolescência) e pseudoconceito. 

Vigotski (1998c, p.76) esclarece: “Em um complexo, os objetos isolados 

associam-se na mente da criança não apenas devido às impressões subjetivas da criança, 

mas também devido às relações que de fato existem entre esses objetos” (Grifo do 

autor). E ainda acrescenta: “O pensamento por complexo Já constitui um pensamento 

coerente e objetivo, embora não reflita as relações objetivas do mesmo modo que o 

pensamento conceitual” (VIGOTSKI, 1998c, p.76). 

Na etapa por complexo, Vigotski identifica vários tipos, tais como os 

complexos difusos, associativos, de coleções, em cadeia. Esses estágios se diferenciam 

em função das relações estabelecidas pelo individuo entre os fenômenos. Vigotski 

(1998c, p.79) sintetiza essas diferenciações afirmando:  

 
 

[...] a imagem sincrética que leva à formação de “amontoados” baseia-se em 
conexões vagas e subjetivas, confundidas com as conexões verdadeiras entre 
os objetos; o complexo associativo apóia-se em semelhanças ou em outras 
conexões necessárias entre as coisas, ao nível da percepção; o complexo de 
coleções baseia-se nas relações entre objetos observados na experiência 
prática. Poderíamos afirmar que o complexo de coleções é um agrupamento 

de objetos com base em sua participação na mesma operação prática – em 
sua cooperação funcional. (Grifos do autor). 

 
 
O pseudoconceito caracteriza-se por sua semelhança com o conceito 

propriamente dito, uma vez que se expressa pelo significado da palavra. É no decorrer 

desta fase que se torna mais explícita a constatação de que o significado das palavras 

evolui. São formações dinâmicas e não estáticas. Os significados modificam-se à 

medida que a criança se desenvolve e, também, de acordo com as várias formas pelas 

quais o pensamento funciona. 

A estrutura do significado e a sua natureza psicológica mudam, portanto, de 

acordo com o desenvolvimento da criança. A partir das generalizações primitivas, o 
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pensamento verbal desenvolve-se até ao nível dos conceitos mais abstratos. “Não é 

simplesmente o conteúdo de uma palavra que se altera, mas o modo pelo qual a 

realidade é generalizada e reflectida em uma palavra” (VIGOTSKI, 1998a, p. 105). 

Pautando-se em princípios da lógica formal, o conhecimento empírico é 

absolutamente racional, revelando aspectos do objeto que se expressam pela categoria 

da existência presente, a exemplo de quantidade, qualidade, propriedade, medida, 

classe. 

Para Davidov (1982) as possibilidades do pensamento empírico são muito 

amplas. “Ele assegura aos homens um grande espaço no desvencilhamento e designação 

dos objetos e de suas relações, incluindo aqueles que num momento dado não são 

observáveis e se conhece por via indireta na base das deduções” (DAVIDOV, 1982, 

p.298. (Tradução livre da autora). 

No entender de Rubinstein (1973), o pensamento empírico atua vinculado ao 

conteúdo imediato e à situação prática sem dela desvencilhar-se totalmente. No entanto, 

constitui-se a base para a evolução do pensamento teórico. Reportando-se ao processo 

que conduz as diferentes modalidades do pensamento Rubinstein (1973, p. 180) 

sintetiza: 

 
 

O pensamento intuitivo desliga-se da ação prática, na qual estava 
primeiramente implicado de forma direta, convertendo-se num ato 
relativamente independente, preparado pela ação anterior, a qual, por sua vez, 
prepara a ação seguinte. Em consequência transforma-se também a natureza 
do conteúdo intuitivo com que o intelecto começa a operar. Desenvolve-se 
então um pensamento intuitvo-gráfico no qual a imagem ou ideia intuitiva se 
converte em portadora de um conteúdo generalizado de nível cada vez mais 
elevado. Com a ampliação e aprofundamento da prática social, forma-se 
também o pensamento abstrato teórico.  

 
 

Por conseguinte, para Rubinstein (1973), o pensamento teórico apreende o 

objeto pelas relações internas e leis que regem o seu movimento, compreensíveis por 

meio de elaborações racionais dos dados dispostos pelo conhecimento empírico. Sua 

forma lógica é constituída pelo sistema de abstrações que explica o objeto, isto é, pelos 

conceitos, visando reproduzir o seu processo de transformação. Esse tipo de pensamento 

submete seus procedimentos a métodos, isto é, a regras de verificação e de 

generalização dos conhecimentos adquiridos; a regras de ordenamento e sistematização 

dos procedimentos e dos resultados, de modo que um conhecimento novo não pode 
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simplesmente acrescentar-se aos anteriores, mas só se junta a eles se obedecer a certas 

regras e princípios intelectuais.  

Davidov (1988) explica que o pensamento teórico é o que possibilita maior 

aproximação sobre a verdade da realidade objetiva e se caracteriza como o método da 

ascensão do concreto para o abstrato. Não se trata de pensar apenas abstratamente com 

um conjunto de proposições fixas, mas de uma instrumentalidade mediante a qual se 

desenvolve uma relação principal geral que caracteriza o assunto e se descobre como 

essa relação aparece em muitos problemas específico. Isto é, de uma relação geral 

subjacente ao assunto ou problema, deduzem-se mais relações particulares. 

Rubinstein (1973, p. 170) por sua vez evidencia que, “o pensamento teórico, 

que descobre as leis dos objetos e dos fenômenos, representa um nível elevado do 

pensamento. Mas seria errado considerar o pensamento em si, unicamente como 

pensamento teórico de conceitos abstratos”.  

Kopnin (1978, p. 153) reafirma, dizendo: 

 
 

(...) a fronteira entre eles [pensamento empírico e teórico] é até certo ponto 
condicional: o empírico se transforma em teórico e o contrário, o que em 
certa etapa da ciência se considera teórico, torna-se empiricamente acessível 
em outra etapa mais elevada. 

 
 
Embora se inter-relacionem e se interdependam, essas duas modalidades de 

pensamento possuem características próprias e peculiares. O pensamento empírico, 

como colocado anteriormente, surge da atividade prática, das relações que as pessoas 

estabelecem com os objetos da realidade. O pensamento teórico, por sua vez, atua 

através de conceitos, que, segundo Guatemanova (1989 p. 31), “[...] é uma das formas 

de pensamento abstrato”. Nele são refletidos, indícios substanciais e distintivos que 

juntos fazem com que possamos distinguir e compreender as coisas, fatos e 

acontecimentos. 

Na verdade, o pensamento teórico, não se pode separar da base empírica. “Se o 

lógico e o sensitivo-intituitivo não constituem uma identidade, formam ao menos uma 

unidade” (RUBINSTEIN, 1973 p. 149). Essa unidade vai possibilitar trocas de 

conteúdos no processo mental, ao mesmo tempo em que se confundem. Entretanto, 

possuem diferenças fundamentais. 

Todavia, como afirma Davidov (1982, p. 306): 
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[...] o pensamento teórico tem seu conteúdo especial, distinto do conteúdo 
inerente ao pensamento empírico: é o domínio dos fenômenos objetivamente 
inter-relacionados e que constituem um sistema integral. Sem ele e a margem 
do mesmo estes fenômenos podem ser somente objetos da observação 
empírica. (Tradução livre da autora. Grifos do autor). 

 
 
Enfim, o pensamento teórico apreende o que é prático e necessário a partir do 

seu próprio movimento, que se dá através do raciocínio. O raciocínio lógico ou formal 

opera de acordo com os princípios de identidade, contradição, terceiro excluído, razão 

suficiente e causalidade; distingue verdades de fato e verdades de razão; diferencia 

intuição, dedução, indução e abdução; distingue análise e síntese; diferencia reflexão e 

verificação, teoria e prática, ciência e técnica.  

O raciocínio dialético por sua vez, busca “estabelecer relações essenciais e 

necessárias fundamentadas em dependências reais [...]. Faz desenrolar o pensamento e 

descobre relações que fazem ir do geral ao particular” (RUBINSTEIN, 1973, p. 126. 

Grifo do autor). Esse processo de descoberta de relações e conexões exige uma 

atividade mental, que vai fazendo com que o raciocínio vá penetrando e compreendendo 

com mais intensidade as características e qualidades do mundo objetivo. 

Como destaca Liublinskaia (1979 p. 298), “a compreensão é a função básica do 

pensamento teórico”. Nem a percepção, nem a recordação consciente, nem a 

rememoração são possíveis, se falta à compreensão elementar, isto é, a tomada de 

consciência. Diz ainda: 

 
 

A compreensão é o resultado do pensamento, o resultado da resolução dos 
problemas que se colocam perante o indivíduo. Compreender significa 
descobrir conexões existentes objectivamente, que o indivíduo não viu antes; 
significa encontrar o que procurava tomar consciência do que antes não tinha 
descoberto (LIUBLINSKAIA, 1979, p. 298). 

 
 

O pensamento é o tempo todo movimento, ele segue um caminho para chegar 

ao cume, ao exercício de determinadas atividades. Para explicar o processo mental 

relacionado ao sistema de operações mentais que o determina, Rubinstein (1973, p. 

162), afirma que “o sistema de operações que determina a estrutura da atividade mental 

e o seu curso condiciona-se e determina-se a si no desenrolar desta atividade”. Ainda 

sobre o movimento do pensamento, quando detalha o processo de formação de conceito 

e representação, ele diz: “[...] o conceito está ligado, por um lado, à representação 

através de múltiplas transições e, por outro, dela difere essencialmente” (RUBINSTEIN, 
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1973, p.162). Sobre a mesma questão, Lênin, citado por Kopnin (1978, P. 210), 

acrescenta: “Os conceitos humanos não são imóveis, mas estão em eterno movimento, 

se transformam uns nos outros, desembocam uns nos outros, sem isso eles não refletem 

a vida ativa”.  

Como podemos observar, o pensamento tem forma própria de se movimentar. 

Através desse movimento apreendemos proposições, leis, princípios e fenômenos, 

relações e significados, criando o que chamamos de conceito. 

Segundo Rubinstein, (1979, p. 129): “O conteúdo específico do pensamento é o 

conceito. Este é o conhecimento mediato e geral do objecto que se forma pelo facto de 

captar as vinculações e relações mais ou menos essenciais e objectivas do objeto”. 

Referindo-se a essa questão, Vigotski (1998c) considera duas grandes 

categorias de conceitos, cuja elaboração exige modalidades diferenciadas de 

pensamento – os conceitos espontâneos ou cotidianos e os conceitos científicos. 

Os conceitos científicos, ao contrário dos cotidianos, caracterizam-se pela 

generalização e pelo elevado nível de abstração, não sendo necessário recorrer a uma 

situação concreta ou vivencial. Sua construção ocorre de modo intencional e 

sistemático, e, nesse nível de elaboração conceitual, predominam as operações mentais 

de análise e síntese de forma consciente. A passagem dos conceitos cotidianos para os 

científicos permite um nível de abstração mais elaborado. Esse processo é longo e 

complexo, envolvendo, como já destacamos, as operações intelectuais significativas, 

como a atenção deliberada, a memória lógica, abstração, imaginação, a comparação, 

diferenciação e classificação, entre outros. Em síntese, para esse autor, a ausência de um 

sistema é uma diferença psicológica importante que distingue os conceitos espontâneos, 

apreendidos até então, dos conceitos científicos ou formais. Esses conceitos apresentam 

um sistema cujo domínio é fundamental para sua apreensão e estabelecem relações de 

generalidade. 

 
 

[...] as principais fases formais que percorrem a personalidade da criança em 
sua formação estão diretamente ligadas ao grau de desenvolvimento de seu 
pensamento, já que, do sistema de cognição em que se realize toda a 
experiência interna e externa da criança, dependerá o aparelho psíquico que a 
divida, analise, conecte e elabore (VIGOTSKI, 1998a, p. 76). 

 
 

Efetivamente, o pensamento conceitual é uma rede de significações que nos 

oferece o sentido interno e essencial daquilo a que se refere; os nexos causais ou as 
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relações necessárias entre seus elementos; por eles conhecemos a origem, os princípios, 

as consequências, as causas e os efeitos daquilo a que se refere. Esse modo de pensar 

nos oferece a essência e a significação necessária de alguma coisa, sua origem ou causa, 

suas consequências ou seus efeitos, seu modo de ser e de agir, a partir das relações 

sociais mantidas, o que vai fazendo com que sejamos ou pensemos dessa ou de outra 

forma em determinados momentos e contextos. 

Através do pensamento vivemos e compreendemos a complexidade da 

realidade que construímos. É nela que produzimos e desenvolvemos as teorias e todo o 

conhecimento científico presentes no contexto onde atuamos. 

Nessa perspectiva, ter clareza do que é o pensamento e das suas diversas 

formas de manifestação é fundamental para que o professor se compreenda e tenha a 

compreensão de que precisa promover um ensino em que o aluno possa fazer novas 

aquisições a partir das reflexões sobre os fenômenos, suas relações e conexões, para o 

desenvolvimento do pensamento teórico. 

É importante compreendermos que é necessário e imprescindível aprendermos 

a pensar teoricamente e, para isso, devemos viver as mais diferentes atividades, lidando 

com situações que possuam conteúdos empíricos, que possibilitem ao sujeito 

compreender e viver a essência desse nível de pensamento. 

Esse é um processo que deve ser trabalhado e vivido ao longo do 

desenvolvimento do sujeito. Quando o pensamento empírico for uma realidade, o 

professor deve ter a preocupação de buscar a formação do pensamento teórico. É 

importante ter claro que esse nível de pensamento não acontece de forma aleatória, ao 

contrário, é um processo que vai sendo construído de forma organizada, sistemática, 

possibilitando ao aluno compreender a sua realidade e transformá-la a partir da 

mediação do conhecimento teórico.  

Preocupados com essa questão passaremos a delimitar os procedimentos 

metodológicos que nos auxiliarão a compor o corpus empírico objeto de nossa análise. 
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4 DIRECIONANDO O OLHAR: ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 
Para desenvolver essa pesquisa foi necessária uma prática metodológica 

condizente com as questões a serem tratadas. Assim, direcionamos as nossas discussões 

para os fundamentos do materialismo histórico-dialético, enquanto método para análise 

dos fenômenos, por compreendermos que através dessa lógica é que poderemos buscar 

os elementos que darão sustentação a uma mediação pedagógica que pode possibilitar 

maior eficácia na aprendizagem.  

Nesse sentido, consideramos a dialética marxista como uma das abordagens 

possíveis de interpretação da realidade que estamos buscando compreender. Para 

Liublinskaia (1979, p.259) a unidade entre o pensamento e a linguagem é a pedra 

angular da teoria marxista do conhecimento. Para Ibiapina e Ferreira, (2005, p30), 

 
 

As investigações que adotam o materialismo histórico dialético revelam de 
forma original, a totalidade do objeto, retratando-o de forma mais real e 
universal. Esse método oferece a oportunidade de colocar em prática o 
dinamismo do pensamento, auxiliando a unir lógico e histórico e 
possibilitando que o fenômeno seja investigado na sua evolução. 

 
 

De acordo com o materialismo histórico-dialético, a prática é histórica, 

universal, e não possui uma correspondência automática e imediata com a atividade 

particular de um dado indivíduo. É necessário por isso transcender ao senso comum 

que não compreende a práxis senão pela ótica do sujeito particular. 

 
 

O conhecimento está necessariamente imbuído no campo da atividade 
prática do homem, mas para garantir o êxito desta atividade ele deve 
relacionar-se necessariamente com a realidade objetiva que existe fora do 
homem e serve de objeto a essa atividade. (KOPNIN, 1978, p.125) 

 
 

Precisamos, assim, conhecer a realidade histórica presente, tendo em vista que 

o sujeito se desenvolve em relações de apropriação da história contida nos objetos 

produzidos por ele mesmo e nas relações estabelecidas na base dessas produções.  

Assumindo o materialismo histórico dialético como referência fundamental, 

entendemos que o homem caracteriza-se por atributos essenciais, como: (1) a 

indivisibilidade entre corpo e mente; (2) constitui-se nas e pelas interações sociais, 

sobrevivendo e se desenvolvendo, portanto, apenas em grupo; (3) sua consciência 
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origina-se na atividade concreta exercida sobre a natureza, na luta pela sobrevivência, 

(4) sendo essa consciência materializada na linguagem – portanto, mediada por signos e 

pela interação com o mundo circundante e com os outros. Para Aguiar (2008, p. 54), “o 

materialismo histórico-dialético nos ajuda a compreender que o conhecimento tem sua 

origem nas condições materiais e sociais da vida humana, [...]. 

Nesse sentido, esse método nos possibilita alcançar uma compreensão das 

contradições que se apresentam no cotidiano da escola, da prática profissional do 

professor e buscar melhores resultados na prática desenvolvida. Por meio dele, podemos 

compreender o movimento da sociedade e buscar o significado e as explicações para os 

fenômenos constituintes da nossa realidade e da nossa prática. 

Nessa perspectiva, recorreremos à abordagem da pesquisa e em particular à 

investigação colaborativa, do que trataremos a seguir, uma vez que é nossa intenção 

desenvolver uma ação investigativa compartilhada, tendo em vista buscar meios para 

resolver os problemas que a prática pedagógica nos impõe. 

 
 
4.1 A PESQUISA COLABORATIVA 

 
 

São inúmeras as formas de desenvolver uma pesquisa. Entretanto, para o 

desenvolvimento do tema em foco, encontramos na pesquisa colaborativa as condições 

necessárias para que pudéssemos investigar a nossa prática educativa. A colaboração 

tem sido uma forma de o professor refletir sobre o seu próprio fazer, tornando “mais 

claros os elos que interligam o pensamento à atividade dos professores” (IBIAPINA, 

2008, p. 11). 

Pensamos que há colaboração quando o sujeito de forma volitiva e consciente 

participa efetivamente de um processo grupal, interagindo, tendo vez e voz. A partir 

dessa interação, busca meios para resolver as situações do seu cotidiano. Foi por esse 

entendimento e pela compreensão de que o olhar do professor sobre o seu próprio fazer 

possibilita maior eficiência e eficácia que optamos pela pesquisa colaborativa. Através 

dessa alternativa metodológica buscamos responder a questão aqui discutida. 

Os resultados obtidos a partir do uso da pesquisa colaborativa podem refletir na 

realidade objetiva da formação do professor e da realidade da escola, especialmente na 

sala de aula na qual desenvolverá sua ação, uma vez que envolverá todos os sujeitos, 
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com suas diferenças, peculiaridades, mas parceiros e coautores. Como afirma Desgagné, 

(2007, p. 13): 

 
 

A consequência de tal perspectiva de pesquisa, é que o projeto de 
colaboração que coloca o pesquisador em situação de construção com os 
práticos pode ser visto simultaneamente como uma atividade de pesquisa e de 
formação. Com efeito, aliar-se aos professores para co-construir um objeto de 
conhecimento é também fazê-los entrar em um processo de aperfeiçoamento 
sobre um aspecto da prática profissional que  exercem. 
 

Diz ainda esse autor, 
 
 

[...] essa posição epistemológica nos remete a uma concepção docente, a qual 
impregna o próprio objeto da pesquisa. [...] para fins de investigação, solicitar 
que os docentes exponham seu ponto de vista acerca de certo aspecto de sua 
prática em desenvolvimento, numa proposta de investigação colaborativa, 
supõe o reconhecimento e interesse desses profissionais (DESGANÉ, 2007, 
p. 10). 
 
 

A pesquisa colaborativa é uma nova maneira de produzir conhecimento e 

redinamizar a prática, uma vez que as pessoas envolvidas numa pesquisa dentro dessa 

perspectiva metodológica estão por vontade própria, o que possibilita o 

desenvolvimento de um processo em que o tempo todo o que está sendo pesquisado é 

posto à prova, além de que essa ação faz parte do fazer cotidiano, merecendo uma 

revisão constante. 

Essa abordagem metodológica possibilita uma interação e um diálogo efetivo 

entre os pares, e o professor pode, assim, rever a sua prática, a prática do outro e, juntos, 

buscarem melhores resultados para a atividade que desenvolvem. Além disso, passa a 

compreender como se dá a própria aprendizagem, as suas dificuldades, os seus limites 

pessoais e o contexto onde desenvolvem as suas ações. Essas trocas e interações 

“alimentam” o pensamento teórico, dando condição para que sejam 

construídos/reconstruídos novos conhecimentos, novas formas de compreender e lidar 

com o mundo, com a realidade. 

Nessa direção, são de extrema importância momentos de reflexão, em que 

juntos é possível aos professores a compreensão do sentido da sua própria prática. Para 

Ibiapina (2008), através da reflexão crítica, a linguagem é estimulada e o professor pode 

descobrir as relações contraditórias presentes no processo, as melhores formas de 

superá-las, e, ao mesmo tempo, mudar a compreensão que tem da sua prática e do 

sentido do trabalho docente ao longo do tempo, ao longo da história. 
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Segundo Ibipiana e Ferreira (2005, p.27), 

 
 

[...] pesquisa colaborativa é uma alternativa teórica e metodológica de formar 
o professor para além da cultura de construção técnica do conhecimento, em 
que os professores experimentam e põem à prova resultados de pesquisas 
externas de práticas investigativas sob o seu próprio controle. 

 

Segundas ainda as autoras citadas, 

 
 

Essa nova maneira de produzir conhecimento, por meio da pesquisa e da 
reflexão colaborativa, é uma matriz de mudança tanto do contexto da sala de 
aula quanto de outros mais gerais, pois supera, principalmente, a prática 
corrente de que somos meros repetidores de conteúdos escolares inúteis 
porque não dão acesso real ao conhecimento e a cultura humana e não 
desenvolvem o aluno de maneira global. 

 
 
Isso implica, como já enfatizamos, desencadear um processo de reflexão sobre 

a ação de forma colaborativa, possibilitando mudanças na maneira como 

desenvolvemos o trabalho cotidiano na sala de aula. Na medida em que trabalhamos 

juntos e colaborativamente, há possibilidades de apreendermos com mais clareza o que 

acontece no nosso entorno, as necessidades, dificuldades e perspectivas em relação à 

aprendizagem do alunado. Colaborando, vemos mais longe e, assim, temos condição de 

perceber e buscar, entre nossos pares, alternativas viáveis a partir das necessidades que 

se apresentam. 

A colaboração se dá a partir da criação e manutenção de laços, cujos interesses 

pessoais e sociais estão incluídos, elemento fundamental ao cotidiano da escola, como 

forma de possibilitar uma ação mais eficaz. Por meio dela é possível a realização de 

uma construção conjunta de ideias e de novas possibilidades de ação que possam 

contribuir para a mudança da forma de lidar com as questões do ensino e, 

consequentemente, com o desenvolvimento do pensamento do sujeito. 

Para Ibiapina e Ferreira (2007, p.28), “investigar colaborativamente significa 

envolvimento entre pesquisadores e professores em projetos comuns que beneficiem a 

escola e o desenvolvimento profissional docente”. 

Nessa perspectiva consideramos que a colaboração é imprescindível nesse 

projeto de investigação, uma vez que além de todas as questões já citadas pode 

contribuir para o desenvolvimento pessoal dos professores e da melhoria da instituição 

onde a pesquisa se realizou. Os professores envolvidos podem constituir uma 
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comunidade crítica de questionadores e pesquisadores que certamente contribuirá para a 

melhoria do processo educacional. 

Na pesquisa colaborativa pesquisador e colaboradores são coparticipantes 

ativos e sujeitos no ato de construção e de transformação do conhecimento. Refletindo 

na ação e sobre a ação, procura melhorar a prática pedagógica em favor do sucesso dos 

alunos. Segundo Desgané (2007, p. 18): 

 
 

O que a pesquisa colaborativa exige é a participação de coconstrutores, 
ficando entendido que é a compreensão destes, no contexto do fenômeno 
explorado (e investigado), o elemento essencial do processo. Aí reside a 
verdadeira contribuição que se deseja dos docentes no projeto colaborativo. 

 
 
A colaboração possibilitará o entendimento de que uma teoria poderá ou não 

ser utilizada na prática, como também poderá fazer com que o professor tenha a clareza 

das suas condições objetivas de trabalho e possa fazer uma articulação entre essa teoria 

e a prática (IBIAPINA, 2008). Para isso precisará estar constantemente estudando e 

refletindo, buscando mudar, reformar ou ressignificar o trabalho que realiza.  

Escolhemos professores de uma escola pública para que juntamente conosco 

viabilizassem essa busca por um trabalho colaborativo com resultados eficazes. Como 

mediadores da aprendizagem das crianças, esses professores devem ter a consciência de 

que só poderão desenvolver o pensamento dos alunos se tiverem o seu pensamento 

desenvolvido. Além disso, devem compreender o significado da sua prática e a 

consequência desta para o desenvolvimento do pensamento no processo de 

aprendizagem. 

Por meio de uma ação colaborativa, a nosso ver, haveria condições de 

desenvolver essa compreensão. Entretanto, desde o início, tínhamos consciência de que 

não seria fácil construir uma ação na perspectiva da colaboração, uma vez que 

culturalmente está arraigado nas pessoas, especialmente no professor, um sentimento de 

individualidade. Nesta perspectiva, a escola é um todo, que funciona em partes 

fragmentadas, de modo que o resultado da prática de um professor é apenas dele, não 

representando o resultado da escola. Nesse sentido, como fazer um trabalho em que 

todos são coparticipantes, onde a hierarquia não exista? Onde todos possuam papéis e 

responsabilidades definidos?  

Ibiapina e Ferreira (2007 p. 28) ressaltam que: 
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[...] na pesquisa colaborativa os professores e os pesquisadores desempenham 
papel interativo no equacionamento dos problemas encontrados, no 
acompanhamento e na avaliação das ações desencadeada em função desses 
problemas e na superação dessas dificuldades e conflitos vivenciados [...]. 

 
 

Pensamos que nenhuma ação tem efeito positivo se não houver interação. Fazer 

algo, resolver problemas de forma isolada, de forma individualista, dificulta essas 

interações e consequentemente às aprendizagens. Cooperando, refletindo, buscando 

junto as soluções para as situações-problema, temos a possibilidade de fazer novas e 

importantes construções, deixando de ser mero usuário de saberes elaborados por 

outros, tendo em vista que somos  considerado  seres criativos, ativos e interativos. 

Na pesquisa colaborativa há muitas possibilidades dos indivíduos crescerem, 

uma vez que há uma coprodução, todos podem expressar e confrontar suas ideias com 

os outros partícipes e, assim, perceberem as diferenças, as dificuldades e as limitações 

que podem provocar novas ações, novas formas de compreender e agir sobre a sua 

realidade. Há, assim, uma reflexão constante, momentos de críticas e autocríticas entre 

os participantes e um frequente processo de negociação que pode fazer com que o 

trabalho seja revisto, modificado e melhorado.  

Um trabalho colaborativo dispensa culpados por determinados resultados, ao 

contrário, possibilita a compreensão de responsabilidades conjuntas por ações e 

atividades desenvolvidas. Segundo Desgagné (2007, p. 17), “[...] o conceito de 

colaboração se apoia na compreensão recíproca das preocupações e dos respectivos 

interesses que motivam os parceiros no projeto de investigação [...]”. 

Nesse sentido, a responsabilidade é mútua, o que vai, ao nosso entender, 

facilitar a compreensão das situações vividas, como também a resolução de problemas 

surgidos. É muito mais simples o entendimento e a resolução de qualquer problema 

quando há colaboração. Entretanto, é importante a compreensão de que mesmo sendo 

um processo colaborativo, 

 
 

[...] não significa que cada partícipe tenha a mesma função na tomada de 
decisões durante todas as etapas ou fase do estudo, já que a negociação das 
funções ocorre dependendo das necessidades e da situação, e o 
desenvolvimento da pesquisa ocorre mediante a comunicação e uma rede de 
colaboração estabelecida entre os envolvidos no estudo (IBIAPINA, 2008 
p.22). 
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Para Desgagné (2007) um projeto de pesquisa colaborativa se constrói sob 

dupla identidade, ou seja, tanto é um projeto de pesquisa, como de formação. 

Reafirmando essa ideia, Ibiapina (2008 p.21) enfatiza que “[...] a pesquisa colaborativa 

reconcilia duas dimensões da pesquisa em educação, a construção de saberes e a 

formação contínua de professores”. Isso significa que na medida em que busca 

descobrir formas de resolver situações da sua prática cotidiana está promovendo a sua 

própria formação, quando, no diálogo com os autores, transforma a sua maneira de 

olhar a escola, o seu aluno, a educação. Busca, enfim, encontrar caminhos para 

desenvolver uma ação mais efetiva, se tornando melhor profissional.  

A seguir caracterizaremos o contexto no qual foi desenvolvido esse trabalho, 

em que foi possível vivermos a ação colaborativa reflexiva e crítica aqui destacada. 

 
 

4.2 O CONTEXTO DO ESTUDO 

 
 

Partindo da ideia de que o trabalho proposto será realizado com o professor e 

coordenadores pedagógicos e que esses são mediadores das aprendizagens das crianças, 

é importante uma ação em que possam refletir sobre a sua formação, a importância dos 

aspectos afetivos e cognitivos das crianças com as quais trabalham como forma de ver 

as aprendizagens concretizadas. 

Assim, buscamos um contexto onde pudéssemos efetivar o nosso projeto. A 

nossa opção se deu por uma Escola Pública da Rede Municipal de Ensino de Natal/RN, 

onde atuamos durante quatro anos como Orientadora Educacional, doze anos como 

gestora e hoje estamos na função de Coordenadora Pedagógica. Percebemos desde há 

bastante tempo que o trabalho desenvolvido na instituição, de maneira geral, mesmo 

possuindo características de cooperação, não valoriza o pensamento como uma função 

mental prioritária para que o processo de aprendizagem ocorra.  

Supomos que esse é um dos motivos que tem afetado o processo de 

aprendizagem das crianças, que, de maneira geral, são aprovadas sem o domínio de 

habilidades e competências básicas, pelo fato de que, na maioria das vezes, o professor 

trabalha apenas no domínio do sensório-intuitivo. 

Pensando em ir além do sensório-intuitivo e acreditando, como diz Rubinstein 

(1973, p. 125), que o pensamento “supera os limites do sensório-intuitivo e amplia o 

campo do nosso conhecimento”, é que optamos por pesquisar sobre essa questão, com o 



66 
 

intuito de fazer com que pudéssemos promover uma reflexão, possibilitando um 

entendimento por parte dos professores da importância do desenvolvimento do 

pensamento das crianças a partir do desenvolvimento do seu próprio pensamento. 

A Escola Municipal Professor Arnaldo Monteiro Bezerra, nosso campo de 

pesquisa, está situada no conjunto Pirangi, Bairro Neópolis, Zona Sul da Cidade de 

Natal, atendendo atualmente a uma clientela de 284 alunos do primeiro segmento do 

Ensino Fundamental e 46 crianças da Educação Infantil. Sua estrutura física é 

constituída por seis salas de aula, secretaria, sala de professores, sala de multimeios 

(vídeo e leitura), quadra de esporte, galpão que funciona com refeitório, cozinha e área 

livre para atividades recreativas com um parque infantil. 

É missão dessa escola garantir o acesso e a permanência do aluno, assegurando 

um ensino de qualidade, por meio de um trabalho inovador, participativo, criativo e de 

respeito ao outro, visando formar cidadãos críticos e conscientes para enfrentar os 

desafios do mundo moderno. 

As atividades curriculares seguem as orientações da Secretaria Municipal de 

Educação e são norteadas pelo Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar e 

Conselho Escolar, que têm contribuído para a gestão da escola. Além desses 

instrumentos ainda existe o Caixa Escolar, através do qual chegam à escola os recursos 

financeiros com os quais se mantém. 

Com relação ao quadro funcional podemos dizer que a escola tem uma equipe 

completa: diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, supervisor escolar, além do 

corpo docente formado por 19 profissionais que trabalham diretamente com os alunos, 

sendo: dois professores de educação física, dois de sala de leitura, um de arte-educação, 

dois com reforço de aprendizagem e 12 regentes de sala de aula, todos com curso 

superior e com mais de 10 anos de experiência. 

Desses professores, quatro do sexo feminino, serão colaboradoras dessa 

pesquisa: uma professora da Educação Infantil, uma do primeiro ano do Ensino 

Fundamental e duas Coordenadoras Pedagógicas. Todas as professoras possuem entre 

12 e 22 anos de serviço e mais de trinta e cinco anos de idade. Três dela são casadas e 

todas possuem dupla jornada de trabalho. 

Nesse contexto, dialogando no grupo e com os diversos autores, procuramos 

refletir a formação do nosso próprio pensamento, a partir do entendimento que 

possuíamos da nossa prática, tendo em vista a possibilidade de uma mediação 

pedagógica que viabilize o desenvolvimento do pensamento do aluno. Dessa forma 
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promovemos um processo contínuo de estudos, uma vez que acreditamos que, trocando 

e construindo novos conhecimentos, construímos novas formas de lidar com nós 

mesmos, com o ensino e com a aprendizagem. Pensamos que é aí que se encontra o 

verdadeiro sentido da contribuição na pesquisa colaborativa. 

 
 
4.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Realizar o processo investigativo da problemática em questão nos fez optar por 

procedimentos metodológicos que na nossa concepção possibilitariam chegar às 

respostas a que nos propusemos desde o início da pesquisa. É importante compreender 

que o procedimento metodológico adequado faz a diferença na compreensão do 

fenômeno investigado. Assim, utilizamos Reuniões, Sondagem Diagnóstica, Ciclos de 

Estudos Reflexivos, Sessões Reflexivas e a Autobiografia de Formação. A seguir 

discutiremos sobre esses procedimentos, suas finalidades e os motivos da sua utilização 

nos diversos momentos vividos nesse processo. 

 

4.3.1 Reuniões 

 

Com o intuito de desencadear o processo da investigação proposto utilizamos 

como elemento metodológico inicial as Reuniões. Nesse momento acreditávamos que 

nos dariam respaldo no sentido de deixarmos claros os nossos objetivos, além de que 

seria um espaço de discussão, de retomadas e de construções.  

Para BUENO (2008), “[...] a reunião é espaço de encontro, de escuta, de trocas 

e de informações.” Na verdade, a reunião é o encontro de pessoas que visam discutir 

determinada questão e atingir um objetivo específico e se constituiu num elemento de 

suma importância para o desenvolvimento dessa pesquisa.  

Ainda segundo o autor citado (2008), os espaços de formação requerem 

espaços de conversas. Espaços onde as discussões não fiquem no plano das teorias e 

nem no plano das práticas, das ações. Quando conversamos, colocamos o sujeito da 

experiência em evidência, um sujeito que se comunica para si. É nesse momento, nesse 

espaço, que discutimos sobre as questões envolvidas, compartilhamos dúvidas, 

angústias e organizamos nossas ações. “Nas reuniões, informações viram 
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conhecimentos, palavras viram documentos, vivências viram experiências, e planos se 

concretizam”. (BUENO, 2008). 

Nessa pesquisa realizamos duas reuniões. A primeira reunião versou sobre 

importância da pesquisa, o nosso interesse pelo tema e os objetivos. Ocorreu em 

08/04/08, teve como participantes todos os professores da escola campo de pesquisa, 

que foram convidados uma semana antes. Nesse momento fizemos o convite a quem 

tivesse interesse em participar e colocamos que os únicos critérios de aceitação no 

grupo eram a adesão, a vontade de estudar e o desejo de colaborar. Expusemos sobre o 

objeto de investigação e os objetivos a serem alcançados. 

Na segunda reunião, realizada em 15/04/08, participaram apenas os professores 

realmente interessados, ou melhor, dos dezenove que participaram da reunião anterior, 

seis aderiram volitivamente à proposta da pesquisa, se comprometendo a colaborar 

efetivamente com todas as ações a serem desenvolvidas.  

Neste dia, foi distribuído o termo de adesão, que foi lido de forma 

compartilhada. Refletimos sobre cada aspecto e depois assinamos. Esse termo de adesão 

serviu como normatização da constituição do grupo de partícipes. Para Aguiar e Ferreira 

(2007, p. 77), “sem essa adesão, os processos continuarão a ser para ele externos e 

estranhos, aos quais, se submete, mas jamais se converterão em expressão do seu 

próprio ser”. Além disso, fizemos à análise e discussão dos objetivos, que já haviam 

sido lidos. 

Discutimos o papel dos partícipes na pesquisa e a responsabilidade com o 

trabalho a ser realizado. Para definir o papel de cada um, nos reportamos ao que enfatiza 

Desgagné (2007 p. 18):  

 
 

[...] quando falamos em pesquisa colaborativa, se supõe inicialmente que os 
docentes irão participar de todas as etapas ligadas à investigação formal, 
contribuindo com o pesquisador para definir o objeto da pesquisa, coletar 
dados e que irá, igualmente, apresentar e publicar os resultados. [...] 
colaborar não significa que todos devem participar das mesmas tarefas, mas 
que sobre a base de um projeto comum cada participante colabore, 
oferecendo uma parte de contribuição específica e, consequentemente, 
beneficiando todo o conjunto. 

 
 

Nesse momento apresentamos uma proposta para a realização dos Ciclos de 

Estudos Reflexivos. Decidimos que esses estudos seriam realizados semanalmente, no 

turno vespertino, com os professores que assinaram o termo de compromisso, no dia 

estabelecido pela Escola para o planejamento (os professores dessa Escola têm duas 
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horas de planejamento semanal), ficando claro, evidentemente, que outras pessoas, se 

resolvessem, depois, poderiam fazer parte do grupo e que os que estavam se 

comprometendo naquele momento também poderiam desistir se assim desejassem. 

Nessa reunião, ainda foi preenchida uma ficha de identificação com os 

seguintes dados: nome completo, curso que possui, tempo de serviço na profissão, se 

possui Curso de Pós-Graduação e o ano que leciona, além do nome que gostaria de ser 

citado na pesquisa. Definimos também o papel dos partícipes no processo a ser 

desenvolvido. Esclarecemos que mesmo trabalhando na perspectiva da pesquisa 

colaborativa é necessário estabelecer os papéis para que não fiquem desiguais as 

responsabilidades e todos se percebam como responsáveis pelo processo.  

Pensamos que o partícipe proponente da pesquisa deve ter o papel de 

orientador, de mediador, uma vez que deve possuir uma experiência maior com relação 

à teoria, possibilitando fazer uma articulação com a prática, além de coordenar os 

estudos, as discussões buscando os materiais mais adequados.  

Deve, enfim, articular momentos em que o diálogo e a reflexão estejam 

presentes. Afinal, compreendemos que não é por que o processo é colaborativo e 

consequentemente democrático, que todos vão fazer tudo. Todos são responsáveis por 

todas as ações e resultados, mas individualmente devem ter papéis a cumprir. Assim, 

todos os colaboradores, inclusive o proponente da pesquisa, deve ter funções definidas. 

Além dessas questões, definimos ainda como seríamos identificadas na 

pesquisa e todas concordaram que gostariam de ser conhecidas pelo primeiro nome. 

Após todo o processo, ficaram comprometidas com a pesquisa as professoras: Edinara, 

Simone, Lenira, Edna e as coordenadoras pedagógicas Aiene e da Paz. 

É importante observar que durante os três primeiros meses do desenrolar da 

pesquisa contamos com todas as seis professoras. No entanto, depois desse período duas 

desistiram de ser colaboradoras.  

Tendo em vista o tema da pesquisa, nesse mesmo dia discutimos sobre os 

procedimentos metodológicos a serem utilizados, inclusive os Ciclos de Estudos 

Reflexivos. Houve uma concordância de que estudar é essencial e necessário para 

qualquer profissional que quer desenvolver com eficiência a sua atividade; e no que diz 

respeito ao professor é uma ação indispensável, uma vez que lidar com sujeitos em 

processo de formação, como no nosso caso, requer compreensão, habilidade para lidar 

com as diferenças. 
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A partir daí resolvemos que conteúdo e que textos seriam discutidos. Foi 

sugerido que poderíamos iniciar pelos textos de Liublinskaia, “Desenvolvimento do 

Pensamento e da Linguagem”, contido na obra “Desenvolvimento Psíquico da criança” 

(1979) e Rubinstein com o texto “A natureza do pensamento”, da obra “Princípios de 

Psicologia Geral” (1973).  

Consideramos as reuniões um momento fundamental para que pudéssemos 

compreender e colocarmos os ‘pingos nos is’ sobre o trabalho que estávamos nos 

propondo a realizar. Podemos dizer que firmamos uma aliança, em que o eixo básico foi 

o compromisso e a responsabilidade dos partícipes, no decorrer de todo o processo.  

 
 
4.3.2 Autobiografia Profissional  
 
 

A compreensão do processo de formação do pensamento dos professores pode 

se dar também a partir da autobiografia de formação. Muitos comportamentos presentes 

na prática docente são frutos das suas vivências, das suas aprendizagens ao longo do seu 

processo de formação pessoal e profissional. O professor é o centro do seu próprio 

processo de formação. Para Souza (2005 p. 64): 

 
 

Tornar-se professor é um exercício, uma aprendizagem experencial e 
formativa inscrita na visão positiva que os sujeitos têm sobre si, sobre suas 
memórias de escolarização e na superação e acolhimento dos modelos 
formativos que viveram em seus percursos de escolarização. 

 
 

Nessa direção, a autobiografia profissional tem se tornado um recurso valioso 

para os processos investigativos. Pensando assim, consideramo-la um instrumento da 

mais alta importância para compreendermos o pensamento e a ação das professoras no 

contexto dessa pesquisa, uma vez que é nosso objetivo verificarmos como a história de 

vida pessoal e profissional influencia e interfere na atividade atual. 

Acreditamos que cada sujeito possui potencialidades e características que são 

peculiares, de modo que a trajetória pessoal escolar e profissional e as questões 

formativas precisam ser vistas a partir dessas potencialidades e características.  Somos o 

que aprendemos a ser, somos o que construímos ao longo da nossa vida. Entretanto, é 

necessário rever, reconstruir, ressignificar todas as nossas aprendizagens, tendo a 

autobiografia como a base para que isso aconteça. Lopes (2008 p. 15) diz que: 
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Os escritos autobiográficos possibilitam uma visão heterogênea da trama dos processos 
formativos e nos ajudam a repensar o processo de escolarização e as ações educativas a partir 
de diferentes olhares e experiências. Diversos sujeitos se cruzam nessas memórias fazendo 
com que sejam reconhecidas a pluralidade do mundo e suas reconstruções. 

 
 

Segundo Bosi (1995, p.55), 
 
 

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas repensar, com imagens e ideias de hoje, 
as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. [...] A lembrança é uma 
imagem construída pelos materiais que estão agora a nossa disposição, no conjunto de 
representações que povoam nossa consciência atual. 

 
 

Com essas ideias, consideramos que repensando as nossas ações a partir das 

lembranças, das imagens construídas, a partir das nossas experiências, poderemos 

reconstruir essa ação e ter um conhecimento muito mais elaborado e voltado para o 

aluno com quem atuamos no contexto atual. Com essa intenção é que foram realizadas 

essas autobiografias. 

A expectativa é de que tiraremos das autobiografias informações importantes 

que farão com que compreendamos como a nossa formação tem contribuído para o 

desenvolvimento do nosso pensamento e a implicação disso nos resultados obtidos pelo 

aluno com quem trabalhamos, que é diretamente influenciado pelas nossas lembranças, 

experiências e pelo sentido que damos às coisas e à vida. 

Dessa forma, fazendo um resgate da vida pessoal e da formação profissional, 

haveria a possibilidade de uma compreensão do que somos e como somos formados. A 

nossa prática de certa forma retrata a história que vivemos, daí a importância, nesse 

estudo, dos relatos autobiográficos. 

Para a construção da autobiografia utilizamos os dados sugeridos por Rego, 

(2003):  

1) Dados biográficos: Época e local de nascimento, grau de escolaridade, 

estado civil, formação escolar, característica de sua vida profissional (função, jornada de 

trabalho, tempo de serviço), hábitos de leitura (frequência, preferência e volume de 

leitura). 

2) Lembranças da vida escolar: Estilo pedagógico da escola onde estudamos, 

tipo de disciplina adotada, recursos materiais, professores mais marcantes, atividades 

escolares que despertavam maior interesse, as características que apresentávamos como 

aluno, tipo de socialização propiciada pela escola, a relação estabelecida com a escola 

(se gostávamos de ir à escola), o que mais gostávamos, o que não gostávamos da escola, 
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dificuldades enfrentadas, as principais mudanças ocorridas ao longo da escolarização, o 

que era bom o que não era (explicitando por que), momento histórico do país durante a 

nossa formação, quais as influências desse contexto no ambiente escolar e na nossa 

forma de encarar as diversas situações, tipo de engajamento político. 

3) As marcas da escolarização: A importância da escola para a constituição da 

nossa singularidade a partir das aprendizagens, possibilitadas pelos aspectos cognitivo, 

afetivo e social, a pertinência e aplicabilidade das competências desenvolvidas pela 

escola, as influências da escola para a formação como leitor autônomo e crítico, as 

principais marcas e eventuais deficiências na formação, o modo como se insere 

socialmente e exerce a cidadania, o papel e impacto da escolarização na vida 

profissional, e necessidades formativas atuais. 

A autobiografia foi uma forma de mediar o nosso processo de reflexão, ao 

mesmo tempo em que possibilitou um maior conhecimento da nossa formação e do seu 

papel na forma como pensamos. “Histórias podem ser um excelente terreno de análise 

se não ignorarmos todos os aspectos inerentes à sua recolha e apresentação” 

(GALVÃO, 1995, p. 330). Podemos através disso, ouvir e entender a forma como 

agimos e reagimos frente ao modo de pensar e de ser professor. As lembranças da 

escola, da vivência em família, não fazem parte somente do mundo infantil, mas 

encontram-se vivas nas histórias de vida de muitas professoras. 

Para Liberali (1997, p. 60), a autobiografia tem como objetivo: 

 
[...] promover uma reflexão crítica através de uma retomada do percurso de 
formação profissional [...]. O foco específico deste instrumento [...] é a 
reconstituição consciente dos aspectos da identidade profissional, que se 
inicia no início da vida escolar, de quando o futuro professor ainda é aluno, e 
começa a construir suas representações sobre a função docente através da 
prática de seus professores [...]”. 

 
 

Diz ainda essa autora: “É através da escritura da autobiografia e discussões dali 

decorrentes que se pretende que o professor-aluno melhor compreenda como chegou a 

ser o professor atual”. 

Em função de um longo processo histórico, em que sempre ouviram muitas 

coisas sobre si mesmas e muito pouco sobre o poder instituído que os modelaram, 

poucas vezes os professores voltam a refletir sobre seu processo formativo.  Nesse 

sentido, buscando instituir um novo sentido à realidade que se apresenta, estabelecemos 

um diálogo com as professoras envolvidas nessa pesquisa no intuito de construir uma 

aproximação das nossas histórias de vida, com o nosso desenvolvimento profissional. 
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Nessa perspectiva, fomos convocados a recordar nossa vida familiar e escolar, 

como também as práticas docentes que impunham ou não o desejo de sermos, incluindo 

aí os mitos e crenças que ainda povoam as nossas lembranças e as nossas práticas 

pedagógicas. 

Admitimos que trabalhar com a autobiografia possibilita ao professor 

compreender o processo formativo vivido e por que age de determinada maneira, quais 

as causas e consequências dessa forma de agir, além de dar condições para que crie 

novas estratégias sempre a partir de investigação e reflexão. “[...] é também um 

processo de interação com o outro, e nessa medida ajuda-nos a compreender qual o 

papel de cada um de nós na vida dos outros” (GALVÃO, 1995 p. 343). 

Para fazer a autobiografia profissional optamos por um texto escrito. Essa 

opção se referendou em Liberali e na afirmação de Ferreira (2006) de que este 

possibilita “[...] assegurar a chance de modificar a relação com nosso próprio texto após 

a reflexão coletiva”. Assim, cada partícipe, a partir do roteiro de Rego, elaborou no mês 

de abril de 2008, no tempo e no espaço disponível, a sua autobiografia, que depois foi 

lida e modificada conforme os interesses e as lembranças de cada um. 

 
4.3.3 Ciclos de Estudos Reflexivos 

 

Os Ciclos de Estudos Reflexivos têm se tornado um espaço importante onde o 

professor pode fazer um aprofundamento e uma retomada teórica como forma de 

ampliar a sua formação profissional e provavelmente a sua prática pedagógica 

cotidiana. São espaços de análise e discussão e “oportunizam, além da reconstrução de 

saberes, a reconsideração de valores, crenças e objetivos de ação, propiciando a opção 

por alternativas mais eficazes à solução dos problemas vivenciados no cotidiano da 

prática pedagógica” (AGUIAR E FERREIRA, 2007, p.76). 

Magalhães reafirma essa ideia quando diz que: 

 
 

[...] se constitui como uma nova organização discursiva que teve início com a 
necessidade de propiciar contextos para a formação de um educador reflexivo 
informado em uma prática crítica (MAGALHÃES, 2004,  p. 82) 

 
Por isso é fundamental no processo de formação do professor a realização de 

momentos de estudos, em que esse professor possa adquirir e construir novos 
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conhecimentos e, assim, tornar mais eficaz o seu fazer, contribuindo para melhorar a 

aprendizagem e o desempenho do aluno. 

Nessa perspectiva, objetivamos, com o Ciclo de Estudos Reflexivos, elaborar e 

reelaborar o conceito de pensamento a partir dos conhecimentos prévios dos 

professores, que são a base para que iniciemos qualquer processo de estudo e de ensino. 

Segundo Aguiar e Ferreira (2007, p. 76): 

 
 

A implementação dos Ciclos de Estudos Reflexivos implica algumas etapas: 
sondagem das necessidades formativas e dos conceitos cujos significados 
pretende-se aprofundar, apropriação de novos pressupostos teóricos 
conceituais e reelaboração dos conceitos e de sua significação prática 

 
Antes do começo do Ciclo de Estudos, como já enfatizado, pedimos que cada 

um dos partícipes respondesse a seguinte questão: o que é pensamento? A intenção era 

fazer com que todos tivessem um conceito prévio do tema objeto da pesquisa, para, a 

partir daí, desenvolvermos um processo de estudo onde pudéssemos discutir e refletir e, 

assim, reelaborarmos esse conceito prévio, uma vez que os conceitos se constituem o 

objeto do próprio trabalho. 

Além dos textos relativos ao pensamento, estudamos também, um texto sobre 

pesquisa colaborativa e outro abordando a questão da reflexão, pois apesar de haver 

realizado uma discussão no dia da primeira reunião, essa foi considerada muito breve e 

superficial, fazendo-se necessário outro momento para tal. Destacamos no quadro a 

seguir, os textos utilizados nas Sessões de Estudos realizados durante o processo: 

Quadro 02: Textos e autores estudados nos Ciclos de Estudos Reflexivos 

 

Os Ciclos de Estudos Reflexivos obedeceram à sistemática discutida e decidida 

pelos partícipes, sendo definido que iniciaríamos com o texto de Liublinskaia, uma vez 

TEXTO REFERÊNCIA 

Desenvolvimento do pensamento e da linguagem. LIUBLINSKAIA, A. A. Desenvolvimento Psíquico da criança. 

Lisboa: Editorial Notícias, 1979. 

A natureza do pensamento. RUBINSTEIN, S. L. Princípios de psicologia geral. Lisboa: 

Editora Estampa, 1979. 

Reflexividade. IBIAPINA, Ivana M. L. M. Docência universitária: um 

romance construído na reflexão dialógica. Dissertação de 

Mestrado – UFRN/2004. 

Pesquisa colaborativa: uma aliança entre pesquisadores e 

professores. 

IBIAPINA, Ivana M. L. M., FERREIRA, Salonilde. In: 

IBIAPINA, Ivana M. L. M. Formação de professores – 

texto e contexto. 
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que, manuseando o texto, todos consideraram ser mais oportuno pela linguagem de mais 

‘fácil compreensão’, conforme disseram algumas das partícipes.  

A sistemática dos Ciclos de Estudos Reflexivos se efetivou segundo a 

Metodologia da Elaboração Conceitual (FERREIRA, no prelo): 

• Diagnóstico dos Conhecimentos Prévios; 

• Acesso antecipado aos textos; 

• Leitura prévia dos mesmos; 

• Discussão das ideias centrais dos autores e retomada de aspectos 

considerados necessários a uma maior compreensão das ideias; 

• Comparação dos conceitos emitidos pelos autores, destacando 

semelhanças e diferenças entre eles; 

• Relação das propriedades ou atributos essenciais (necessários e 

distintivos) do conceito; 

• Reelaboração dos conceitos considerando essas propriedades; 

• Comparação dos conceitos elaborados (prévio e reelaborado); 

 
Foi realizado um total de seis momentos de Estudo Reflexivo, em princípio 

semanalmente, mas, como as professoras tinham que planejar suas aulas, passamos a 

nos encontrar quinzenalmente, a partir da leitura do texto de Rubinstein. A distância 

entre o término de um texto e o início do outro se deu por algumas questões de ordem 

pessoal de algumas partícipes, como também devido ao recesso da Escola que acontece 

no mês de junho. 

No estudo com o texto de Liublinskaia, tínhamos como objetivo, conforme já 

dissemos, a construção do conceito de pensamento. Embora o texto tenha sido escolhido 

por considerarmos que era mais acessível, sabíamos que não era fácil, pois versava 

sobre um assunto sobre o qual os professores não tinham muito conhecimento. Todavia, 

por ser um texto que já conhecíamos nos estudos do Grupo de Estudos da Base de 

Pesquisa – UFRN, do qual algumas professoras do grupo haviam participado, pudemos 

fazer uma mediação coerente, respondendo e até provocando questionamentos e 

respostas. 

A primeira Sessão de Estudo Reflexivo sobre pensamento ocorreu no dia 

06/05. Nesse momento definimos o papel dos participantes da pesquisa. Assim, 

estabelecemos que seria função de cada um do grupo: Providenciar/selecionar os textos; 
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ler com antecedência; participar das discussões; coordenar os debates; organizar os 

espaços de estudo. 

Combinamos que os textos seriam entregues sempre na semana anterior para 

que todos se familiarizassem e pudessem ser mais ágeis na discussão. Nesse dia, 

combinamos que leríamos o texto de forma compartilhada, uma vez que foi entregue 

nesse mesmo dia.  Ficou decidido então, que estudaríamos o pensamento a partir das 

ideias de Liublinskaia e Rubinstein. E que nossos momentos de estudo seriam sempre 

realizados no refeitório da escola, uma vez que era o único lugar disponível, antes e 

depois do intervalo das crianças.  

Em todos os momentos utilizávamos um gravador de voz, visando não perder 

nenhum detalhe das discussões realizadas. A cada encontro retomávamos a discussão 

anterior, a partir da transcrição do que havíamos dito e gravado. Cada partícipe podia 

retomar a sua fala, acrescentar e melhorar a sua argumentação. 

Como teríamos que realizar a sessão reflexiva, consideramos que seria 

interessante que realizássemos uma discussão sobre reflexão. Com a concordância de 

todos, escolhemos o texto “Reflexividade” de Ibiapina. Esse texto que parte da sua Tese 

de Doutorado em Educação: “Docência universitária: um romance construído na 

reflexão dialógica”, 2004, nos deu respaldo para que pudéssemos realizar essas sessões 

anteriormente programadas. Além desse, também retomamos a discussão sobre 

colaboração a partir do texto de Ibiapina e Ferreira (2007: “Pesquisa colaborativa: uma 

aliança entre pesquisadores e professores”, que constitui o capítulo “A trama de 

pesquisar e formar em colaboração do livro “Formação de professores – texto e 

contexto”. É importante salientar que esses dois textos embora tenham sido bastante 

significativos para as nossas reflexões e aprendizagens, não foram utilizados no 

processo de análise. 

Acreditamos que através do Ciclo de Estudos Reflexivos é possível encontrar 

meios e caminhos para uma prática mais efetiva e resultados mais significativos na 

aprendizagem dos alunos. 

 
4.3.4 Sessão Reflexiva  

 
 

Escolhemos a Sessão Reflexiva como alternativa metodológica por 

considerarmos que pode possibilitar a descoberta de respostas ao professor no que diz 

respeito às questões da sua formação, uma vez que é um espaço onde podemos aprender 
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a estabelecer relações entre conhecimentos novos e anteriores, além de permitir a 

descoberta de contradições e de limitações tão presentes no processo formativo por nós 

vivenciado. Diferentemente dos Ciclos de Estudos Reflexivos, que possibilitam o 

aprofundamento dos conhecimentos a partir da leitura e discussão das idéias dos autores 

estudados, nas Sessões Reflexivas podemos refletir sobre nosso o próprio aprendizado  

e encontrar alternativas para reduzir nossas limitações, compreendendo as contradições 

implicadas nesses processos. 

Para Ibiapina (2008, p.97), a Sessão Reflexiva é “[...] o contexto, o ambiente 

propício à reflexão, o lócus de promoção da reflexividade. É um espaço de criação de 

novas relações entre teoria e prática, permitindo que o professor possa compreender o 

que, como e o porquê de suas ações”. Dessa forma, Aprende a pensar, a retomar, 

corrigir ou confirmar, a rever as suas posições, tendo em vista as ações que realiza. 

Diz ainda essa autora (2008) que, através da reflexão crítica, a linguagem é 

estimulada e o professor pode descobrir as relações contraditórias presentes no processo 

e as melhores formas de superá-las e ao mesmo tempo mudar a compreensão que tem de 

sua formação, da prática e do sentido do trabalho docente. 

Discutindo e avaliando nossa formação podemos descobrir formas de lidar com 

as contradições da realidade, ampliar nossos conhecimentos e de como aplicá-lo a nossa 

prática pedagógica, de perceber que possuímos limitações, mas com muitas 

possibilidades para aprender mais e fazer um trabalho sempre melhor. Em geral, “[...] o 

professor constrói e reconstrói esse saber num processo empírico, para atender às 

necessidades práticas imediatas, sem uma investigação mais metódica e uma 

consequente sistematização desse saber” (HORIKAWA, 2004, p. 121). 

É necessário então, que o professor busque formas de realizar o seu trabalho de 

maneira que possa ir além do superficial, produzindo conhecimentos, fazendo 

enfrentamentos para resolver as situações que estão presentes e atrapalham a sua ação. 

Nesse sentido nos reportamos a Magalhães (2004, p. 82), quando enfatiza:  

 
As sessões reflexivas têm [...] como metas (a) formar profissionais críticos 
que reflitam sobre suas práticas e sobre a formação de seus alunos e (b) 
contextualizar uma relação indivisível entre a teoria vista no curso e a prática 
de sala de aula, uma vez que o professor, na relação com o colega, vivencia 
os papéis de avaliador das práticas didáticas do colega e o de avaliado pelo 
colega. 
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Nessa direção o processo reflexivo desenvolvido através da Sessão Reflexiva 

pode possibilitar ao professor compreender a problemática que envolve tanto a sua 

formação, quanto a sua sala de aula, dando alternativas para a resolução, através dos 

conteúdos, do uso de estratégias e de novos procedimentos. Além disso, possibilita a 

condição de que possamos rever as nossas ideias e fazer surgir um novo ‘olhar’ sobre a 

necessidade teórica e a sua relação com a prática, visando sempre mudanças e 

transformações, uma vez que nesse momento é avaliado e avaliador. 

Bem ou mal, o olhar do outro traz implicações para o nosso jeito de ser e de 

realizar as nossas ações. Muitas vezes não mudamos porque não percebemos essa 

necessidade. É necessário, então, que sejamos alertados para que possamos romper com 

situações que atrapalham a nossa prática cotidiana. Para Horikawa, (2004, p. 136), “a 

sessão reflexiva é orientada pelo objetivo de romper com os aspectos da cultura escolar 

que impedem a transformação [...]”. 

Através das Sessões Reflexivas é possível mobilizar uma série de ações e a 

compreensão de que é necessária uma atitude coerente, fortalecendo assim a autonomia 

e a tomada de decisões relativas à própria formação do professor. Segundo Ghedin, 

(2006, p. 138), “refletir criticamente significa colocar-se num contexto de uma ação, na 

história da situação, participar em uma atividade social e tomar postura ante os 

problemas”.  Assim, os espaços de estudo e discussão criados para que o professor 

possa realizar fundamentação teórica e rever a sua prática são de extrema significância, 

pois possibilitam a apropriação de novos conceitos, desenvolvimento de suas funções, 

processos mentais e procedimentos, particularmente, sua forma de pensar e agir.  

Temos clareza de que a nossa ação enquanto educadoras só será realmente 

efetiva se aprendermos a refletir sobre ela continuamente. Entretanto, como qualquer 

atividade, só aprenderemos a realizá-la se fizermos disso um exercício constante. 

As Sessões Reflexivas foram programadas, inicialmente, para serem realizadas 

quinzenalmente, mas por conveniência do grupo, mudanças ocorreram. Assim, 

realizamos quatro momentos distintos tendo em vista, essas conveniências, como vemos 

conforme cronograma a seguir: 
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  Quadro 03 - Cronograma das Sessões Reflexivas 
  Fonte: reunião com o grupo de partícipes 

 

Para Liberali (2004, p.102), “A reflexão crítica é marcada pela descrição de 

ações, discussão das teorias que embasam essas ações, autocrítica e proposta de 

reconstrução da ação”. Embora saibamos que essa não seja uma prática corrente nas 

escolas, defendemos que é possível e deve ser realizada, uma vez que pode possibilitar 

ao professor encontrar caminhos formativos para fazer com que a ação de ensinar tenha 

resultados na aprendizagem do aluno, que deve desenvolver o seu pensamento também 

numa perspectiva crítica e reflexiva. Professor que não aprendeu a pensar criticamente, 

certamente não saber ensinar a pensar. 

Ao falarmos de reflexão crítica, reportamo-nos a Freire que foi fonte de 

inspiração para dezenas de estudiosos que discutem essa questão. Enfatiza esse autor 

(1996, p. 38) que “[...] na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de 

hoje ou de ontem que se pode melhorar a própria prática”. Acrescentamos que pensando 

criticamente poderemos modificar também nossa maneira de pensar. 

Tendo como parâmetro Smyth (1992), Freire (1970) e Bartllet (1999), Liberali 

(2004), enfatiza que o trabalho de reflexão crítica pode ser desencadeado em quatro 

ações básicas, que mantêm uma relação de encadeamento entre si: descrever, informar, 

confrontar e reconstruir. 

O descrever diz respeito à ação que expressa a atividade prática, assim como a 

teoria, da forma como esta se efetiva. Responde a questão: o que foi feito? 

O informar se refere à ação que explicita os princípios que orientam a prática. 

Explica e generaliza através das teorias. Responde a questão: Qual a fundamentação 

teórica para minha ação?  “[...] abrem espaços para o confronto das ações, embasado em 

consciente entendimento delas e não na simples sugestão de novos procedimentos” 

(LIBERALI, 2004 p. 92). 

O confrontar busca a causa das ações, as explicações teóricas que lhes dão 

sustentação, os valores culturais que as permeiam e suas contribuições. Para Liberali 
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(2004 p. 92), “confrontar envolve buscar as inconsistências da prática, entre 

preferências pessoais e modos de agir”. Na verdade, é uma forma de instigar o partícipe 

a perceber que as teorias são quem orientam nossas ações e nos fazem compreender e 

ajudar a construir atitudes emancipatórias, tanto em relação à prática, como também no 

que se refere às inconsistências teóricas. No confrontar respondemos à questão: Por 

quê? 

O reconstruir refere-se à busca de alternativas para as ações práticas e teóricas. 

Explicita o porquê das novas ideias e propostas. Responde a questão: O que modificar? 

Na reconstrução passamos a ter maior poder de decisão sobre o nosso agir e nosso 

pensar. 

Essas ações foram contempladas para que pudéssemos organizar as 

apresentações e análises do nosso próprio trabalho e tivéssemos clareza com relação aos 

roteiros de reflexão no que diz respeito aos nossos pares. Esse processo compreende três 

dimensões: a reflexão intersubjetiva (autorreflexão), a Reflexão intrassubjetiva (hetero-

reflexão) e Reflexão intersubjetiva dos pares (autorreflexão dos partícipes sobre a 

reflexão do outro). 

Em geral, não temos a prática de discutir na escola, com nossos parceiros, as 

questões de aprendizagem, as dificuldades vividas no contexto da sala de aula. Assim, 

para levarmos a cabo essa proposta não foi nada fácil, uma vez que, em espaços como 

esses, nossas limitações e fragilidades são expostas, embora saibamos que desses 

momentos surgem novas ideias e formas que certamente enriquecem o nosso fazer 

pedagógico, tornando-se, assim, uma “possibilidade de emancipação, uma vez que não 

haveria uma simples sujeição às teorias formais, mas um entrelaçamento entre prática e 

teoria, confrontação com a realidade e valores éticos [...]” (LIBERALI, 2008 p. 44). 

A cada dia foi realizada uma Sessão Reflexiva. Foi definida uma por dia, para 

que tivéssemos condição de discutir e refletir com calma sobre as colocações de cada 

uma das partícipes. Todos os momentos das Sessões Reflexivas seguiram um roteiro 

que contempla três momentos básicos – reflexão intrassubjetiva (cada partícipe 

apresenta seu relato e faz a autorreflexão do seu processo de aprendizagem), 

intersubjetiva dos pares (acontece uma hetero-reflexão dos pares sobre o relato do 

outro) e outro momento intrassubjetivo (cada um dos partícipes faz uma autorreflexão 

sobre a sua colaboração em relação ao processo desencadeado pela parceira). 
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Para realizarmos as Sessões Reflexivas com o objetivo de reelaborar o conceito 

de pensamento como elemento de mediação do desenvolvimento do pensamento 

teórico, construímos um roteiro (quadros abaixo), para cada um dos momentos:  

  

REFLEXÃO INTRASSUBJETIVA 

(AUTORREFLEXÃO DE CADA PARTÍCIPE SOBRE A SUA PRÓPRIA EXPOSIÇÃO) 

DESCREVER - O processo de discussão vivenciado contribuiu para o 
desenvolvimento da capacidade de pensar? Por quê? 

 
INFORMAR - Os objetivos foram atingidos? Por quê? Encontrou 

dificuldades em relação a internalização dos 
conhecimentos estudados? Quais? A que atribui essas 
dificuldades? 

 
CONFRONTAR - Qual a relação entre esses conhecimentos e a sua 

prática? Houve um empenho pessoal em compreender os 
conteúdos discutidos? 
 

RECONSTRUIR - Se você fosse estudar novamente esse tema, o que 
mudaria. Por quê? O que poderia fazer para continuar 
esse processo de desenvolvimento pessoal? 
 

QUADRO Nº 04 – Reflexão intrassubjetiva.  
Fonte: Liberali (2007); Ibiapina; Ferreira (2007). 
 

 

REFLEXÃO INTERSUBJETIVA  
(HETERO - REFLEXÃO DOS PARES SOBRE A REFLEXÃO DO OUTRO) 

DESCREVER Esclarecer: 
- Importância da escolha do conteúdo estudado; 
- Importância dos conhecimentos trabalhados para a 
sua prática; 
- Como foi realizada a discussão; 
- Os objetivos do estudo; 

INFORMAR - Os objetivos pretendidos foram atingidos? 
- Que conhecimentos foram discutidos? 
- Por que a opção por trabalhar esses conteúdos? 
- Encontrou dificuldades na compreensão? A que 
atribui essas dificuldades? 

CONFRONTAR - A discussão realizada contribuiu para melhorar a 
sua prática? 
- Os conceitos estudados, de que forma embasam a 
sua prática? 
- Sentiu alguma dificuldade no desenvolvimento da 
discussão? Por quê? 

RECONSTRUIR - Mudaria a forma com que trabalhamos o 
conteúdo? Por quê? 
- Qual a relação entre a sua atividade profissional 
antes das discussões e após as discussões? 
- O que poderia fazer para melhorar o seu 
desenvolvimento profissional? 
- O que proporia para atingir o seu objetivo? 

QUADRO Nº. 05 – Reflexões intersubjetivas. 
 Fonte: Liberali (2007); Ibiapina; Ferreira (2007). 
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REFLEXÃO INTRASSUBJETIVA  

(AUTORREFLEXÃO DE CADA PARTÍCIPE SOBRE A SUA PARTICIPAÇÃO NA REFLEXÃO DO 

OUTRO) 

DESCREVER - Solicitei as informações complementares e necessárias 
visando tornarem claras e precisa a descrição? 
- Retomei aspectos que ajudaram à compreensão do que 
foi relatado? 

INFORMAR - Solicitei esclarecimentos sobre conceitos e princípios 
que orientam a discussão? 
- Facilitei a explicitação? 
- Complementei a discussão acrescentando outras ideias? 
- Concordei ou discordei com os argumentos 
apresentados, apresentando meu ponto de vista? 
 

CONFRONTAR - Solicitei esclarecimentos sobre o referencial teórico 
apresentado? 
- Estimulei a identificação dos pressupostos teóricos? 
- Respeitei pontos de vista divergentes? 
- Registrei minha ideia para expressá-la no momento 
oportuno? 
- Sugeri aspectos que pudessem contribuir para o 
processo formativo dos partícipes? 
 

RECONSTRUIR - Coloquei questões que possibilitaram a ampliação de 
mudanças? 
- Apresentei sugestões evidenciando sua pertinência e 
importância para o alcance dos objetivos estabelecidos? 
- Fiz observações sobre o processo reflexivo vivenciado? 
 

QUADRO nº. 6 – Reflexão intrassubjetiva dos pares. 
Fonte: Liberali (2007); Ibiapina; Ferreira (2007). 

 
Em todos os momentos das Sessões Reflexivas, essas ações e questionamentos 

foram utilizados. Todas as falas foram gravadas para que não perdêssemos as 

informações necessárias e pudéssemos retomá-las subsequentemente. É importante 

enfatizarmos que, a cada nova sessão reflexiva (foram feitas em quatro momentos), 

apresentávamos o que antes havíamos discutido, para que algumas informações ou 

ideias fossem corrigidas ou mesmo retiradas, se assim as partícipes desejassem. 

Depois de concluído esse processo, passamos à análise, cujos procedimentos 

utilizados discutimos a seguir. 

 
 
4.4 Procedimentos de análise  
 
 

Para chegarmos aos objetivos a que nos propomos, lançamos mão de vários 

instrumentos. Para proceder à análise dessa pesquisa teremos como parâmetro os dados 

contidos nas Reuniões, na Sondagem Diagnóstica, nas Autobiografias de formação, e 
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nas ações privilegiadas nas Sessões Reflexivas, subsidiadas pelos fundamentos teóricos 

que dão sustentação à pesquisa. Esses instrumentos trazem uma vasta quantidade de  

elementos que nos permite inferir sobre o nível conceitual das partícipes quanto ao 

pensamento e como esses elementos estiveram presentes ou não, no processo de 

formação profissional, ajudando-nos a nos a nos perceber como  profissionais que 

somos. 

Como afirma Magalhães (2002, p. 18), “o objetivo principal da reflexão é 

construir identidades em que os professores se percebam como atores que decidem”, 

considerando as questões sócio-culturais e interesses que permeiam as suas decisões. 

Nesse sentido, foram definidas também categorias teóricas para a análise do 

desenvolvimento do pensamento, a partir de aspectos teóricos que dão sustentação ao 

estudo.  

É importante destacar a função mediadora da linguagem que tanto do ponto de 

vista do outro, como de si própria, assume um papel central na internalização das 

funções psicológicas superiores. Todas as funções mentais são processos mediados por 

signos, que são meios fundamentais para a orientação e organização destas funções por 

participar da constituição do pensamento. A linguagem exerce uma influência direta nas 

funções mentais (atenção, memória, pensamento, raciocínio) propiciando sua 

transformação. 

Segundo Vygotsky (1998c, p. 76), “as mudanças nas operações com signos 

durante o desenvolvimento são semelhantes àqueles que ocorrem na linguagem”. Diz 

ainda esse autor: “[...] o desenvolvimento do pensamento é determinado pela 

linguagem, ou seja, pelos instrumentos linguísticos do pensamento e pela experiência 

sócio-cultural [...]”. 

As estruturas do discurso, quando dominadas pelo sujeito, transformam-se nas 

estruturas básicas do pensamento. Assim, a relação entre o pensamento e a palavra não 

pode ser vista como algo parado, mas como um processo, um movimento contínuo de 

vai e vem.  

Além disso, a estrutura da linguagem não se reduz a refletir a estrutura do 

pensamento, da mesma forma que o pensamento não se limita a encontrar sua expressão 

na fala. É na linguagem, concebida como instância de significação do homem com as 

coisas e com os outros homens e do homem consigo próprio, que ele encontra a sua 

realidade e sua forma. É através da linguagem que o desenvolvimento cultural do 

homem é constituído. Nesse sentido, podemos dizer que a linguagem desempenha um 
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papel fundamental no desenvolvimento do pensamento e é a mais clara expressão da 

natureza da consciência humana. 

Para Liublinskaia (1979, p.262), “a expressão do pensamento através da 

linguagem exige que o desenvolvimento do pensamento da criança se aborde através do 

processo da sua actividade prática, em crescimento e evolução”. Ainda acrescenta a 

autora (p. 267): 

 
 

A palavra é um elemento da linguagem humana, ou seja, a forma de reflexo 
generalizado da realidade através do idioma. Quando deseja transmitir os 
seus pensamentos, a sua compreensão da realidade, as suas intenções, 
desejos, sonhos, alarmes, etc., cada indivíduo utiliza o seu próprio idioma. 

 
 
Nessa direção, para a análise das ações do processo reflexivo, a utilização da 

linguagem é o elemento primordial uma vez que é através dela que poderemos refletir, 

rever e buscar as resoluções para as questões levantadas. 

A linguagem, como já enfatizado é constitutiva do pensamento e exerce a 

função de mediação entre sujeito e objeto. É a partir do momento em que a linguagem 

começa a ser utilizada, no decorrer do desenvolvimento, que o pensamento torna-se 

verbal e a fala racional. Nesse sentido, é importante que seja observada a relação que o 

sujeito estabelece desde cedo entre pensamento, linguagem e ação. É também através da 

linguagem, que o cérebro vai organizando suas funções, permitindo uma nova maneira 

de perceber a realidade, a forma da ação e do comportamento humano. 

Nesse sentido a análise aqui realizada vai revelar certamente uma relação 

estreita entre o sujeito, o grupo e a cultura nos quais está inserido. Essa cultura, segundo 

Vigotski (1998c) é internalizada a partir dos processos interativos e da linguagem. A 

linguagem é que expressa o pensamento. É nesse processo que os conceitos são 

considerados, sejam eles espontâneos ou cotidianos e científicos, cuja interconexão 

torna-os interdependentes. Esses conceitos são o centro da análise desse trabalho. 

Adotaremos para tal as categorizações expostas por Ferreira (2007, p. 63), conforme o 

quadro a seguir: 
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Descrição Enumeração dos atributos ou propriedades externas 

dos fenômenos a fim de os distinguir. Inclui todos 
os atributos do fenômeno sem abstrair os essenciais 
dos secundários. Estabelece vínculos factuais que 
se revelam na experiência imediata. Há uma 
predominância do conteúdo em relação ao volume. 
Seu objetivo é descrever o melhor possível, com 
maior plenitude e exatidão, os atributos dos 
fenômenos, transmitindo uma imagem sensório-
perceptiva do fenômeno mediante uma 
representação criadora ou reprodutiva. 

Caracterização Utiliza também o procedimento lógico da 
enumeração, a partir da abstração de alguns 
atributos ou propriedades essenciais que distinguem 
os fenômenos. As abstrações desprendem-se dos 
elementos perceptivos, porém seu volume apresenta 
um grau de generalidade restrito às singularidades. 

Definição É um procedimento lógico através do qual se revela 
o conteúdo do conceito ou se estabelece o 
significado do seu termo. Consiste em abstrair os 
atributos ou propriedades essenciais e necessárias 
para distinguir um fenômeno dos demais, sem 
esgotar todas as suas propriedades, aspectos e 
relações [...]. 

Conceituação Compreende o universal, essencial e necessário no 
fenômeno. Abrange os atributos ou propriedades 
essenciais e necessárias, os nexos e relações que 
constituem a essência do fenômeno, contendo, ao 
mesmo tempo, a singularidade, a particularidade e a 
universalidade, isto é, conteúdo e volume. [...]. 

Quadro nº. 7 – Categorias de formação e desenvolvimento dos conceitos.  
Fonte: Ferreira (2007).  
 
 

Esses estágios de formação conceitual nos possibilitaram a utilização de uma 

referência para que pudéssemos, no diálogo com as partícipes e os autores, fazer as 

comparações e a devida reconstrução do que previamente havíamos construído, seja nas 

nossas relações e interações ou nas nossas vivências pessoais e profissionais que 

interferem no nosso fazer cotidiano. De acordo com Vygotsky (1998, p. 109), “para 

estudar a relação entre o desenvolvimento dos conceitos científicos e dos conceitos 

cotidianos, precisamos de um parâmetro para compará-los”, sem o que não teremos 

como definir os aspectos teóricos que fundamentam e devem fundamentar a nossa 

prática. Esse parâmetro nos possibilitou compreender em que categoria cada 

profissional envolvido se encontrava a partir sempre da sua história, assim como os 

avanços resultantes do processo desencadeado. 

 
 
 



86 
 

5. UM OLHAR RETROSPECTIVO 
 

Histórias de vida, quando 
recuperadas, permite-nos a 
conjugação de olhares singulares das 
ações educativas. 

 
Fazenda 

 
Compreender por que a ação de um professor se dá de determinada forma nos 

leva a história de sua vida pessoal e profissional. O seu processo formativo é em geral 

responsável pela composição do seu fazer. Para Chapman (1992 APUD GALVÃO, 

1995, p. 331), “o professor é a história, uma história particular em termos de passados, 

presente e de experiências antecipadas”.  

As professoras partícipes de nossa pesquisa possuem histórias diferentes e 

variadas de seu processo, histórias construídas nas suas experiências como 

profissionais, como também construídas ao longo da sua vida pessoal. Pensamos que 

para compreender o processo aqui desenvolvido é fundamental compreendermos as 

especificidades de cada uma dessas professoras e as suas histórias de vida. Nessa 

perspectiva, as narrativas autobiográficas vão dizer das escolhas e das características e 

da sua forma de ver e pensar a escola, o aluno e elas mesmas.  

O tempo inteiro vamos nos referir as partícipes pelo próprio nome conforme 

combinado nas nossas discussões e encontros. Das partícipes, duas são professoras de 

sala de aula e duas são coordenadoras pedagógicas e atuam na mesma escola pública da 

Rede Municipal de Ensino de Natal/RN. Uma delas, da Paz, é a mediadora da pesquisa. 

Apresentamos então, no quadro a seguir, uma síntese dos seus dados de identificação: 

 

NOME FORMAÇÃO 

INICIAL 

PÓS-

GRADUAÇÃO 

ANO QUE 

LECIONA 

TEMPO DE 

DOCÊNCIA 

COMO QUER 

SER 

APRESENTDA 

Lenira Pedagogia Esp. 

Psicopedagogia 

1º 13 anos Lenira 

Simone Pedagogia Esp. Ed. Infantil Ed. Infantil 12 anos Simone 

Aiene Pedagogia Mestra em 

Educação 

Coord. 

Pedagógica 

21 anos Aiene 

Da Paz Pedagogia Esp. em 

Psicopedagogia 

Coord. 

Pedagógica 

22 anos Da Paz 

 

Quadro nº 08 – Dados de identificação dos partícipes.  
Fonte: autobiografia profissional/ 2008. 
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Naturalmente essas informações são importantes, mas não suficientes para 

fazermos análises e inferências a respeito do processo formativo e a forma como os 

professores desenvolveram o seu processo de pensamento. Nessa direção, essas 

professoras colaboradoras envolvidas foram convidadas a recordar sua vida familiar e 

escolar e as práticas docentes que impõem ou não o desejo de ser professor, incluindo 

possíveis ritos e mitos que ainda povoam as suas lembranças. 

Segundo Galvão (1995, p. 330), “[...] nós somos, pelo menos parcialmente, 

constituídos pelas histórias que contamos aos outros e a nós mesmos acerca das 

experiências que vamos tendo”. E essas histórias em alguns momentos são 

determinantes para que compreendamos os comportamentos, as ideias, a forma de fazer 

e dizer as coisas.  

Assim, apresentamos nossas autobiografias que contam as trajetórias pessoal, 

estudantil e profissional, para que assim, tenhamos uma melhor compreensão e 

possamos fazer a análise dos nossos caminhos formativos.  

 
5.1 NOSSA HISTÓRIA PROFISSIONAL 

 

5.1.1 Fugindo do interior 

Lenira 

 

Nasci (1962) e me criei no sítio castro frutuoso Gomes R/N. Vivi minha infância na 

zona rural, o que me permitiu viver em um ambiente totalmente natural, conviver com crianças, 

adultos, animais, plantas, principalmente aquelas cultivadas por meus avós e meus pais. Além 

disso, vivenciei com muita alegria as cheias das cachoeiras, rios e açudes e lagoas na época das 

chuvas, momento de muita alegria entre as pessoas e a passada do local. Que alegria 

Obviamente isso só ocorria nos períodos de chuvas do contrário havia muito calor. Mata seca e 

dificuldade de adquirir água até para beber. 

Fora isso, vivi minha primeira infância com muita liberdade junto à natureza. Nessa 

época ainda não havia energia elétrica na zona rural, nem tão pouco nenhum eletrodoméstico 

que precisasse usar tal recurso. Lembro que minha mãe falava de tal televisão, objeto que só 

conheci aos 11 anos de idade quando viajei pela primeira vez, para casa da minha tia Guiomar 

que morava em Mossoró. 

Ainda com relação aos primeiros anos da minha infância brincar na areia, subir nas 

árvores, andar a cavalo ou mesmo de jumento, tomar banho nos rios, cachoeiras na época do 

inverno era uma diversão. O banho de chuva também era um momento de muita animação, pois 

contagiava todo mundo. A chuva no sertão significa a certeza de fartura através da plantação, da 



88 
 

colheita, enfim a garantia de comida na mesa do sertanejo e água por algum tempo, tanto para as 

pessoas como para os animais. 

Quanto às brincadeiras, na maioria das vezes aconteciam de forma furtiva, pois tinha 

que trabalhar na roça com meu pai e ajudar minha mãe em casa com os filhos que por sinal 

eram muitos, 13 no total. Meu pai era muito autoritário, morria de medo dele. Embora não fosse 

agressivo, só bastava um olhar, eu já sabia a bronca e imediatamente estava as suas ordens. 

Medo à parte sempre era possível escapar, juntar a molecada, todos os primos, e começar as 

brincadeiras: pular corda, amarelinha, queimada, cinturão queimado, o grilo, melancia, anel 

ciranda cirandinha, esconde-esconde, tica-tica, estátua, entre tantas outras desse gênero. Todas 

as brincadeiras eram do tipo com o corpo, pois não havia dinheiro pra comprar brinquedos, os 

que existiam eram feitos por nós mesmo. Não lembro de nenhuma brincadeira que não fosse 

prazerosa, até porque esse brincar se dava de forma espontânea sem nenhuma intervenção dos 

adultos. Esses momentos muitas vezes aconteciam no meio da roça enquanto meu pai saía pra 

fumar um cigarro de palha ou tomar uma água. 

Como se vê os momentos livres eram muito pouco, pois todas as crianças ajudavam os 

pais na roça praticamente o dia inteiro. Êita vidinha sofrida! Nem tanto, hoje penso que era feliz 

e não sabia. 

Lembro com saudade das noites de lua cheia, quando juntávamos os primos no terreiro 

da casa grande dos meus avós (in memória). que se encantavam com aquela algazarra dos netos. 

Sempre havia, entre a garotada, um parente mais velho ou um vizinho que nos ensinavam as 

brincadeiras. Tudo acontecia de forma muita espontânea cujo objetivo era apenas a diversão. 

Com relação aos brinquedos, como já foi mencionado, tudo era feito por nós de forma 

muito artesanal. Era o carrinho de lata, a bruxa de pano ou sabugo de milho etc. A mobília das 

casinhas também era feita dessa forma, pois não havia brinquedos para vender nem muito 

menos dinheiro para comprar. 

Mesmo assim sinto saudade da minha infância. Escola não existia pra gente pequena, 

só a partir dos oitos anos de idade. Foi com esta idade que fui à escola pela primeira vez. 

Entretanto, já sabia ler e escrever, pois meu pai aos quatro anos de idade me ensinou a contar 

até cinco pra plantar milho e feijão. A meninada admirava a lua cheia rodeando a fogueira. 

Nesses momentos tudo era brincadeira, pular a fogueira, adivinhas, milho assado na fogueira, só 

faltava um forrozinho, pois forrozeiro por lá ainda não existia. 

Tenho muitos irmãos e a casa dos meus pais era muito pequena, na hora de dormir 

todos iam pro casarão da minha avó. Minha tia Maria (in memória) sempre nos acolhia com 

carinho e atenção. Êita tiazinha querida, você ficou pra sempre dentro do meu coração! Minha 

avó também marcou muito a minha vida, com ela aprendi a nadar, colher frutas no sítio. Logo 

que o galo cantava e a todos despertava, era hora de preparar a primeira refeição: café com, 

batata-doce, coalhada com rapadura, cuscuz com leite e frutas. Depois da pança cheia, podia 
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descer para o baixio onde ficavam as fruteiras, colher as melhores frutas para vender na cidade. 

Não existia outra maneira de arranjar dinheiro naquele sertão sem  luz, iluminado somente pelas 

lamparinas a gás e pela lua nas noites de lua cheia. 

Minha mãe estudou somente até a quarta série, meu pai mal sabia assinar o nome, 

entretanto ela me contava muitas histórias dos clássicos da literatura bem como os contos 

populares de esperteza, encantamento, riso e assombração. Como professora, encontrei em 

Ricardo Azevedo, Câmara Cascudo, entre outros, um repertório bastante variado na coleção 

literatura em minha casa do MEC – Ministério da Educação e Cultura. 

Até final dos anos 60 o acesso à escola, na zona rural, era muito restrito. Além disso, 

nenhuma criança com menos de oito anos de idade naquela região podia freqüentar a escola. Eu 

morria de inveja da minha prima Dada que toda orgulhosa já cursava a terceira série na cidade. 

Isso me deixava com mais inveja ainda, pois ir para cidade todos os dias era uma forma de sair 

do sitio e ver outras pessoas, coisas diferentes daquelas humildes casas, matos e bichos do sitio. 

Vale salientar que do sítio para a cidade andávamos a pé aproximadamente um 

quilômetro e meio três indo e voltando. Como já mencionei aprendi a ler com minha mãe 

através da silabação em uma carta de ABC. Lembro de uma cartilha chamada ABC INFANTIL. 

Era linda, mas não me lembro do conteúdo apenas que tinha umas muitas figuras coloridas. 

Quantos às operações matemáticas, aprendi com meu pai para ajudá-lo na plantação 

de milho e feijão. Essa parte da minha infância eu não gostava muito e por isso não 

demonstrava muito interesse em desenvolver tal serviço. Diante disso meu pai também não 

gostava de me levar pra roça. Dizia que era retardada. Achava ótimo esse adjetivo, isso 

significava para eu escapar de vez em quando do trabalho no roçado. Durante muito tempo me 

convenci que era retardada mesmo, mas um dia conheci o dicionário e tive a curiosidade de 

saber o que significava tal palavra. Tive uma grande surpresa: descobri que nunca fui retardada 

e ainda escapei muitas vezes daquele trabalho sem atrativo nenhum. 

O meu pai apesar de pouca leitura ou quase nenhuma gostava de cantoria de viola e 

também de cantar os versos da literatura de cordel. Eu gostava de ouvi-lo cantar principalmente 

o pavão misterioso um clássico do cordel nordestino. Nunca presenciei meu pai lendo ou 

escrevendo nada, tudo que ele cantava aprendeu com a tradição oral. 

Na casa dos meus avós tinha um rádio no qual sempre via meu avô ouvindo a voz do 

Brasil, jornal e cantoria de viola. Acredito que esse interesse do meu pai por tal estilo musical 

tenha sido adquirido tanto pela tradição oral como pela influência do rádio. Minha mãe também 

gostava de acompanhar as novelas do rádio, contar histórias, lendas, fábulas, contos e de 

músicas. 

Sinceramente não me lembro de nenhuma leitura que fiz na escola nesse período. 

Gostava de ler fotonovelas das revistas capricho e sétimo céu uma espécie de romances em 

quadrinhos. Lia por prazer e muitas vezes escondido da minha avó que considerava esse tipo de 
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leitura imoral. Uma vez li uma dessas histórias para ela. Vovó gostou tanto que todas as vezes 

que eu pegava uma revista emprestada tinha que emprestar para ela também. Quando me mudei 

pra Natal tive mais acesso as tais revistas e sempre que podia mandava para ela. Nessa época 

vovó já passava dos 80 anos de idade, mas com muita  saúde mental e física. 

Quanto à escrita na escola também não me lembro de nada interessante a não ser “leia 

e separe as sílabas, copie, ligue e marque a resposta certa”. Essas atividades para mim era um 

verdadeiro massacre! Ah, lembro também do tal ditado de palavras e do treino ortográfico. Até 

hoje tenho dificuldade para escrever ortograficamente correto! 

Entretanto fora da escola já adolescente gostava muito de ler e copiar quadrinhas de 

amor, modelos de cartas românticas, pois namorava por correspondência, prática muito comum 

naquela época na nossa região. O jornal circulava muito por lá, mas tinha uma função muito 

diferente: servia pra embrulhar mercadoria nas bodegas e depois disso servia também de papel 

higiênico que de higiênico não tinha nada! 

Hoje viajando pelo passado fiz uma releitura da minha vida e sinceramente acho que 

tudo valeu a pena. Mas aquela vidinha do interior nunca me convenceu. Sonhava com uma vida 

melhor e na busca desse sonho deixei meus pais  meus irmãos, primos e amigos por lá e vim 

morar em Natal. 

Na casa da minha tia Guiomar, agora morando em Natal, encontrei um ambiente 

bastante favorável à leitura, pois havia em sua casa um acervo de livros muito bom. Ela tinha 

duas filhas professoras da UFRN que como eu também era de família humilde, mas com 

determinação conseguiram mudar de vida através dos estudos. Era tudo que eu precisava um 

incentivo, um exemplo. 

Com um acervo melhor comecei a compreender leitura como um  ato de liberdade. 

Ainda não tinha pretensão em ser professora, mas já me interessava por bons autores como 

Fernando de Morais, Marcelo Rubens Paiva, Jorge Amado entre outros. 

Depois que comecei a compreender a leitura como um ato de liberdade, para lembrar 

Paulo Freire, pude passar no vestibular da UFRN, depois de seis tentativas sem sucesso na qual 

cursei Pedagogia. Hoje com professora da rede municipal do Natal, trabalho com uma dupla 

jornada de trabalho com os alunos dos anos inicias do ensino fundamental. Cursei também uma 

especialização e Psicopedagogia pela FACINTER - Faculdade Internacional de Curitiba. Assim 

para dar conta das demandas intelectuais dos alunos e do conhecimento, continuo realizando 

estudos pra melhor compreender o pensamento infantil e como ensinar melhor no intuito 

aperfeiçoar minha prática educativa de formar leitores e escritores competentes, capazes de 

exercer e usufruir os seus direitos, enquanto cidadãos inseridos numa sociedade dividida em 

classes onde o ter vale mais do que o ser. 

Acredito que a escola um dia possa intervir nessa triste realidade  e o ser humano 

possa ser respeitado em toda sua plenitude e dessa forma possa viver com dignidade. Acredito 
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também que, enquanto professora, estou fazendo a minha parte, sonho? Utopia? Não importa! 

Vamos todos sonhar juntos! Talvez consigamos transformar isso numa realidade. Depende de 

nós. 

 
5.1.2 Ser professora: uma paixão antiga  

Simone 
 
 

Meu nome é Simone Rodrigues de Lima Costa. Nasci na cidade de Natal (RN) no dia 

22 de novembro de 1971. Sou casada, formada em Pedagogia e Especialista em Educação 

Infantil, ambos os cursos foram realizados na UFRN. Atualmente estou atuando como 

professora de Educação Infantil da Escola Municipal Professor Arnaldo Monteiro no turno 

vespertino.  

Gosto de ler revistas como Nova Escola, Super Interessante, Recreio, Gibis da Turma 

da Mônica, histórias infantis e textos de diversos gêneros como: contos, fábulas, poesias, 

cordéis, histórias de Ziraldo, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Monteiro Lobato, dentre outros. 

Tenho o hábito de ler diariamente para meus alunos. Além disso, gosto de ler autores como 

Paulo Freire, Nóvoa e Morin. Aprecio muito as tradições culturais da cultura popular 

nordestina: os causos, repentes, festejos juninos, artesanato, teatro de mamulengos, etc. 

Também Valorizo bastante a riqueza da variação lingüística existente em nosso país.  

Tive uma infância muito boa, brincava muito com meus irmãos Suely e Luciano e 

com Iracy, uma prima muito querida que veio do interior morar conosco. Ela era mais velha do 

que eu e meus irmãos, mas gostava de brincar, nos ensinava brincadeiras muito legais como: 

cozinhado, casinha, academia, desfile, dedola, queimada, pular corda, garrafão, etc. Tive muito 

carinho e atenção dos meus pais, em especial da minha mãe. 

A escola, assim como minha família, sempre ocupou um lugar muito importante na 

minha vida. Comecei a estudar aos seis anos de idade em turma de alfabetização, (quando parei 

de ter fortes crises de asma) no jardim de infância da Escola Estadual Presidente Kennedy, onde 

estudei até a 4ª série do ensino fundamental (atual quinto ano). Meus pais sempre me lembram 

do meu grande amor pelo Kennedy.  

Sempre quis ser professora. Lembro-me de quando juntava minhas bonecas e fazia 

delas minhas alunas. Tive grande influência das minhas professoras, tia Graça da 1ª série, e tia 

Ana Afra, da 2ª e 3ª séries. Tia Graça nos ensinava com muita dedicação. Lembro-me até hoje 

da alegria que senti quando ela me visitou em minha casa. Ana Afra era extremamente calma, 

falava baixo e pausadamente, nos tratava com carinho e firmeza. Transmitindo-me paz e 

disciplina. 

A Escola já buscava metodologias mais construtivas de ensino, sempre foi considerada 

uma escola modelo. Porém, não tínhamos muita oportunidade de nos expressar oralmente e 
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expor nossas opiniões. Ficávamos sentados nas carteiras quase todo o horário, se alguém 

conversasse durante a aula perdia o direito de ir brincar no intervalo. A disciplina era rígida, 

tínhamos que ficar ouvindo e prestando muita atenção a aula. 

Lembro-me que tínhamos aulas de Artes em um ótimo ateliê, bastante amplo com as 

paredes decoradas por belos quadros pintados pela professora e por trabalhos dos alunos 

expostos. Também era organizada com materiais diversos: tintas, pincéis, papéis, tesouras, 

revistas, mesas grandes, pia, forno para trabalharmos com argila e quando íamos para lá 

usávamos uma bata branca. Era uma sala que eu gostava muito, sempre gostei de desenhar a 

professora era dedicada e criativa. 

Também gostava de fazer aulas de Educação Física, a professora também era muito 

boa, planejava sempre atividades diversas em espaços livres e amplos da escola, era carinhosa e 

nos tratava sempre com muito respeito. Fui uma criança muito estudiosa, obediente e cuidadosa 

com meus materiais escolares, os valorizava muito. Sentia prazer em desenhar e produzir textos. 

Gostava de fazer atividades no caderno e nos livros, de fazer leituras orais coletivas, não 

gostava de ser solicitada para ler oralmente de forma individual, tinha receio de errar e ser 

criticada pelos colegas. 

Cursei o ensino fundamental II em outras escolas, estudei na Escola Estadual Manoel 

Villaça, no Instituto Reis Magos (um ano) e na Escola Estadual Walfredo Gurgel. Ao terminar a 

8ª série, minha mãe estava concluindo o 2º grau no Kennedy. Não tive dúvidas, voltei a estudar 

lá e fiz o curso de magistério, onde concluí o ensino médio.  

Hoje avalio que o ensino nas décadas de 70 e 80 era muito tradicional e conservador, 

só nos ensinavam uma versão dos fatos históricos, sempre exaltando o “heroísmo” dos vultos 

históricos, enfatizando datas comemorativas, buscando valorizar o patriotismo. A geografia era 

permeada por pura cartografia, tínhamos que decorar nomes de Estados e Capitais, estudar 

mapas, formas de vegetação e relevo sem fazer os devidos estudos sobre a ligação destes 

conteúdos com as relações sociais, culturais e econômicas estabelecidas nestes espaços. Não 

éramos instigados a pensar, criticar ou sequer duvidar daquelas “verdades”. Mas, como eu não 

conhecia outras versões achava que estava tudo bem. 

Nesta época, o ensino médio era normal (geral) para os filhos das classes dominantes e 

profissionalizante para a grande massa popular. Era um ensino alienante! Até hoje não gosto de 

decorar datas, não lembro dia de aniversários de parentes e amigos, nem de decorar os nomes e 

sobrenomes das pessoas influentes, como se costuma fazer em nossa sociedade. Acho até graça 

disso! Também sinto certa dificuldade para expor minhas ideias em público, tenho me esforçado 

bastante para vencer esta dificuldade, acredito expressar-me melhor na escrita do que oralmente. 

Creio que estas são algumas marcas do ensino ao qual fui submetida. 

Ao entrar na UFRN, em 1995, a cada disciplina cursada as cortinas iam se abrindo, as 

disciplinas como Filosofia da Educação I e II – ministradas maravilhosamente pela professora 



93 
 

Sandra Borba me marcaram muito, passei a enxergar o ensino no qual fui escolarizada com 

outros olhos.  Levei um choque e comecei a pensar na forma como eu agia enquanto educadora, 

reproduzindo atitudes que meus professores tiveram comigo. 

Outro grande encontro que aconteceu na graduação foi nas disciplinas 

complementares Fundamentos da Educação Infantil e Prática Pedagógica na Educação Infantil, 

ambas ministradas pela professora Tânia Câmara Araújo de Carvalho. Essas disciplinas me 

deram suporte teórico e metodológico para discutir, refletir e aprofundar meus conhecimentos 

sobre a história da Educação Infantil; as concepções de infância que têm norteado as práticas de 

atendimento à criança de 0 a 6 anos; a função social e política da educação infantil na 

contemporaneidade; o processo de adaptação no momento da entrada da criança na escola 

dentre outros temas de igual relevância.  

Esses conhecimentos foram construídos através de trocas significativas entre alunas e 

professora, uma vez que esta criava espaços de discussão coletiva, a partir de nossos 

conhecimentos/saberes prévios em torno dessas temáticas, instaurando um ambiente dialógico 

nos encontros de sala de aula. Isso fez com que eu refletisse ativamente sobre os conteúdos das 

leituras dos autores selecionados para os estudos e (re) construísse novas sínteses.  

Vale ressaltar a importância da oportunidade que tive em atuar enquanto professora 

substituta do NEI/UFRN nos anos letivos de 2005 e 2006, bem como a realização das atividades 

desenvolvidas nas disciplinas do curso de Especialização em Educação Infantil. Além disso, 

também não posso deixar de lembrar de um encontro muito especial que tive com a professora 

Salonilde na escola em que atuo atualmente. Pessoa admirável que me encorajou a “sair do 

córtex” cada vez mais em minha prática com crianças pequenas. 

Acreditamos que foi essa oportunidade de articulação entre a teoria e a prática, 

extremamente importante em minha formação, enriquecendo-a, mudando completamente meu 

entendimento sobre a educação infantil, e o mais importante é que sinto que essa mudança 

ocorreu de forma significativa, ou seja, nas minhas atitudes e visão de mundo. 

Esses estudos me fizeram enxergar não só como realmente o trabalho com crianças em 

escolas de educação infantil deve acontecer, mas também a grande responsabilidade que estas 

instituições têm em ocupar-se de facilitar a apropriação e a reconstrução de saberes e 

conhecimentos. Corroboramos com Carvalho quando ela defende a importância do papel 

educativo da escola infantil, não para “salvar a escola”, como já pretenderam alguns, nem 

tampouco para o “desenvolvimento integral do indivíduo”, mas por acreditar que nos primeiros 

anos de vida é que se instala de forma marcante a relação da criança com o conhecimento. 

Segundo ela, 

 

Na realidade, desde cedo à criança deve apropriar-se do conjunto de 
informações, valores e referências que ampliem seus conhecimentos, 
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para que se constitua como cidadã em uma sociedade que passa por 
profundas mudanças tecnológicas, políticas e econômicas. 
(CARVALHO, 2001,6) 

 
 

Essa autora reconhece ainda que é evidente que a criança entra em contato com uma 

determinada cultura através da família, dos meios de comunicação, entre outros, mas afirma que 

é na escola, enquanto instituição que esse acesso se dá de forma sistematizada.  Daí ela 

reconhecer que, embora a vivência familiar seja insubstituível, na escola a criança tem a 

possibilidade de ampliar essa vivência com outras, e isso é um fator determinante para a 

construção de seus conhecimentos, uma vez que é na interação com os outros significativos – os 

agentes culturais – que esses conhecimentos se constroem.  Segundo ela, 

 
 

Sem dúvida, num ambiente próprio, com adultos qualificados, e uma 
metodologia que leve em conta suas necessidades e características, favoreça e 
enriqueça seu desenvolvimento, o que só é possível em uma instituição 
voltada para essa finalidade. Portanto, nesse sentido, escola e família não se 
excluem; se completam (CARVALHO, 2001, 7). 
 

 

Foi a partir de reflexões como essas que as inquietações de minhas experiências em 

torno da Educação Infantil, enquanto professora e mãe, voltaram à tona. Desde então estou 

atuando na Educação Infantil e ao longo desta trajetória, venho buscando oportunidades de 

crescimento pessoal e profissional que contribuam de forma significativa com minha prática 

docente.  

Participei das últimas eleições para gestor da rede municipal de ensino de natal, por 

acreditar que posso buscar organizar um ambiente educativo permeado pela participação, 

dialogicidade e por ações democráticas no ambiente escolar, onde o ensino possa ter mais 

significado para a criança e onde o professor se sentisse desafiado e engajado em proporcionar 

isto, buscando a formação continuada e a criação de momentos de reflexão da prática e trocas de 

experiências. Ou seja, um ensino que deixe boas marcas em todos os envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem. Porém não foi dessa vez que consegui. 

Atualmente sinto necessidade de dar continuidade a minha carreira acadêmica, estou 

organizando-me para priorizar o investimento neste objetivo, bem como para dedicar-me mais a 

minha família e a educação dos meus filhos. Por isso só estou trabalhando no turno vespertino. 

Quanto mais estudo, percebo que preciso aprender mais. 
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5.1.3 Paixão pela arte de educar 

Aiene 
 
 

Eu, Aiene Fernandes Rebouças, nascida em Areia Branca na data de 16 de setembro 

de 1956. Filha de pais com grau de escolaridade correspondente aos anos iniciais da educação 

básica (antigo primário) e com funções na família bem distintas: a mãe cuidava dos nove filhos 

e o pai sempre representava a figura do provedor, aquele que trabalhava muito para manter a 

família. 

Iniciei os estudos na casa de uma professora alfabetizadora, próxima a minha 

residência, uma espécie de escola que ensinava as primeiras letras para que aos sete anos as 

crianças pudessem ingressar no 1º ano. Dona Helena era a professora que orientava o processo 

de alfabetização das crianças daquelas redondezas, em Areia Branca. Não me lembro de muitos 

detalhes dessa época, mas me recordo perfeitamente da “Cartilha de ABC” e da “Cartilha de 

Sarita” livro que complementava os estudos no processo de alfabetização. 

Após esse período ingressei na escola, aquela com prédio de escola e jeito de escola. 

Bem diferente da casa de D. Helena, lá existia parquinho de ferro com balanços, uma gruta com 

a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes e muitas freiras. Nessa escola, Educandário Nossa 

Senhora dos Navegantes, fiz a pré-escola e no final do ano tive direito a colação de grau, evento 

em que tive meu irmão Júnior como padrinho. Logo após a conclusão desse nível de ensino fui 

estudar no Grupo Escolar Conselheiro Brito Guerra.  

Os primeiros anos no Grupo Escolar foram muito legais, eram muitos amigos e um 

espaço bem amplo para brincar, correr e conversar no horário do recreio. Neste grupo fiz todo o 

primário até o 4º ano. Tive boas professoras, dentre elas destaco minha tia Fátima, Professora 

Rosário Cabral, Aparecida Rodrigues. Delas recordo a exigência com as atividades, o zelo dos 

cadernos e livros, a perfeição das letras, todas elas eram portadoras de letras belíssimas. Isso 

estimulava os alunos a terem também letras bonitas. Os momentos de redação, nos quais 

poderíamos falar sobre nossos sonhos e tristezas, às vezes de viagens feitas ou fatos que 

ocorriam em nossas vidas familiares. 

Outra lembrança interessante eram as aulas de história. Elas se constituíam de aulas 

bem centradas com leituras bem longas de textos narrativos, que geralmente vinham nos livros 

didáticos, acrescidos por exemplos da professora, dados especialmente, para complementar as 

ideias dos textos e auxiliar os alunos na compreensão do “ponto”, denominação dada aos textos 

do livro de História. 

Uma experiência que também me marcou nessa época foi o exame de admissão. Este 

se constituía de um exame que media sua capacidade para ingressar no ensino ginasial, hoje 

denominado de anos finais da Educação Básica. Esse exame se caracterizava pelas provas bem 
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longas que traziam todo conteúdo estudado durante os quatro anos do primário, atualmente 

chamado de anos iniciais da Educação Básica. Caso o aluno não fosse bem sucedido nesse 

exame não estava habilitado a ingressar no curso ginasial e teria que repetir a 4ª série até o 

próximo exame de admissão.  

Após ingressar no ensino ginasial meus pais acharam conveniente me levar para a 

cidade vizinha, Mossoró para que eu lá continuasse meu estudo. A família fez um esforço 

enorme para me matricular em uma das melhores escolas, na época, década de 60, o Colégio 

Ginásio Sagrado Coração de Maria, dirigido por freiras da congregação Filhas do Amor Divino. 

Era uma escola particular, cuja mensalidade era muito alta para o orçamento da minha família. 

Porém valia à pena tanto sacrifício para que eu pudesse ter bons estudos.  A minha ida para essa 

escola deveu-se, ainda, ao desejo de minha mãe de ter alguma filha que se interessasse em servir 

a Igreja católica como freira. Esse desejo não comungava com o de nenhuma das suas filhas, 

nem em mim. 

Reconheço hoje a organização da escola e os ensinamentos que recebi. A escola só 

recebia meninas, dava formação religiosa e também ensinava a ser excelente mãe e dona de 

casa. Bem coerente com o contexto da época – às mulheres uma formação sem muita 

preocupação de formar profissionais, mas educar as meninas para escolherem “bons maridos”, 

que garantissem a elas seu sustento e o de sua família. 

Nesse colégio fiquei estudando dois anos semi-interna e os demais apenas um turno. 

Havia aula todos os dias das 7 da manhã ao meio dia e as atividades iniciavam com a missa às 6 

horas da manhã, logo em seguida café e aula. Duas vezes por semana tinha aulas de Educação 

Física e esporte, havia também aulas de arte e de bordado, trabalhos manuais. As aulas se 

caracterizavam pelo ambiente silencioso e onde ecoava a voz do professor ou professora 

explicando as tarefas e ensinando os conhecimentos, logo em seguida vinham os exercícios, 

questionários e os pontos para serem argüidos no dia marcado pelo professor da disciplina. 

Uma das tarefas que me mais marcou o meu tempo nesta escola eram as provas orais e 

os dia de argüição. A professora chamava pelo nome na ordem alfabética e ordenava que a 

gente falasse o ponto que tratava, por exemplo, da Proclamação da República, ali a gente ia 

falando e ela acompanhando pelo livro texto. Quando faltava algum trecho ela lhe alertava e às 

vezes dizia que era preciso repetir a tarefa. Tanto nesses momentos como em outras aulas o 

silêncio era profundo e poucos alunos se arriscavam falar. Falar apenas o necessário, quando 

fosse solicitado ou o professor ordenasse. 

Nesta escola fiz até a sétima série, quando interrompi meus estudos para casar. Casei 

de surpresa com apenas cinco meses de namoro e bem jovem, ainda não tinha dezoito anos. Só 

volto a retomar meus estudos em 70, agora em uma escola da rede pública, no município de 

Parelhas. Lá fiz a sétima série e no final do ano vim morar em Natal e fiz minha matrícula na 

Escola Estadual Padre Miguelinho, no Bairro do Alecrim. Nessa escola também tive excelentes 
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professores dentre eles um professor de Matemática que me ensinou a gostar dessa disciplina. 

Eu aprendi tanto os conteúdos dessa área que ele me denominou professora de reforço e eu 

assumi essa tarefa junto aos meus colegas de turma. Essa facilidade na disciplina passou a ser 

um indicador do que eu deveria ser – Professora de Matemática – todos os colegas assim me 

chamavam e eu correspondia criando alternativas e caminhos para ajudar os que tinham 

dificuldade em aprender determinados conteúdos da Matemática, como: polinômio e as 

expressões algébricas. 

Ao concluir a 8ª série, hoje denominada 9º ano eu fiz outro intervalo nos estudos, 

porque com três crianças pequenas era muito difícil conciliar todas as atribuições da casa e 

ainda me dedicar aos estudos. O sonho ficou guardado por cinco ou seis anos. Ainda fiz minha 

matrícula no Lia Campos uma escola estadual que oferecia o supletivo de 2º grau, mas não deu 

para continuar, até que em 1983 inaugura bem próximo a minha residência, no Conjunto 

Pirangi, uma escola pública que oferecia o Ensino Médio, na modalidade científico, e também o 

Magistério. 

Pensei que essa seria uma oportunidade ímpar e não pensei duas vezes, fiz minha 

matrícula no curso Magistério, nível médio. A duração do curso era quatro anos. O primeiro ano 

era denominado unificado. O aluno estudava todas as disciplinas do núcleo comum: 

Matemática, Física, Química, Biologia, Português, Inglês, História, Geografia... Só a partir do 2º 

ano era que começava a estudar as disciplinas específicas do curso que tinha optado. No meu 

caso o Magistério.  

O curso Magistério teve a duração de quatro anos e nele eu estudei Filosofia, 

Sociologia, Didática, Psicologia, conteúdos que eu achava muito complexos, principalmente a 

Filosofia, mas com a continuação das aulas fui me interessando e tive um bom desempenho, 

sendo a 2ª colocada com a melhor média de aprovação na conclusão desse curso, em 1986. 

Agora eu gostaria de dar o segundo passo chegar a Universidade fazer um curso superior. Meu 

sonho era fazer Direito ou Psicologia, mas não me achava devidamente preparada para enfrentar 

a concorrência nesses cursos. Então voltei à Escola Lia Campos e me escrevi para cursar as 

disciplinas que eu sentia não ter muito domínio para me manter estudando e poder enfrentar o 

vestibular.  

Nesse ínterim a Secretaria de Educação do Estado abre concurso para professor 

primário e oferece um número de vagas bem significativo. Inscrevi-me e consegui todos os 

livros da programação para estudar e me preparar para conseguir uma vaga. Fiz as provas e fui 

bem sucedida, ficando em 28º lugar, o que me colocou na relação dos primeiros convocados em 

maio de 1988. Nessa mesma época a Secretaria Municipal de Educação de Natal também faz 

concurso público e eu novamente sou aprovada em 20º lugar sendo convocada a tomar posse em 

menos de três meses. Assim sendo em agosto de 1988 eu já fazia parte do quadro de professores 
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da rede pública estadual do RN e municipal de Natal. Começa assim a minha história como 

professora, de fato e de direito. 

Em 1989 realizei mais um sonho, ingressei no Curso de Pedagogia na UFRN e aí 

começou uma nova história da minha vida como pessoa, mulher e como profissional. Nesse 

curso tive acesso a muitas leituras, autores e livros que ainda não conhecia. Fui premiada com a 

oportunidade de participar de uma base de pesquisa do Departamento de Educação que trouxe 

muitas contribuições em meu processo de formação. A Base era denominada Uma Escola para a 

Escola e tinha como coordenadora a professora Salonilde Ferreira. As atividades eram 

desenvolvidas na Escola Estadual Berilo Wanderley e se constituíam de estudos e 

acompanhamento à prática pedagógica. Nessa escola pude fazer articulação entre os conteúdos 

do curso e a experiência como docente na rede pública e particular de Natal. 

Conclui o curso de Pedagogia em 1993 e colei grau em janeiro de 1994. Em 1995 fiz 

seleção para Especialização em Educação na UFRN, um novo programa que possibilitava os 

alunos seguirem na Pós-Graduação sem interrupções até o Doutorado. Em 1996 fiz qualificação 

para o Mestrado em Educação obtendo sucesso. O curso foi concluído em 1998. Durante esse 

período fui professora do Probásica no Município de Touros, um curso de proformação docente 

em nível superior ofertado pela UFRN. Nesse curso assumi as disciplinas Fundamentos 

Socioecômicos da Educação, Sociologia da Educação e Didática. Uma experiência muito 

significativa no meu processo de formação. 

Assim sendo, antes de concluir o Mestrado ingressei como professora substituta no 

Ensino Superior na universidade pública e como professora efetiva na rede privada. No final de 

1998 assumi a função de coordenadora no curso de Pedagogia, de uma IES particular, estando 

nessa função até os dias atuais. 

A trajetória seguida na formação acadêmica e profissional tem certa estabilidade a 

partir dos anos 80 e nessa caminhada tenho aprendido bastante, tanto no papel de aluna, quanto 

no papel de professora. Apaixonei-me pela arte de educar e tento reconstruir esse caminho na 

interação com os meus pares e com aqueles que vivenciam comigo o processo de aprender e 

ensinar. 

 
 

5.1.4 Ser professora: dificuldades e incertezas 

Da Paz 

 
 
Nasci num Município de Extremoz (Genipabu), que hoje lembra pouco a época em 

que lá morava. Foi uma época bastante difícil do ponto de vista econômico, com pai analfabeto 

e mãe apenas alfabetizado do ponto de vista da leitura e da escrita, mas preocupados em fazer 

com que os filhos fossem à escola. Não era permitido faltar, e fazer as tarefas que a professora 
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mandava era uma obrigação. Tenho grandes lembranças dos morros, dos cajueiros, da casa de 

farinha, da lagoa (que não tinha dono) e onde brincávamos livremente sem medo de violência. 

Tenho também grandes lembranças do período escolar da minha época de criança e 

adolescência. Quando criança, nas séries iniciais, tive uma professora que hoje tenho 

consciência, estava além do seu tempo.  

Essa professora (D. Isabel) havia freqüentado apenas as séries iniciais, mas ensinava 

como ninguém. Mantinha uma rigidez, que hoje compreendo ter sido muito benéfica e uma 

metodologia diversificada que os professores atuais não têm: Fazia leitura, contava histórias, 

fazia dramatizações de histórias que inventava (momento em que me sentia muito inibida) e 

permitia que em certos momentos brincássemos de “biloca” ou “dedola”, (como eram 

conhecidas), incentivava a escrita através da produção textual, utilizando a leitura e quadros 

com gravuras magníficas (não sei onde conseguia), que me deixavam abismada, extasiada, 

apaixonada e interessada pelas atividades. Aliás, era o que mais me chamava à atenção, além de 

que era o momento mais prazeroso.  

Não havia tantos recursos, ou melhor, quase nenhum recurso existia, mas ela fazia a 

aula ser interessante e prazerosa. Aos seis anos já sabia ler e escrever. Penso que a facilidade 

que tenho para expor minhas ideias é fruto desse período de escola que me proporcionou muitas 

descobertas e aprendizagens. 

Com dez anos de idade, pelas dificuldades que minha mãe vivia, me entregou a uma 

família que morava em Natal e veraneava em Genipabu. Como era meu sonho morar noutro 

lugar e estudar, vim muito feliz com essa família que se tornou minha família também, pois me 

‘adotou’, me fez estudar, até o Curso Superior e onde me casei. 

Os outros períodos do Ensino de Primeiro Grau (hoje Ensino Fundamental), quando 

cheguei à Natal não foram tão interessantes. Não tive professores que me estimulassem tanto. 

Tudo era muito repetitivo, professores desinteressados e faltosos. Esse realmente foi um período 

que eu não gostei muito de viver na escola, pois não tenho lembranças muito agradáveis, não 

tenho lembranças das coisas que estudava. O que me lembro na verdade, era das aulas chatas 

em que os professores davam, obrigando-me a repetir coisas que eram faladas, ensinadas em 

sala. Existia um instrumento chamado de “guia francês" usado em geral pela maioria dos 

professores, que elaboravam questões (muitas vezes cinqüenta) e no dia da prova escolhiam 

cinco ou dez para serem respondidas, com respostas tais quais tinham sido respondidas pelo 

professor. Como eu era muito crítica e não aceitava as coisas como estavam postas fui expulsa 

de uma das escolas que estudei. 

Nesse período vivi muitas restrições, a partir da postura dos professores, a uma tímida 

e medrosa participação em diálogos com os colegas e professores. Era muito complicado. Os 

professores não compreendiam o que era um questionamento desrespeitoso e o que era desejo 

de aprender. Como não havia essa compreensão, tudo que se dizia era mal interpretado. A partir 



100 
 

dessas situações me tornei uma pessoa tímida. Até a universidade, tinha receio de falar, de me 

posicionar. 

No 2º Grau (hoje Ensino Médio) foi de certa forma mais interessante, embora também 

muito restritivo no sentido do nosso posicionamento, de uma participação mais efetiva. Havia 

uma imensa rigidez. Estudei no Instituto Kennedy no Curso de Magistério (1976-1977) o que 

sempre desejei fazer, talvez pela influência da minha primeira professora (D. Isabel). A 

Diretora, Crisan Siminéia era de uma rigidez extrema (representava o período ditatorial que 

havia vivido e o que vivia). Nessa escola, professor não faltava, tínhamos que obedecer 

rigidamente o horário de entrada e de saída, tínhamos que manter o uniforme (obrigatório) 

limpo e bem passado e sem nenhuma peça faltando. Como eu sempre fui muito crítica e 

brincalhona, apesar de tímida (embora nesse período o nível de timidez tivesse diminuído) vivia 

sendo observada e sendo chamada a atenção em função da não aceitação do que era ditado pela 

diretora. Mas havia um grupo muito interessante de colegas que fazia a maior festa em qualquer 

local que estivéssemos. Momentos sem aula proporcionavam muitas conversas e brincadeira. 

Apesar de tudo, aprendi muitas coisas que até hoje se constituem parte do meu fazer. 

Uma dessas coisas é a disciplina ao realizar minhas tarefas. Nunca deixo nada para depois. 

Aprendi a me cobrar antes que qualquer pessoa possa ou queira fazê-lo. Não deixei de ser 

crítica, brincalhona e sempre de bem com a vida. 

Estudei durante toda a vida em escola pública, fiz meu primeiro vestibular para 

Pedagogia no final da década de 70, exatamente em 1977 e fui aprovada.  No ano de 1980, 

conclui o curso superior. Na época, Habilitação em Orientação Educacional. O período de 

formação no curso superior foi bastante crítico com relação às questões democráticas. Vivíamos 

uma época conturbada, onde os direitos foram violados, onde o livre pensar era uma afronta a 

quem estava no poder e onde se posicionar criticamente provocava grandes problemas.  

Quando conclui o curso de Pedagogia já se vislumbravam novos horizontes, já se 

lutava e se discutiam mudanças para o país. Na verdade não posso dizer que tive uma formação 

crítica. Posso dizer sim, que existiam alguns professores bastantes críticos que nos faziam 

caminhar sob novas perspectivas. Conclui o Curso em 1980 e passei dois anos sem ingressar no 

mercado de trabalho. 

Dois anos depois de concluído o curso, fui trabalhar como professora de Língua 

Portuguesa numa escola particular de Natal. Embora não tivesse nada a ver com a minha 

formação, foi o que surgiu no momento e para não ficar desempregada era a única alternativa. 

Sem nenhuma experiência e sem a formação necessária sofri bastante, pois tinha que estudar 

além da conta para dar conta dos conteúdos. Passei dois anos nessa escola. Em 1982, passei a 

trabalhar como Orientadora Educacional (contrato temporário) em uma escola do então 

Segundo Grau da Rede Estadual de Ensino, escola esse onde havia realizado estágio do Curso 

de Graduação.  
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Em 2003, dois anos após a conclusão da graduação fui contratada e me tornei 

professora efetiva da Rede, na função de Orientadora Educacional, nessa mesma escola. Foi um 

período bastante difícil em termos profissionais, uma vez que havia concluído uma habilitação 

do Curso de Pedagogia, mas não havia muita clareza sobre a atividade que teríamos que 

realizar. Assim, nossa atividade se resumia a fazer aconselhamento, atendimentos individuais, 

grupais, mas era algo sem profundidade e sem muita objetividade. 

Em 1984 mudei de função e passei a ensinar Didática Geral, Prática de Ensino numa 

Escola de formação de professores da Rede Estadual de Ensino e em 2005 no curso de 

Pedagogia de uma universidade particular. Foram momentos muito gratificantes que, mesmo 

com todas as dificuldades, até hoje vivo. Passei a perceber que essa era uma atividade que 

realmente gosto de fazer e que sinto muito prazer. Trabalhar com formação de professores tem 

sido, até hoje, uma constante na minha vida. Em outubro de 1985, fiz concurso para professora 

do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Natal e em fevereiro de 1986 assumi a 

função de professora da primeira série do então chamado primeiro grau menor. Esse foi um 

período de muitas e significativas aprendizagens e de muitas dificuldades. Compreendi nesse 

momento que alfabetizar não fazia parte das habilidades adquiridas por mim ao longo do tempo. 

Na época eu dizia que nada do que eu havia aprendido estava servindo para que eu 

pudesse desenvolver um trabalho interessante. Eu ainda não conseguia estabelecer relações e 

ver significado no que tinha aprendido e como isso poderia me ajudar na prática que ora 

desenvolvia. Pude perceber que trabalhar com criança, alfabetizar, ensinar a ler e a escrever não 

é nada fácil, além do que não havia na escola quem pudesse me ajudar a desenvolver o meu 

trabalho. O Supervisor desenvolvia um trabalho meramente burocrático, onde fazer controle de 

freqüência e de diários de classe era sua maior atividade. Não eram proporcionados momentos 

de troca de experiências, nem de estudo, que pudessem promover uma reflexão sobre a prática 

desenvolvida visando a sua melhoria. 

Na verdade, eu fazia um trabalho muito solitário. Ensinava numa escola da periferia 

de Natal, onde as crianças eram rebeldes ao extremo (ser rebelde não é uma peculiaridade da 

atualidade), os pais não davam assistência, e a escola não sabia o que fazer. Havia momentos 

em que a minha frustração era enorme pelo fato de não ver grandes resultados no que realizava. 

Embora já fosse pedagoga e tivesse certo embasamento teórico, ensinar àquelas 

crianças me remetia não a minha formação inicial, mas aos anos escolares onde a minha 

professora era rígida, mas muito competente. Afinal, aos seis anos de idade já sabia ler e 

escrever. Não conseguia compreender que o meu período escolar havia sido outro, com crianças 

obedientes, com outros valores familiares e não havia os apelos que hoje existem. Eu não 

conseguia agir com a competência da minha antiga professora dos anos iniciais de alfabetização 

embora sempre me reportasse a ela para resolver qualquer situação. Não havia a clareza de que 

momentos históricos diferentes requerem posturas diferentes. 
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Passei dois anos como professora nessa escola da rede municipal. No ano seguinte 

passei a trabalhar na mesma escola, como Orientadora Educacional. Essa fase foi bem frustrante 

também, pois como já enfatizei, não existia nada definido com relação à função do Orientador. 

Ou seja, fazia tudo, mas nada que desse resultado visível. Parece-me que como Orientadora 

ficavam mais claras as dificuldades das crianças, mas a minha impotência era muito maior. 

Mudei de escola (1989) e assumi novamente a função de Orientadora numa escola que 

seria de Tempo Integral. Essa escola, que ainda estava sendo construída quando nela ingressei, 

era mais organizada e tínhamos mais condições de trabalho. Havia uma proposta de manter os 

alunos durante o dia todo na instituição. No turno matutino estavam na sala de aula regular e à 

tarde faziam atividades de reforço, esportiva, entre outras. Além, disso, funcionava no turno 

noturno com Educação de Jovens e adultos, onde trabalhei por dois anos. Em 1991, passei a 

trabalhar nesta escola, no turno vespertino com crianças da 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental. 

Em1992 pedi remoção e fui trabalhar numa escola no bairro onde morava e isso compensava 

qualquer coisa. Até 1994, fiquei na função de Orientadora Educacional. Em 1995, através de 

eleição direta assumi a direção da escola, onde fiquei até 2007, com o mandato renovado a cada 

dois anos, sempre através de eleição direta. 

Nesse período vivi momentos muito significativos, uma vez que compreendo que a 

gestão tem uma dimensão financeira, administrativa e pedagógica que precisa ser compreendida 

pelo gestor. Nesse período aprendi a lidar de forma mais intensa com as pessoas e 

principalmente, a lidar com as questões pedagógicas da escola, o que me fez querer estudar e 

participar efetivamente. Esse período me fez ficar bem próxima e atenta aos problemas de 

aprendizagem das crianças o que muito me afligia. Era muito difícil ver as crianças passarem 

vários anos na mesma série, sem aprender a ler e a escrever. 

Nesse mesmo período também era professora de Didática e de Prática de Ensino do 

Curso de Magistério de uma Escola da Rede Estadual de Ensino em Natal/RN. Passei quinze 

anos em sala de aula. Essa foi uma experiência muito gratificante e ao mesmo tempo 

estressante. Afinal, trabalhar, ensinar em curso de formação, dentro das condições e do contexto 

que vivíamos me dava uma angústia, pois a vontade de que as coisas caminhassem e dessem 

certo, não correspondiam com as condições de trabalho, com o apoio que tínhamos e ainda 

temos. 

Tanto como professora do Ensino Fundamental, como professora de curso de 

Magistério, ou como diretora de escola, pude perceber que há algo que precisa ser feito para 

melhorar o nível dos nossos alunos, das nossas escolas. Os alunos que estão saindo das escolas 

sem saber os conteúdos básicos necessitam de uma ação consistente por parte do professor e da 

escola, que os façam ser mais autônomo, críticos, que tenham condição de compreender o seu 

contexto, a sua realidade, a sua vida. É necessária uma política educacional que valorize o 
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professor e dê a ele as condições básicas de trabalho, que dê condições realmente do professor 

ensinar e do aluno aprender. 

O que percebemos é que pela forma como o trabalho é feito, onde aprender é mera 

decodificação, onde os alunos são simplesmente copistas, é necessária uma ação efetiva, que 

possibilite a aquisição de novos saberes e a construção de novos conhecimentos. Para isso, é 

fundamental que a formação dos professores, entre outras questões, seja feita de forma 

consistente, sólida e principalmente, voltadas para as suas reais necessidades e para a 

compreensão do que é ensinar e aprender. 

Nesse ínterim do desenvolvimento profissional, também fiz o Curso de 

Psicopedagogia, (concluído em 2000). Nesse Curso adquiri aprendizagens significativas com 

relação a ensinar e aprender. Embora tenha tido muitas lacunas, foi nesse Curso onde pude 

compreender muitas questões relativas às dificuldades de aprendizagem e querer ir mais adiante 

para compreender porque os alunos não aprendem e por que os professores sentem tantas 

dificuldades para ensinar.  

Na verdade, desde muito cedo havia certa compreensão, embora sem muita 

fundamentação de que os alunos não aprendiam a ler, a escrever, por que não desenvolveram a 

forma de pensar mais adequada a esse tipo de atividade. Outra questão me afligia também: 

quem iria fazê-los ensinar a pensar? Como o professor iria desenvolver o pensamento do aluno? 

Ele mesmo teria essa função mental desenvolvida? A sua formação dava conta de desenvolver o 

seu pensamento? Foi pensando e hipotetizando sobre essas questões, que resolvemos 

desenvolver essa pesquisa, com o intuito de contribuir para a área de formação de professor, 

pondo em discussão essa formação e a sua relação com o desenvolvimento do pensamento. 

Para compreender melhor essas questões, antes de iniciar o Mestrado participamos da 

Base de pesquisa Currículos, Saberes e Prática Educacionais, do Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas, do Programa de Pós-Graduação em Educação, na Pesquisa “Conhecendo e 

Construindo a Prática Pedagógica”, onde há mais ou menos cinco anos estudamos, discutimos e 

refletimos sobre a prática pedagógica desenvolvida nas escolas, a partir de uma base teórica de 

autores como, Vygotsky, Liublinskaia, Rubinstein, Magalhães entre outros. Há questões que nos 

inquietam e provocam a necessidade de investigar e buscar respostas para essas inquietações. 

Em particular é objeto de nossa investigação a relação entre a formação do professor do Ensino 

Fundamental e o processo de desenvolvimento do seu pensamento. 

Temos clareza de que os processos formativos vividos por qualquer professor 

têm interferências no seu desenvolvimento e na sua atividade profissional. Há um 

diálogo entre as histórias individuais e a história da profissão. Nesse sentido, pensamos 

que as narrativas autobiográficas vão respaldar esse diálogo. Vamos certamente 

encontrar equívocos, certezas, incertezas, sonhos, dúvidas e conhecimentos. 
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5.2. DESVENDANDO NOSSAS HISTÓRIAS 

 
 
Em todas as histórias, fica evidente que o processo formativo vivido por nós 

apresenta diferenças e similaridades.  Na quase totalidade, os professores com os quais 

interagimos tinham uma prática de fazer o aluno simplesmente repetir, decorar o que era 

transmitido. Uma prática que não ensinava o aluno a pensar. Além disso, a situação 

familiar vivida por nós não nos possibilitava o acesso a recursos importantes ao 

desenvolvimento de todas as nossas funções e processo mentais.  Entretanto, viver com 

certa liberdade permitia descobrir por nós mesmas soluções para os nossos problemas e 

para uma convivência pacífica e afetiva, tendo como base as brincadeiras que eram 

realizadas, na maioria das vezes, sem a interferência dos adultos. A escola, os primeiros 

anos escolares, foi algo que deixou lembranças agradáveis. Alguns trechos das nossas 

narrativas autobiográficas evidenciam essa nossa compreensão das nossas lembranças 

da vida escolar, ou do desejo de frequentar a escola: 

 

Até final dos anos 60 o acesso à escola na zona rural era muito restrito. Além 
disso, nenhuma criança com menos de oito anos de idade naquela região 
podia freqüentar a escola. Eu morria de inveja da minha prima [...] que toda 
orgulhosa já cursava a terceira série na cidade. Isso me deixava com mais 
inveja ainda, pois ir para cidade todos os dias era uma forma de sair do sitio e 
ver outras pessoas, coisas diferentes daquelas humildes casas, matos e bichos 
do sitio. 

 

[...] Vale salientar que do sítio para a cidade andávamos a pé 
aproximadamente um quilometro e meio três indo e voltando. Como já 
mencionei aprendi a ler com minha mãe através da silabação em uma carta de 
ABC. Lembro de uma cartilha chamada ABC INFANTIL. Era linda, mas não 
lembro do conteúdo apenas que tinha umas muitas figuras coloridas (Lenira). 

 
Comecei a estudar aos seis anos de idade em turma de alfabetização, (quando 
parei de ter fortes crises de asma) no jardim de infância da Escola Estadual 
Presidente Kennedy, onde estudei até a 4ª série do ensino fundamental (atual 
quinto ano). Meus pais sempre me lembram do meu grande amor pelo 
Kennedy (Simone). 

 
Iniciei os estudos na casa de uma professora alfabetizadora, próxima a minha 
residência, uma espécie de escola que ensinava as primeiras letras para que 
aos sete anos as crianças pudessem ingressar no 1º ano. Dona Helena era a 
professora que orientava o processo de alfabetização das crianças daquelas 
redondezas, em Areia Branca. Não me lembro de muitos detalhes dessa 
época, mas me recordo perfeitamente da “Cartilha de ABC” e da “Cartilha de 
Sarita” livro que complementava os estudos no processo de alfabetização 
(Aiene). 
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É importante destacar que se aprendia a ler e a escrever mesmo sem se 

frequentar uma escola. Quando tínhamos a oportunidade de ser matriculadas numa 

instituição de ensino, esse processo já estava avançado. Muitas de nós vivemos num 

período em que a escola não era para todos. Especialmente para quem morava no 

interior, essa era uma situação complicada, a não ser para aqueles que possuíam uma 

situação financeira estável. 

As décadas de 60 e 70, época em que quase todas nós éramos criança são bastante 

importantes para os estudos na área de Educação já que, em nenhum outro período da 

história da educação brasileira, as iniciativas governamentais desenvolvidas no campo 

educacional foram tão intensas quanto nesse momento. Acreditamos que isso ocorreu em 

função do acelerado processo de modernização, calcado nos impulso de urbanização e de 

industrialização do país. Entretanto, continuavam as deficiências e mazelas, sem atender, 

como não atende ainda hoje, parte da população realmente carente. 

Nesse período era muito comum a criança que morava no interior iniciar o 

processo de alfabetização em casa, com os pais ou com alguma pessoa de confiança da 

família, conhecedora das letras. Depois desse processo, passava a frequentar a escola, 

como vemos nos relatos acima. 

Em geral, com seis anos de idade, sabíamos ler e escrever ser nunca ter 

frequentado a escola, o que nos leva a acreditar que isso se dava pelo empenho dos pais 

que mesmo sem o domínio da leitura e escrita, fazia disso uma séria obrigação com os 

filhos, além, dos meios disponíveis, ou seja, a liberdade que tínhamos para brincar, 

inventar brincadeiras, o que proporcionava o desenvolvimento do pensamento sensório-

perceptivo ou intuitivo e empírico. Como discutimos anteriormente, essas modalidades 

de pensamento se desenvolvem mediadas pelas ações com objetos, fatos e 

acontecimentos, propiciando o conhecimento imediato dos fenômenos, suas 

propriedades externas. 

Isso fica evidente pela forma como Lenira faz os seus relatos. No seu tempo de 

escola, não foi estimulada a pensar. Entretanto, as suas condições de vida e a própria 

forma como lidava com o mundo, com as brincadeiras e até com o trabalho, com a 

rigidez do pai e a ‘ajuda’ que dava à mãe nas atividades domésticas lhe possibilitaram 

aprender a resolver os seus problemas diários. Além disso, tinha a possibilidade de estar 

livre na natureza inventando suas brincadeiras, sem a intervenção dos adultos, o que lhe 

dava a possibilidade de usar a sua imaginação e o seu pensamento intuitivo, um 
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caminho para o desenvolvimento do pensamento teórico, quando se desencadeia um 

processo de ensino-aprendizagem com esse propósito.  

Diferentemente dos dias atuais, antigamente tínhamos muito mais liberdade 

para criar, para construir nossos brinquedos e brincadeiras. Viver livremente, sem medo 

da violência, como relata Da Paz, também nos trazia muitos conhecimentos e esse é um 

elemento importante na formação do sujeito, na construção da sua autonomia e na sua 

forma de pensar empiricamente. Vejamos os extraits a seguir: 

 
 

[...] Quanto às brincadeiras, na maioria das vezes aconteciam de forma 
furtiva, pois tinha que trabalhar na roça com meu pai e ajudar minha mãe em 
casa com os filhos que por sinal eram muitos, 13 no total. [...] Todas as 
brincadeiras eram do tipo com o corpo, pois não havia dinheiro pra comprar 
brinquedos; os que existiam eram feitos por nós mesmo. Não lembro de 
nenhuma brincadeira que não fosse prazerosa, até porque esse brincar se dava 
de forma espontânea sem nenhuma intervenção dos adultos. Esses momentos 
muitas vezes aconteciam no meio da roça [...] (Lenira). 

 
[...] Tudo acontecia de forma muita espontânea cujo objetivo era apenas a 
diversão. Com relação aos brinquedos como já foi mencionado tudo era feito 
por nós de forma muito artesanal. Era o carrinho de lata, a bruxa de pano ou 
sabugo de milho etc. A mobília das casinhas também era feita dessa forma, 
pois não havia brinquedos para vender nem muito menos dinheiro para 
comprar (Lenira). 

 
Tenho grandes lembranças dos morros, dos cajueiros, da casa de farinha, da 
lagoa (que não tinha dono) e onde brincávamos livremente sem medo de 
violência (Da Paz). 

 
 
Brincar de forma espontânea é muito rico e interessante e produz muitos frutos, 

mas a escola possui um papel fundamental, que não era e ainda não é exercido até hoje. 

Dependendo da época em que fomos crianças ou adolescentes, ensinar e aprender 

possuía significados diferentes. Nesse sentido, a forma como a professora ensinava dizia 

bem da escola, da cultura e dos valores da época. Embora saibamos que a escola tinha 

um papel definido, ou seja, ensinar os conhecimentos científicos, como elemento 

mediador do desenvolvimento psicossocial e cultural, o ensino se restringia a 

transmissão pura e simples de conteúdos nada criativos e reflexivos. A escola em si não 

possibilitava o desenvolvimento do pensamento teórico, atividade que lhe é peculiar. 

A formação dos conceitos científicos, ou seja, escolarizados, possibilita a 

ressignificação de conceitos já existentes, o que denominamos de conhecimentos 

prévios. Isso vai provocar “[...] contínua reestruturação cognitiva e o desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores” (Nuñez e Faria (2004, p. 54). Funções psicológicas 

superiores são, para Vigotski (1998b), a linguagem oral, o jogo simbólico, a leitura e a 
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escrita, a reflexão, a memória, entre outros, ou seja, o uso consciente e deliberado de 

todas as funções, processos e procedimentos mentais. 

É sabido que não é qualquer ensino que garante o desenvolvimento intelectual, 

não é qualquer ensino que possibilita o desenvolvimento do pensamento teórico, o que 

provoca, certamente, as dificuldades apresentadas por grande parte dos professores e 

por nós em particular. As experiências vividas ao longo do tempo são de extrema 

importância para o desenvolvimento e aprendizagem do sujeito. As brincadeiras 

espontâneas eram muito estimuladas, embora os pais nem os professores tivessem 

consciência do estímulo que davam e da importância dessas brincadeiras, uma vez que 

não havia uma sistemática de organização, mas, mesmo assim, há indícios de que 

possibilitavam o desenvolvimento da criatividade e de ações autônomas. 

Um aspecto que também consideramos bastante significativo é que os pais, em 

geral, não possuíam formação que pudessem ajudar os filhos no processo de educação 

escolar, entretanto cultivavam valores importantes para a formação dos filhos. Eram 

respeitados, ou será que tínhamos ‘medo’ deles? Supomos que o medo era maior do que 

o respeito, mas era através disso que a obediência era conseguida. Nenhum filho ousava 

desobedecer aos pais. Mesmo assim, sempre havia um momento interessante 

proporcionado pelos pais ou pelos avós. Contar ‘causos’, o que hoje julgamos de grande 

importância para desenvolver a imaginação e ajudar no processo de leitura e de escrita, 

embora a leitura não tenha sido muito valorizada, pelo menos conscientemente, nesse 

período. Evidenciamos essas situações nos fragmento da narrativa a seguir: 

 
 

Meu pai era muito autoritário morria de medo dele. Embora não fosse 
agressivo só bastava um olhar eu já sabia a bronca e imediatamente estava as 
suas ordens. [...] Minha mãe estudou somente até a quarta série, meu pai mal 
sabia assinar o nome, entretanto ela me contava muitas histórias dos clássicos 
da literatura bem como os contos populares de esperteza, encantamento, riso 
e assombração, além de ter me ensinado a ler, como já mencionei (Lenira). 

 
O meu pai apesar de pouca leitura ou quase nenhuma gostava de cantoria de 
viola e também de cantar os versos da literatura de cordel. Eu gostava de 
ouvi-lo cantar principalmente o pavão misterioso, um clássico do cordel 
nordestino. Nunca presenciei meu pai lendo ou escrevendo nada, tudo que ele 
cantava aprendeu com a tradição oral (Lenira). 

 

 

A maioria dos pais possuía pouca ou nenhuma formação escolar, mas, mesmo 

assim, valorizava isso nos seus filhos, como se fosse a salvação para as suas vidas, 

como vemos no extrait a seguir: 
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Foi uma época bastante difícil do ponto de vista econômico, com pai 
analfabeto e mãe apenas alfabetizada do ponto de vista da leitura e da escrita, 
mas preocupados em fazer com os filhos fossem à escola. Não era permitido 
faltar e fazer as tarefas que a professora mandava era uma obrigação. Diziam 
eles: ‘vá prá escola... Você não quer ser gente? (Da Paz) 

 
 

Simone diferentemente das outras partícipes teve seu processo de alfabetização 

propriamente dito iniciado na escola, mas da mesma forma via essa escola como 

elemento importante na sua vida, como nos diz no seu relato  a seguir: 

 
 

A escola, assim como minha família, sempre ocupou um lugar muito 
importante na minha vida. Comecei a estudar aos seis anos de idade em 
turma de alfabetização, (quando parei de ter fortes crises de asma) no jardim 
de infância da Escola Estadual Presidente Kennedy, onde estudei até a 4ª 
série do ensino fundamental (atual quinto ano). 

 
Sempre quis ser professora. Lembro-me de quando juntava minhas bonecas e 
fazia delas minhas alunas. Tive grande influência das minhas professoras, tia 
Graça da 1ª série, e tia Ana Afra, da 2ª e 3ª séries. Tia Graça nos ensinava 
com muita dedicação. Lembro-me até hoje da alegria que senti quando ela 
me visitou em minha casa. Ana Afra era extremamente calma, falava baixo e 
pausadamente, nos tratava com carinho e firmeza. Transmitindo-me paz e 
disciplina (Simone). 

 
 

Mesmo tendo boas lembranças da escola e querendo ser professora por 

influência de familiares, Simone, como todas nós, viveu a mesma situação de um ensino 

que não possibilitava o desenvolvimento do pensamento, ao contrário, dava ênfase 

simplesmente à memorização. É óbvio que a memória é importante. Segundo Vygotsky 

(1998a, p. 44), “nos primeiros anos de vida, a memória é uma das funções psíquicas, em 

torno da qual se organizam todas as outras funções [...] o pensamento da criança de 

pouca idade é fortemente determinado por sua memória”. Contudo, a memória pela 

memória não é a forma mais acertada de se desenvolver o ensino. Mas o ouvir e repetir 

sem questionamento para memorizar era algo muito comum na nossa vida como fica 

claro nos relatos seguir: 

 
 

[...] Quanto à escrita na escola, também não lembro de nada interessante a 
não ser “leia e separe as sílabas, copie, ligue e marque a resposta certa”. 
Essas atividades para mim eram um verdadeiro massacre! Ah, lembro 
também do tal ditado de palavras e do treino ortográfico. Até hoje tenho 
dificuldade para escrever ortograficamente correto! (Lenira). 

 
Hoje avalio que o ensino nas décadas de 70 e 80 era muito tradicional e 
conservador, só nos ensinavam uma versão dos fatos históricos, sempre 
exaltando o “heroísmo” dos vultos históricos, enfatizando datas 
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comemorativas, buscando valorizar o patriotismo. A geografia era permeada 
por pura cartografia, tínhamos que decorar nomes de Estados e Capitais, 
estudar mapas, formas de vegetação e relevo sem fazer os devidos estudos 
sobre a ligação destes conteúdos com as relações sociais, culturais e 
econômicas estabelecidas nestes espaços. Não éramos instigados a pensar, 
criticar ou sequer duvidar daquelas “verdades”. Mas, como eu não conhecia 
outras versões achava que estava tudo bem (Simone). 
 

Era um ensino alienante! Até hoje não gosto de decorar datas, não lembro dia 
de aniversários de parentes e amigos, nem de decorar os nomes e sobrenomes 
das pessoas influentes, como se costuma fazer em nossa sociedade. Acho até 
graça disso! Também sinto certa dificuldade para expor minhas ideias em 
público, tenho me esforçado bastante para vencer esta dificuldade, acredito 
expressar-me melhor na escrita do que oralmente. Creio que estas são 
algumas marcas do ensino ao qual fui submetida (Simone). 
 

As aulas se caracterizavam pelo ambiente silencioso e onde ecoava a voz do 
professor ou professora explicando as tarefas e ensinando os conhecimentos, 
logo em seguida vinham os exercícios, questionários e os pontos para serem 
argüidos no dia marcado pelo professor da disciplina (Aiene). 

 
Uma das tarefas que mais marcou o meu tempo nesta escola eram as provas 
orais e os dias de argüição. A professora chamava pelo nome na ordem 
alfabética e ordenava que a gente falasse o ponto que tratava, por exemplo, 
da Proclamação da República, ali a gente ia falando e ela acompanhando pelo 
livro texto. Quando faltava algum trecho ela lhe alertava e às vezes dizia que 
era preciso repetir a tarefa. Tanto nesses momentos, como em outras aulas, o 
silêncio era profundo e poucos alunos se arriscavam falar. Falar apenas o 
necessário, quando fosse solicitado ou o professor ordenasse (Aiene). 
 
[...] não tínhamos muita oportunidade de nos expressar oralmente e expor 
nossas opiniões. Ficávamos sentados nas carteiras quase todo o horário, se 
alguém conversasse durante a aula perdia o direito de ir brincar no intervalo. 
A disciplina era rígida, tínhamos que ficar ouvindo e prestando muita atenção 
à aula (Simone). 
 

As aulas se caracterizavam pelo ambiente silencioso e onde ecoava a voz do 
professor ou professora explicando as tarefas e ensinando os conhecimentos, 
logo em seguida vinham os exercícios, questionários e os pontos para serem 
argüidos no dia marcado pelo professor da disciplina (Aiene). 
 
 

A prática autoritária e automática era desenvolvida pela escola e pela maioria 

dos nossos professores.  É evidente que uma prática de apenas ouvir e ficar calado, de 

repetição, não possibilita um crescimento cognitivo do aluno, o desenvolvimento de um 

pensamento organizado, sistemático, reflexivo, não possibilita, enfim, a construção de 

conceitos, a construção da capacidade do pensar. Para ensinar a pensar precisamos 

instigar o pensamento sobre determinadas questões, possibilitar o desenvolvimento da 

curiosidade, que só poderá ser estimulada, com a pesquisa, com a resolução de 

problemas do cotidiano, com a condição de ir buscar respostas às suas dúvidas e 

questionamentos. Devemos utilizar a curiosidade como ‘inquietação indagadora’, como 

diz Freire. Para esse autor:  
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A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 
desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de 
esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta faz parte integrante 
do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move 
e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, 
acrescentando a ele algo que fazemos. (FREIRE 1996, p.32). 

 
 

Nas nossas histórias, algo que não está presente nas lembranças da vida escolar 

é o despertar da curiosidade. Fica implícita a ideia de que a curiosidade é algo que não 

era permitido, uma vez que apenas ao professor competia falar e expor. Percebemos 

ainda, uma quantidade imensa de símbolos e significados, que certamente foram ou 

continuam sendo bastante representativas na nossa prática pedagógica atual. 

Hoje ainda temos muitas marcas desse período. Ainda é muito comum às 

professoras se dizerem democráticas e exigirem dos seus alunos comportamento nesses 

mesmos moldes (década de 60), em que as oportunidades de usar a criatividade, de 

desenvolver um pensamento crítico e reflexivo, eram mínimas, ou quase nenhum. 

Mesmo que a maioria das professoras tenha vivido num período em que a 

verdade estava escrita nos livros e ditas pelos professores, o relato de Da Paz mostra um 

lado diferente quando afirma: 

 
 

Quando criança, nas séries iniciais, tive uma professora que hoje tenho 
consciência, estava além do seu tempo. Essa professora (D. Isabel) havia 
freqüentado apenas as séries iniciais, mas ensinava como ninguém. Mantinha 
uma rigidez, que hoje compreendo ter sido muito benéfica e uma 
metodologia diversificada que os professores atuais não têm: Fazia leitura, 
contava histórias, fazia dramatizações de histórias que inventava (momento 
em que me sentia muito inibida) e permitia que em certos momentos 
brincássemos de “biloca” ou “dedola”, (como eram conhecidas), incentivava 
a escrita através da produção textual, utilizando a leitura e quadros com 
gravuras magníficas (não sei onde conseguia), que me deixavam abismada, 
extasiada, apaixonada e interessada pelas atividades. Aliás, era o que mais me 
chamava à atenção, além do que era o momento mais prazeroso (Da Paz). 
 
 

E continua a partícipe:  
 
 

[...] Não havia tantos recursos, ou melhor, quase nenhum recurso existia, mas 
ela fazia a aula ser interessante e prazerosa [...] me proporcionou muitas 
descobertas e aprendizagens. [...] Aos seis anos eu já sabia ler e escrever (Da 
Paz). 

 
 

Na verdade nesse período, uma professora com essas características era uma 

exceção. O mais comum era o professor autoritário que, longe de fazer o aluno pensar, 
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fazia-o decorar e memorizar. É importante esse relato para que possamos perceber que, 

mesmo com a rigidez que era peculiar às professoras dessa época existia um algo a mais 

na prática de dona Isabel, que possivelmente não tinha consciência por que agia de 

determinada forma ou representava para os alunos.  

A década de 60 foi um período muito efervescente em relação à educação; e 

acreditamos que provavelmente isso influenciou o fazer da professora, que mesmo sem 

grandes estudos se apropriou dessas idéias e discursos. A época, o momento, a história 

pessoal vivida estão presentes nas ações dos sujeitos, seja em que contexto for. 

Contudo, a forma como nos apropriamos das idéias, dos discursos depende de como 

percebemos as coisas, do que valorizamos, das crenças que possuímos e da 

disponibilidade para aprender e realizar ações efetivas, que venham atender a sociedade. 

Podemos inclusive nos reportar a Leontiev (s.d. p.91) quando diz: “Os fins da ação 

intelectual no homem não são apenas sociais por natureza, [...] os modos e os meios 

desta ação são igualmente elaborados socialmente”. 

Isso nos faz refletir que é por essa condição que essa professora possuía 

características tão diferentes das da sua época, fazendo a diferença e marcando de forma 

tão positiva os seus alunos. As lembranças deixadas estão longe de ser de autoritarismo 

e de monotonia, nos meados da década de 60, a escola era pura alegria e principalmente 

com uma professora engajada e preocupada com a aprendizagem dos seus alunos. 

É evidente que todo esse processo exerce uma grande influência na forma 

como nos tornamos e somos professoras, embora saibamos que muitas coisas mudaram: 

a forma como o aluno compreende a escola, o papel da escola e do professor e as 

próprias exigências e demandas sociais, mas muitas marcas ficaram e certamente, de 

forma explícita ou não, influenciam o nosso saber-fazer e a nossa vida. 

Contrariamente, em tempos mais recentes, não vemos, pelo relato da partícipe, 

muitas diferenças no que se refere à prática existente nas escolas. 

 
 

Os outros períodos do Ensino de Primeiro Grau (hoje Ensino Fundamental), 
[...] não foram tão interessantes. Não tive professores que me estimulassem 
tanto. Tudo era muito repetitivo, professores desinteressados e faltosos. [...] 
O que me lembro na verdade, era das aulas chatas em que os professores 
davam, obrigando-me a repetir coisas que eram faladas, ensinadas em sala. 
Existia um instrumento chamado de “guia francês” usado em geral pela 
maioria dos professores, que elaboravam questões (muitas vezes cinqüenta) e 
no dia da prova escolhiam cinco ou dez para serem respondidas, com 
respostas tais quais tinham sido respondidas pelo professor (Da Paz). 
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No 2º Grau (hoje Ensino Médio) foi de certa forma mais interessante, embora 
também muito restritivo no sentido do nosso posicionamento, de uma 
participação mais efetiva. Havia uma imensa rigidez. Estudei no Instituto 
Kennedy no Curso de Magistério (1976-1977) o que sempre desejei fazer, 
talvez pela influência das pessoas com as quais convivi, todos professores. A 
Diretora [...] era de uma rigidez extrema (representava o período ditatorial 
que havia vivido e o que vivia). Nessa escola professor não faltava (o que era 
ótimo) tínhamos que obedecer rigidamente o horário de entrada e de saída, 
tínhamos que manter o uniforme (obrigatório) limpo e bem passado e sem 
nenhuma peça faltando. Como eu sempre fui muito crítica e brincalhona, 
apesar de tímida (embora nesse período o nível de timidez tivesse diminuído) 
vivia sendo observada e sendo chamada a atenção em função da não 
aceitação do que era ditado pela diretora. Sempre a ouvia perguntar: que tipo 
de professora você quer ser? (Da Paz). 

 
 

O contexto histórico, político e social exerce grande influência na formação de 

qualquer profissional e no nosso caso específico, do professor. Sabemos que esse 

período (final da década de 70) foi bastante autoritário com relação às práticas 

democráticas e consequentemente, com relação ao ensino oferecido nas escolas e nas 

Instituições de Ensino. 

As ideias, as formas de fazer, de incorporar os conhecimentos e de produzir 

saberes são muito peculiares de determinado período, o que justifica o comportamento 

da diretora citada. Éramos tolhidos na nossa forma de pensar e de dizer a nossa palavra, 

mas para isso existia sempre uma explicação: ‘ser uma professora de qualidade’, o que 

na nossa concepção não ia, nem nunca vai se dar, pela via do autoritarismo. 

Ser professora nesse período ainda era considerado algo de valor, 

principalmente para aqueles que não tinham condição ou oportunidade de seguir outra 

profissão. Eram os vestígios do início dos anos 50, quando tornar-se professora era 

considerado pela sociedade uma conceituada opção de profissionalização para as 

mulheres.  

O trabalho fora do lar começava a fazer parte da realidade de muitas mulheres, 

fazendo com que as ideias de incapacidade que estavam relacionadas ao sexo feminino 

fossem derrubadas. Foi introduzida uma imagem diferente de mulher daquela que era 

apenas dona de casa, preparada para ter um marido. Aiene, no final da década de 60, 

segundo relato a seguir, ainda tem na sua formação vestígios dessa época: 

 

Reconheço hoje a organização da escola e os ensinamentos que recebi. 
[...] Bem coerente com o contexto da época – às mulheres uma formação sem 
muita preocupação de formar profissionais, mas educar as meninas para 
escolherem “bons maridos”, que garantissem a elas seu sustento e o de sua 
família (Aiene). 
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Ao concluir a 8ª série, hoje denominada 9º ano, eu fiz outro intervalo nos 
estudos, porque com três crianças pequenas era muito difícil conciliar todas 
as atribuições da casa e ainda me dedicar aos estudos. O sonho ficou 
guardado por cinco ou seis anos. Ainda fiz minha matrícula no Lia Campos 
uma escola estadual que oferecia o supletivo de 2º grau, mas não deu para 
continuar, até que em 1983 inaugura bem próximo a minha residência, no 
Conjunto Pirangi, uma escola pública que oferecia o Ensino Médio, [...] 
Pensei que essa seria uma oportunidade ímpar e não pensei duas vezes, fiz 
minha matrícula no curso Magistério, nível médio (Aiene). 

 
 
No processo de formação a educação tinha um grande destaque, principalmente 

para as mulheres das camadas médias urbanas, que viram em alguns cursos secundários 

a possibilidade de profissionalização e de acesso às universidades, embora o casamento 

ainda fosse o ideal mais disseminado. 

 
 

[...] Apesar do incentivo ao trabalho e a educação o que se visava era [...] 
uma adequação da condição feminina aos novos tempos, ou seja, desejava-se 
romper com o passado. [...] e a imagem submissa e inativa da mulher 
recolhida ao lar começava a ser questionada. Exigia-se da mulher uma nova 
atitude, mais dinâmica, mais eficiente (MARTINS EM FUCKNER s.d). 

 
 

Mas ser casada, ser dona de casa e ter filhos e, além disso, estudar e/ou 

trabalhar fora sempre uma dificuldade para as mulheres. Algumas tiveram a formação 

para ser dona de casa e isso de certa forma impedia de buscar outros sonhos. Dentre as 

profissões existentes, escolhia-se a que consideravam mais ‘fácil’ e acessível, sem 

dúvida, o magistério. Ficamos pensando quantas pessoas enveredaram pelos caminhos 

do magistério porque não tiveram outra opção. Alguns até se tornam excelentes 

profissionais, mas outros engrossam as fileiras daqueles que ‘estão por estar’, que 

‘fazem por fazer’, sem a devida compreensão do significado do ser professor. 

Há um rompimento com aquilo que consideramos importante, que às vezes nos 

impele a outras descobertas produtivas, ou produz um sentimento de fracasso que nos 

leva a grandes desencontros e frustrações. Para Freire (1993, p. 60), “decisão é ruptura 

nem sempre fácil de ser vivida. Mas não é possível existir sem romper, por mais difícil 

que nos seja romper”. Aiene contra a sua vontade rompe com suas vontades e 

convicções, como vemos no relato a seguir:  

 
 
[...] Meu sonho era fazer Direito ou Psicologia, mas não me achava devidamente 
preparada para enfrentar a concorrência nesses cursos. Então voltei à Escola Lia 
Campos e me escrevi para cursar as disciplinas que eu sentia não ter muito domínio 
para me manter estudando e poder enfrentar o vestibular (Aiene). 
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Quando rompemos com os nossos desejos de realizar cursos com os quais nos 

identificamos ou consideramos mais interessantes para sermos professor, devemos ter 

clareza de que a prática educativa é uma atividade séria, que participamos da formação 

de sujeitos que devem ser possuidores de conhecimentos, que servirão para ajudar a 

fazer a nossa sociedade melhor, muito mais justa e mais igual. Para isso é necessária a 

consciência do que fazemos e do resultado das nossas ações. É óbvio, como diz Freire 

(1993 p. 47),  

 
 

[...] ainda que não possamos afirmar que aluno de professor incompetente e 
irresponsável é necessariamente incapaz e faltoso de responsabilidade ou que 
aluno de professor competente e sério é automaticamente sério e capaz, 
devemos assumir com honradez a nossa tarefa docente para o que a nossa 
formação tem que ser levada em conta rigorosamente. 

 
 

Embora a partícipe não tenha tido a educação como seu objeto inicial de 

trabalho, tivessem outros ideais e objetivos, outros sonhos, acabou por seguir esse 

caminho, por necessidade, ou simplesmente por acaso. Esses acasos ou descaminhos a  

fizeram descobrir o gosto pelo ato de educar, e a vontade de fazer com que o trabalho 

que realiza seja cada vez melhor; descobriu-se educadora e passou a exercer com 

compromisso e responsabilidade, segundo o que nos diz no fragmento a seguir: 

 
 

[...] Apaixonei-me pela arte de educar e tento reconstruir esse caminho na 
interação com os meus pares e com aqueles que vivenciam comigo o 
processo de aprender e ensinar (Aiene). 

 
 

Em muitos casos, há pessoas que se tornam profissionais competentes mesmo 

tão tendo sido essa sua opção e o contrário também acontece, embora comunguemos 

com Freire (1993), quando diz que não devemos nos enveredar pela docência 

simplesmente porque não tivemos outra chance. Bom mesmo seria que todos que se 

destinassem a ser professor o fizessem com clareza do que é ser um profissional que 

pode contribuir com seus ensinamentos com a mudança da sociedade.  

Ser professor no Brasil, embora seja uma atividade indispensável, está se 

tornando irrelevante, de segunda classe, uma vez que é desvalorizada, já que não se 

ganha o mínimo para a sobrevivência. A própria sociedade não reconhece o seu saber-

fazer e não apoia esse profissional. Essa situação provoca a entrada de pessoas que não 
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possuem o devido compromisso nem a compreensão do verdadeiro papel do professor 

num contexto como o nosso. 

Fazer um curso superior na década de 70/80 era o sonho da maioria dos jovens 

que concluía o segundo grau e muitas vezes não se tinha a devida noção do que e por 

que fazer. Além disso, esse foi um período conturbado em que a democracia estava 

comprometida e a irreverência, a luta por um país melhor era a marca de quem estava 

nas universidades. O fragmento do relato nos dá ideia da situação: 

 
 

Estudei durante toda a vida em escola pública, fiz meu primeiro vestibular 
para Pedagogia no final da década de 70, exatamente em 1978 e fui aprovada.  
No ano de 1980, conclui o curso superior. Na época, Habilitação em 
Orientação Educacional. O período de formação no curso superior foi 
bastante crítico com relação às questões democráticas. Vivíamos uma época 
conturbada, onde os direitos foram violados, onde o livre pensar era uma 
afronta a quem estava no poder e onde se posicionar criticamente provocava 
grandes problemas (Da Paz). 

 
 

Nessa época alguns professores possuíam ideias bastante interessantes e 

irreverentes para o período, mas a grande maioria não possibilitava uma discussão 

crítica a respeito da formação, do próprio curso e da sociedade. Havia muitas dúvidas e 

incertezas. Não se sabia qual era o papel do Orientador, do Supervisor pedagógico, que 

na época eram habilitações do Curso de Pedagogia. Éramos formados sem consistência 

do que deveríamos fazer e ficávamos ‘perdidos’ sem sabermos qual na verdade era a 

nossa função. Executávamos o que vinha predeterminado pelos órgãos oficiais. 

Não apenas Da Paz, mas todas as partícipes, ‘optaram’ por cursar Pedagogia, 

movidas, certamente, pelas exigências do contexto atual. Sobre isso Ferreira (2006, p. 

68) esclarece: 

 
 

Quanto à formação superior, é o período áureo das habilitações na Pedagogia 
– Orientação Educacional, Supervisão Pedagógica e Administração Escolar – 
instaurando-se, na escola, o princípio taylorista da divisão técnica do 
trabalho, provocando a separação entre concepção e execução e a distribuição 
rígida de funções diferenciadas no interior do sistema de ensino. Desse modo, 
a formação do professor se esvazia e a divisão técnico-burocrática do 
trabalho o transforma em um mero executor de medidas oficiais e de tarefas...  

 
 

Toda a formação autoritária da qual fizemos parte está presente na nossa vida 

diária. O fragmento do relato de Simone confirma essa nossa compreensão: 
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Ao entrar na UFRN, em 1995, a cada disciplina cursada as cortinas iam se 
abrindo, [...] passei a enxergar o ensino no qual fui escolarizada com outros 
olhos.  Levei um choque e comecei a pensar na forma como eu agia enquanto 
educadora, reproduzindo atitudes que meus professores tiveram comigo 
(Simone). 

 
 

É muito comum reproduzirmos ainda hoje o que nos foi ensinado desde os 

tempos de escola até o período da nossa formação de professor. Nesse sentido, é 

fundamental que cada professor compreenda a necessidade de mudar o seu fazer, tendo 

em vista as demandas do contexto atual. Para que isso aconteça é imprescindível um 

processo de estudo e atualização constantes. É necessário que o professor dirija o seu 

próprio processo de formação, tendo clareza das demandas e exigências que lhe são 

impostas e das necessidades para atender ou se contrapor a essas exigências, a partir de 

um processo reflexivo constante e sistemático. Para Pimenta (2006 p.29): 

 
 

[...] a formação é, na verdade, autoformação, uma vez que os professores 
reelaboram os saberes iniciais em confronto com suas experiências práticas, 
cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares. É nesse confronto e num 
processo coletivo de troca de experiências e práticas que os professores vão 
constituindo seus saberes como praticum, ou seja, aquele que constantemente 
reflete na e sobre a prática. 

 
 
Embora tenhamos clareza de que a formação das professoras depende delas, 

sabemos também que não são os únicos responsáveis por isso. Há uma série de 

elementos que interferem para que essa formação não se dê a contento. Elementos que 

vão desde a falta de interesse das instituições, dos órgãos governamentais, que muitas 

vezes não dão a devida importância a essa questão e as dificuldades do próprio 

professor que, pelo ativismo em que vive, pelas condições financeiras que o obriga a 

trabalhar em várias escolas e turnos, ou mesmo pela falta de vontade e disponibilidade, 

não dispensa ou não encontra algum tempo para continuar estudando. 

Contudo, percebemos que algumas de nós compreendem essa necessidade e 

vêm buscando melhorar o seu fazer. À medida que estudam, buscam compreender o 

processo de aprendizagem e melhorar o seu fazer cotidiano e consequentemente, a 

aprendizagem dos alunos, como vemos a seguir: 

 
 

Na verdade, desde muito cedo havia certa compreensão, embora sem muita 
fundamentação de que os alunos não aprendiam a ler, a escrever, por que não 
desenvolveram a forma de pensar mais adequada a esse tipo de atividade. 
Outra questão me afligia também: quem iria fazê-los ensinar a pensar? Como 
o professor iria desenvolver o pensamento do aluno? Ele mesmo teria essa 
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função mental desenvolvida? A sua formação dava conta de desenvolver o 
seu pensamento?  (Da Paz) 

 
[...] fiz o Curso de Psicopedagogia, (concluído em 2000). Nesse Curso 
adquiri aprendizagens significativas com relação a ensinar e aprender. 
Embora tenha tido muitas lacunas, foi nesse Curso onde pude compreender 
muitas questões relativas às dificuldades de aprendizagem e querer ir mais 
adiante para compreender por que os alunos não aprendem e por que os 
professores sentem tantas dificuldades para ensinar (Da Paz). 

 
 

[...] continuo realizando estudos pra melhor compreender o pensamento 
infantil e como ensinar melhor no intuito de aperfeiçoar minha prática 
educativa de formar leitores e escritores competentes, capazes de exercer e 
usufruir dos seus direitos enquanto cidadãos inseridos numa sociedade 
dividida em classes, onde o ter vale mais do que o ser (Lenira). 

 
A trajetória seguida na formação acadêmica e profissional tem certa 
estabilidade a partir dos anos 80 e nessa caminhada tenho aprendido bastante, 
tanto no papel de aluna, quanto no papel de professora (Aiene). 

 

[...] Esses estudos me fizeram enxergar não só como realmente o trabalho 
com crianças em escolas de educação infantil deve acontecer, mas também a 
grande responsabilidade que estas instituições têm em ocupar-se de facilitar a 
apropriação e a reconstrução de saberes e conhecimentos [...] (Simone). 

 
[...] Acreditamos que foi essa oportunidade de articulação entre a teoria e a 
prática, extremamente importante em minha formação, enriquecendo-a, 
mudando completamente meu entendimento sobre a educação infantil, e o 
mais importante é que sinto que essa mudança ocorreu de forma significativa, 
ou seja, nas minhas atitudes e visão de mundo (Simone). 

 

 

Os alunos que estão saindo das escolas sem saber os conteúdos básicos 

necessitam de uma ação consistente por parte do professor e da escola, que os façam ser 

mais autônomo, críticos, que tenham condição de compreender o seu contexto, a sua 

realidade, a sua vida.  

Devemos destacar a importância da formação inicial, que é o primeiro passo 

para que o professor exerça com eficiência a sua prática. Se bem articulada com as 

questões políticas, sociais e culturais, essa formação pode proporcionar as condições 

primeiras de atuação, que certamente serão exitosas e eficazes. Não é mais possível na 

formação do professor ter o ensinar como algo distante dessas questões. Tudo o que 

ensinamos e aprendemos não diz respeito apenas ao pedagógico, como diz Zeichner 

(2008 p. 67): 

 
 

[...] os formadores de professores estão moralmente obrigados não apenas a 
prestar atenção em assuntos sociais e políticos na formação docente, mas a 
tornar esses assuntos preocupações centrais no currículo dos cursos de 
formação de professores desde o início. 
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Podemos visualizar algumas mudanças ocorridas nas escolas, nos cursos de 

formação de professores, entretanto, ainda não são significativas, embora, da década de 

90 até hoje, percebamos algumas práticas interessantes que possibilitaram o pensar 

teoricamente, o refletir e articular teoria e prática pedagógica, pesquisa e ensino, 

reflexão e ação didática, como vemos nos fragmentos abaixo: 

 
Em 1989 realizei mais um sonho, ingressei no Curso de Pedagogia na UFRN 
e aí começou uma nova história da minha vida como pessoa, mulher e como 
profissional. Nesse curso tive acesso a muitas leituras, autores e livros que 
ainda não conhecia. Fui premiada com a oportunidade de participar de uma 
base de pesquisa do Departamento de Educação que trouxe muitas 
contribuições em meu processo de formação. [...] pude fazer articulação entre 
os conteúdos do curso e a experiência como docente na rede pública e 
particular de Natal (Aiene). 

 

Outro grande encontro que aconteceu na graduação foi nas disciplinas 
complementares Fundamentos da Educação Infantil e Prática Pedagógica na 
Educação Infantil, [...] Essas disciplinas me deram suporte teórico e 
metodológico para discutir, refletir e aprofundar meus conhecimentos [...] 
Esses conhecimentos foram construídos através de trocas significativas entre 
alunas e professora, uma vez que esta criava espaços de discussão coletiva, a 
partir de nossos conhecimentos/saberes prévios em torno dessas temáticas, 
instaurando um ambiente dialógico nos encontros de sala de aula. Isso fez 
com que eu refletisse ativamente sobre os conteúdos [...] (Simone). 

 
 

Na verdade, muita coisa ainda precisa ser mudada nos currículos de formação 

de professor. É claro que apenas mudar currículo não resolve a questão. Afinal, como 

diz Ibiapina (2003 p. 51), “modificar currículos, passar a exigir novas posturas à escola 

e, consequentemente, nova competência aos professores não significa de fato que 

inovações estejam ocorrendo”. É necessário e que essa formação seja realizada numa 

perspectiva crítica e reflexiva, e que segundo Nóvoa (1992 p. 25), “forneça aos 

professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de 

formação autoparticipada”. Entendemos que o ‘pensamento autônomo’ está associado à 

capacidade de pensar teoricamente. 

Como já enfatizamos, é preciso que haja a compreensão de que precisamos 

buscar nossa própria formação, mas para que isso aconteça é preciso apoio e 

valorização. Assim, além do compromisso e da responsabilidade do professor são 

necessárias políticas públicas que valorizem esse profissional, fazendo com que a 

sociedade e ele próprio se olhe de uma forma mais respeitosa. A partícipe Da Paz 

apresenta essa preocupação quando diz: “É necessária uma política educacional que 
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valorize o professor e dê a ele as condições básicas de trabalho, que dê condições 

realmente do professor ensinar e do aluno aprender”. 

O processo formativo vivido, as relações estabelecidas por qualquer professor, 

desde o início da sua vida pessoal e profissional representam a forma como esse 

professor expressa o seu jeito de ser e desenvolver as suas ações. Nessa forma de se 

expressar estão contidos, além da memória, a cognição, os símbolos, imagens e 

sentimentos afetivos que fazem parte da vida de cada um. Esses elementos inter-

relacionados fazem cada um dos partícipes um ser especial, um ser singular, que reflete 

as suas aprendizagens, conhecimentos e saberes da sua prática desenvolvida 

cotidianamente nas instituições escolares. Elementos que certamente influenciaram nas 

nossas escolhas profissionais e nos processos identitários que envolvem o ‘ser 

professor’. 

O fato de todas as partícipes possuírem curso de Pedagogia, algum curso de 

Pós-graduação (lato sensu) e terem uma experiência razoável na área não as fazem 

melhores. Inclusive, tão logo concluíram esses cursos e assumiram suas funções, 

viveram muitas dificuldades, tanto do ponto de vista teórico, como no desenvolvimento 

da sua prática, como veremos a seguir: 

 
 

Em 1982, passei a trabalhar como Orientadora Educacional (contrato 
temporário) em uma escola do então Segundo Grau da Rede Estadual de 
Ensino, escola essa onde havia realizado estágio do Curso de Graduação. Em 
1983 fui contratada e me tornei professora efetiva da Rede, na função de 
Orientadora Educacional, nessa mesma escola. Foi um período bastante 
difícil em termos profissionais, uma vez que havia concluído uma habilitação 
do Curso de Pedagogia, mas não havia muita clareza sobre a atividade que 
teríamos que realizar. Assim, nossa atividade se resumia a fazer 
aconselhamento, atendimentos individuais, grupais, mas era algo sem 
profundidade e sem muita objetividade. 

 

Em 1984 mudei de função e passei a ensinar Didática Geral, Prática de 
Ensino numa Escola de formação de professores da Rede Estadual de Ensino 
e em 2002 no curso de Pedagogia de uma universidade particular. Foram 
momentos muito gratificantes que, mesmo com todas as dificuldades, até 
hoje vivo essa realidade. Passei a perceber que essa era uma atividade que 
realmente gosto de fazer e que sinto muito prazer. Trabalhar com formação 
de professores tem sido, até hoje, uma constante na minha vida. 
 
[...] em fevereiro de 1986 assumi a função de professora da primeira série do 
então chamado primeiro grau menor. Esse foi um período de muitas e 
significativas aprendizagens e de muitas dificuldades. Compreendi nesse 
momento que alfabetizar não fazia parte das habilidades adquiridas por mim 
ao longo do tempo. 

 
Na época eu dizia que nada do que eu havia aprendido estava servindo para 
que eu pudesse desenvolver um trabalho interessante. Eu ainda não conseguia 
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estabelecer relações e ver significado no que tinha aprendido e como isso 
poderia me ajudar na prática que ora desenvolvia. Pude perceber que 
trabalhar com criança, alfabetizar, ensinar a ler e a escrever não é nada fácil, 
além do que não havia na escola quem pudesse me ajudar a desenvolver o 
meu trabalho. O Supervisor desenvolvia um trabalho meramente burocrático, 
onde fazer controle de freqüência e de diários de classe era sua maior 
atividade. Não eram proporcionados momentos de troca de experiências, nem 
de estudo, que pudessem promover uma reflexão sobre a prática 
desenvolvida visando a sua melhoria. 

 
Embora já fosse pedagoga e tivesse certo embasamento teórico, ensinar 
aquelas crianças me remetia não a minha formação inicial, mas aos anos 
escolares onde a minha professora era rígida, mas muito competente. 

 
 
As questões contidas no relato de Da Paz nos fazem perceber que as 

dificuldades vividas pelos professores não são apenas de ordem curricular. Os 

currículos dos cursos precisam ser revistos, mas é fundamental também um processo de 

estudo e reflexão constantes, para que assim possamos aprender a estabelecer as 

relações e as conexões do que aprendemos com o que é necessário ser ensinado nas 

escolas pelos professores. Da mesma forma que o professor, se a criança não vê sentido 

no que está sendo ensinado, não vai conseguir as conexões e relações para que possa 

desenvolver o seu pensamento.  

Assim, precisamos estar atentos às dificuldades de formação e à imperfeição do 

nosso trabalho o que nos faz refletir sobre as ideias de Freire (2003), quando diz que 

trabalhamos de maneira imperfeita, o que faz com que sintamos a necessidade de 

promovermos uma reflexão constante sobre a nossa prática a fim de obtermos 

efetividade nas atividades que realizamos. Podemos perceber essa preocupação quando 

o tempo todo ‘policiamos’ as nossas ações e as desenvolvemos de forma efetiva, tendo 

em vista resultados cada vez mais positivos. O que dizem as partícipes reflete essa 

preocupação: 

 
 

Para dar contar das demandas intelectuais dos alunos e do conhecimento, 
continuo realizando estudos pra melhor compreender o pensamento infantil e 
como ensinar melhor no intuito aperfeiçoar minha pratica educativa de 
formar leitores e escritores competentes, capazes de exercer e usufruir os seus 
direitos enquanto cidadãos inseridos numa sociedade dividida em classes 
onde o ter valem mais do que o ser (Lenira). 

 
 

Há questões que nos inquietam e provocam a necessidade de investigar e 
buscar respostas para essas inquietações (Da Paz). 

 
 

[...] Os alunos estão saindo das escolas sem saber os conteúdos básicos, 
necessitam de uma ação consistente por parte do professor e da escola, que os 
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façam ser mais autônomos, críticos, que tenham condição de compreender o 
seu contexto, a sua realidade, a sua vida (Da Paz). 

 
 

 
Percebemos nas falas das partícipes uma preocupação com a melhoria do seu 

trabalho sem perder de vista as suas histórias. Afinal somos hoje o que fizemos e fomos 

ontem. Evidentemente não como uma cópia, mas como uma forma de compreendermos 

os diversos processos desenvolvidos e intervir na realidade presente. A preocupação e o 

desejo de mudança estão presentes no extrait abaixo: 

 
 

Acredito que a escola um dia possa intervir nessa triste realidade, e o ser 
humano possa ser respeitado em toda sua plenitude e dessa forma possa viver 
com dignidade. Acredito também que, enquanto professora, estou fazendo a 
minha parte, sonho? Utopia? Não importa! Vamos todos sonhar juntos! 
Talvez consigamos transformar isso numa realidade. Depende de nós 
(Lenira). 

 
[...] posso buscar organizar um ambiente educativo permeado pela 
participação, dialogicidade e por ações democráticas no ambiente escolar, 
onde o ensino possa ter mais significado para a criança e onde o professor se 
sentisse desafiado e engajado em proporcionar isto, buscando a formação 
continuada e a criação de momentos de reflexão da prática e trocas de 
experiências. Ou seja, um ensino que deixe boas marcas em todos os 
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. [...] (Simone). 

 
 

[...] pela forma como o trabalho é feito, onde aprender é mera decodificação, 
onde os alunos são simplesmente copistas, é necessária uma ação efetiva, que 
possibilite a aquisição de novos saberes e a construção de novos 
conhecimentos. Para isso, é fundamental que a formação dos professores, 
entre outras questões, seja feita de forma consistente, sólida e principalmente, 
voltadas para as suas reais necessidades e para a compreensão do que é 
ensinar e aprender (Da Paz). 
 
 

As nossas histórias se cruzam quando apresentamos o nosso processo de 

formação. Elas são muito próximas. Há muitos pontos comuns no que dizem respeito às 

práticas realizadas, com relação às nossas escolhas, dificuldades, angústias, como 

também ao momento histórico da nossa formação. A nossa formação é um processo que 

se inicia muito antes do ingresso na profissão docente, e o cotidiano profissional revela 

a influência das experiências escolares, familiares e sociais vivenciadas em momentos 

diferentes de suas vidas, com esclarece Ibiapina (2008, p.89): 

 
 

Na formação de professores, a história de vida faz aflorar a 
intrassubjetividade, expressas nas emoções, nos comportamentos, nas 
atitudes e nos valores, mas ao mesmo tempo, faz ressurgir, a partir da 
reflexão sistemática, aspectos intersubjetivos que permitem desvelar o 
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significado das ações passadas, nos seus elementos particulares (a visão do 
parceiro que narra), e na sua totalidade (o momento histórico vivido e suas 
relações com a sociedade).    

 
 
As aprendizagens, o jeito de ser, de fazer vão sendo reconstruídos à medida 

que buscamos nos atualizar e aperfeiçoar num processo contínuo de estudo, de 

informação e de formação, o que faz com que cada um de nós, mesmos tão próximos e 

tão semelhantes, seja único, no jeito de ser, de fazer, de agir, buscando construir o 

pensamento teórico. 

Não podemos realizar uma ação que tenha como parâmetro a educação que 

recebemos, pois vivemos outra época, outro contexto histórico e outra forma de ver e 

compreender as situações e os fenômenos. Há coisas do modelo tradicional de ensino 

que precisam ser considerados, mas com outro olhar, dando outro sentido e significado. 

Em geral, apresentamos atitudes saudosistas por não sabermos como agir com o aluno 

da escola atual. 

O professor precisa ao longo da sua vida, aprender com seus alunos, enquanto 

ensina, trabalhar seus ranços autoritários e espontaneístas, frutos da sua formação, na 

tentativa de uma relação mais democrática e mais efetiva no seu cotidiano pedagógico, 

dando condição para que esse aluno passe a compreender o seu contexto familiar, 

escolar e social, estabelecendo relações e conexões e construindo novos conhecimentos. 

Enfim, possibilitando-o aprender a pensar teoricamente. 

Como esse aprendizado não ocorre espontaneamente, promovemos um 

processo de desenvolvimento dessa forma de pensar mediado pela colaboração e 

reflexão crítica. 
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6 INTERCONECTANDO OLHARES 
 

[...] O mais importante e bonito, do 
mundo, é isto: que as pessoas não 
estão sempre iguais, ainda não foram 
terminadas – mas que elas vão sempre 
mudando, afinam ou desafinam. 

 
Guimarães Rosa 

 

 
A problemática que investigamos requeria que fizéssemos reflexão e ao mesmo 

tempo a reelaboração ou mesmo a (des)construção do que sabíamos e fazíamos a 

respeito do pensamento teórico. Com isso, tínhamos a intenção de promover uma 

reflexão sobre o conceito de pensamento por nós apresentado, para que, a partir daí, 

pudéssemos analisá-lo e modificá-lo, se fosse o caso, tendo como referência as nossas 

histórias de vida profissional e como perspectiva o pensar teoricamente. 

Assim, dialogamos com autores como Kopnin (1978) e Guetmanova (1989), 

Rubinstein (1973), Liublinskaia (1979), Ferreira (2007), entre outros que enfatizam com 

propriedade as questões relativas ao conceito e ao pensamento, possibilitando meios 

efetivos de redimensionar nossa forma de pensar. 

 
 
6.1. O QUE DISSEMOS SOBRE PENSAMENTO  

 
 
Conhecer a realidade com que se pretende atuar e refletir sobre ela é um dos 

primeiros passos necessários para o planejamento e para a própria ação. Quando 

tratamos com os alunos e queremos iniciar qualquer atividade, é necessário que 

tenhamos clareza das aprendizagens e conhecimentos desses alunos. Assim, 

consideramos de extrema importância iniciar nossa investigação com uma sondagem 

diagnóstica do conceito de pensamento. 

Para Novaes, (1988, p. 67), “o diagnóstico [...] consiste na utilização de 

recursos, meios e processos técnicos com o objetivo de localizar e avaliar os problemas 

e dificuldades [...] determinando suas causas, para preveni-las e corrigi-las”. 

Diz ainda esse autor: “O diagnóstico [...] está ligado à identificação dos 

problemas específicos possibilitando, assim, uma orientação e aconselhamentos 

apropriados” (NOVAES, 1988, p. 67). Além disso, permite sistematizar e objetivar as 
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informações construídas, conferir os elementos que orientam a ação, ajudando a definir 

as necessidades, a conhecer as possibilidades e os obstáculos existentes e a estabelecer 

prioridades a serem concretizadas. Possibilita sabermos qual a percepção que temos de 

determinado fenômeno e, ao mesmo tempo, o significado disso para a nossa vida, a 

nossa forma de ver e pensar a realidade e agir sobre ela. 

É importante considerar, na determinação da conduta humana, que estamos 

quase sempre discutindo mais as probabilidades de ocorrência dos vários fatores do que 

a certeza da ocorrência de qualquer um deles. Por outro lado, é preciso, também, 

pesquisar o problema real e não somente aquele apresentado pelo indivíduo, afinal, o 

problema, em geral, vai além de como aparentemente se apresenta, porque muitos 

elementos exercem influência, fazendo com que assumam uma forma ou outra. 

Embora consideremos a importância do diagnóstico, sabemos que não pode 

nos fornecer todas as informações necessárias referentes a essa pesquisa. Nessa direção, 

o conhecimento prévio vai nos possibilitar não só conhecer ou chegar a uma constatação 

a respeito da situação em que nos encontramos em relação ao desenvolvimento do nosso 

pensamento, mas também e, principalmente, com a ajuda de outros instrumentos, 

compreender como e por que isso se dá. Enfim, pode revelar qual o significado do que 

sabemos, dando ‘pistas’ sobre onde queremos chegar. Esses conhecimentos, mesmo 

muito próximos do senso comum, nos dão um norte para que possamos construir e 

compreender o fenômeno a que nos propomos investigar. 

Pensamos então ser necessário sabermos qual a nossa compreensão sobre o que 

é pensamento, para depois verificarmos no que esses conhecimentos se transformariam. 

Para Miras (1998, p.19): 

 
 

Quando o aluno enfrenta um novo conteúdo a ser aprendido, sempre o faz 
armado com uma série de conceitos, concepções, representações e 
conhecimentos adquiridos no decorrer de suas experiências anteriores, que 
utiliza como instrumentos de leitura e interpretação e que determinam em boa 
parte as informações que selecionará, como as organizará e que tipo de 
relações estabelecerá entre eles. 

 
 
Da mesma forma que o conhecimento dos alunos, o conhecimento profissional 

dos professores também está em permanente evolução. Por isso, os processos de 

formação inicial e permanente devem estar orientados para uma mudança gradativa 

deste conhecimento. 
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Assim, é necessário adotar uma postura de respeito à evolução do 

conhecimento profissional dos professores, isto é, partir também do seu conhecimento 

prévio. Afinal, “a possibilidade de construir um novo significado, de assimilar um novo 

conteúdo [...], a possibilidade de aprender, passa necessariamente pela possibilidade de 

‘entrar em contato’ com novo conhecimento” (MIRAS, 1998, p. 61). Nesse sentido, 

construir um diagnóstico do estágio de desenvolvimento do nosso pensamento foi 

fundamental. 

É óbvio, que apenas responder a essa pergunta não possibilitaria o alcance dos 

nossos objetivos. Entretanto, através das nossas respostas, haveria condição de 

concluirmos qual o estágio conceitual em que nos encontrávamos, um dos elementos 

importantes para desencadear um processo formativo que nos permite avançar na 

direção a que nos propomos – o pensamento conceitual. 

Construir conceitos não é uma atividade simples, uma vez que compreende não 

apenas a apropriação de determinada ideia, mas requer o envolvimento de todas as 

funções mentais, mediadas pela linguagem. É a linguagem “[...] que determinará o 

modo como são conduzidas as operações mentais na tarefa de solucionar um 

determinado problema” (IBIAPINA, 2007, p.31). 

Para Ferreira e Frota (2008, p.21):  

 
 

Os conceitos são significados atribuídos pelo ser humano aos fenômenos, a 
partir da apreensão de seus atributos e relações essenciais e necessárias [...] 
Os conceitos constituem um sistema de relações. O conceito expressa a 
conexão entre universalidade e singularidade. 

 
 
Sempre que iniciamos uma aprendizagem temos um repertório de 

conhecimentos prévios e de representações que afetam a forma como vamos nos 

apropriar ou absorver novas informações e conhecimentos. A aquisição de uma 

informação ou a aprendizagem de um conhecimento novo é sempre fruto de revisão, 

mudanças e complexificação dos conhecimentos prévios e das representações   

(ZABALA, 1998). 

Para promover a discussão aqui proposta, foi elaborado um conceito prévio 

sobre pensamento por cada uma das partícipes. Para servir de parâmetro elaboramos 

também um conceito a partir do referencial estudado, tendo em vista os atributos 

essenciais e necessários apresentados pelos autores considerados. Nesse sentido, 

pensamento é uma função mental expressa pela linguagem, que permite ao sujeito fazer 
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abstrações, descobrir a essência dos fenômenos, estabelecendo relações e conexões, 

para a construção do conhecimento de forma consciente. 

A seguir apresentaremos os conhecimentos prévios acerca do pensamento por 

nós elaborado durante o processo de sondagem: 

 

QUADRO nº. 09 – Conhecimentos prévios – conceito de pensamento.  
Fonte: sondagem dos conhecimentos prévios/2008. 

 

Pelas características apresentadas a partir do referencial, nos situamos em 

estágios diferenciados da elaboração conceitual. Lenira e Aiene elaboraram enunciados, 

enumerando atributos que não possibilitam distinguir o pensamento de outras funções 

mentais. É o início de uma descrição, pois se encontra associada às vivências e 

experiências e pela sua incompletude não possibilita uma visão plena e detalhada 

(característica da descrição) do que seja o pensamento, no entanto, apresenta alguns 

indícios relativos às funções do pensamento, como: ‘organizar as ideias’, ‘resolver 

situações’. 

Segundo a classificação de Vigotski, trata-se de conceitos espontâneos, 

associados a elementos próprios do pensamento empírico – a funcionalidade. Como 

esclarece Vigotski (1998b), o que caracteriza os conceitos espontâneos é a ausência da 

consciência do próprio conceito, dos nexos e relações nele contidos e de suas relações 

com outros conceitos. 

Dado o desconhecimento dos atributos essenciais, que possibilitam a 

conceituação, Lenira considera a função mental do pensamento uma habilidade, e Aiene 

confunde com processo de reflexão. Confundir refletir com pensar se respalda no 

NOME DOS PARTÍCIPES CONCEITOS 

LENIRA Pensamento é uma habilidade na qual organizamos nossas ideias para 
expressarmos nossos sentimentos e emoções. 

SIMONE O pensamento é uma função mental superior que produz o 
conhecimento. Ele tem uma localização específica no cérebro, porém não 
age isoladamente das outras funções mentais – síntese, generalização, 
sentimento, abstração, conceito – é um processo mental que não se dá no 
vazio.  
 

AIENE Pensamento é o ato de refletir, ter ideias, resolver situações, usando a 
razão, a inteligência. 

DA PAZ É uma função mental, de caráter abstrato, expressa pela linguagem, que 
busca conexões e relações entre os fenômenos, tendo em vista a 
construção do conhecimento. 
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pragmatismo e behaviorismo que consideram as ações mentais como equivalentes às 

descrições comportamentais.  

É verdade que, nos processos formativos por nós vivenciados, essas questões 

nunca foram enunciadas nem discutidas. No entanto, a nossa ação pedagógica é 

permeada por essas abordagens, fazendo com que essas ideias sejam assimiladas sem 

que delas tenhamos consciência. 

O fato das professoras, mesmo com pós-graduação, não terem formulado um 

significado conceitual de pensamento é compreensível à medida que os seus processos 

formativos, como fica evidenciado nas autobiografias profissionais, não propiciaram 

essa condição. Como destacamos anteriormente, nenhuma função mental se desenvolve 

espontaneamente, particularmente o pensamento conceitual.  

Para se atingir o estágio de conceito é preciso, como adverte Ferreira (2003, p. 

25), “[...] que o indivíduo vivencie situações facilitadoras, capazes de criar as 

possibilidades para atingir estágios cada vez mais elaborados do ato de pensar”. 

Com relação a Simone, ela faz à abstração de alguns atributos, de traços 

essenciais do conceito e atinge um nível mais elevado de generalidade, embora restrito 

às singularidades. Apresenta, no seu enunciado, atributos peculiares à conceituação de 

pensamento, que constam no discurso apresentado pelos autores com o quais 

dialogamos e que estão presentes no conceito-referência, como ‘função mental’ e 

‘conhecimento’. No entanto, se encontra na categoria conceitual da caracterização, pois 

os indícios levantados por ela não se constituem, por si só, suficientes para representar 

conceitualmente, o pensamento, conforme os autores lidos e o conceito-referência.  

Com relação a da Paz, o seu enunciado encontra respaldo teórico em 

Rubinstein, Liublinskaia, Ferreira, entre outros com relação aos atributos colocados na 

sua elaboração. Traz no seu escrito atributos essenciais e suficientes para explicar o 

fenômeno em questão. Assim, podemos dizer que os seus conhecimentos prévios estão 

em nível de elaboração conceitual. 

O fato de da Paz participar de uma Base de Pesquisa onde os estudos se voltam 

para essa questão pode ter possibilitado a ela uma construção num nível mais avançado 

em relação ao conceito construído pelas outras partícipes. 

De modo geral, a formulação dos nossos conhecimentos prévios sobre 

pensamento diz muito das nossas aprendizagens e experiências. Essa compreensão e a 

própria forma como elaboramos e nos aproximamos da significação do conceito é fruto 

de toda a nossa vivência escolar e formação profissional. Mesmos compartilhando 
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experiências semelhantes, cada pessoa reage segundo as suas características, seus 

recursos intelectuais e afetivos e sua forma de aprendizagem. 

Como esclarece Vigotski (1998c, p. 228), “até mesmo o adulto está longe de 

pensar por conceitos. É muito frequente o seu pensamento transcorrer no nível do 

pensamento por complexos, chegando às vezes a descer as formas mais elementares e 

primitivas”. Para que isso aconteça com menos frequência é necessário aprender a 

pensar. Lênin, citado por Kopnin (1978, p. 210), enfatiza: 

 
 

Os conceitos humanos não são imóveis, mas estão em eterno movimento, se 
transformam uns nos outros, desembocam uns nos outros, sem isso eles não 
refletem a vida ativa [...] O estudo deles, a arte de operar com eles exige 
sempre o estudo do movimento dos conceitos, da relação entre eles, das 
transformações mútuas. 

 
 

Nesse sentido, desencadeamos um processo formativo visando a reelaboração 

do conceito de pensamento, como elemento mediador do desenvolvimento do 

pensamento teórico, a partir de uma ação intencional e sistemática. 

Como já enfatizado essa não é uma atividade simples, tendo em vista que não 

fez parte da formação de nenhuma de nós, que vivemos momentos escolares de 

fragmentação e, às vezes, inconscientemente trazemos para a nossa prática esse modelo 

de ação. 

 
 
6.2. BUSCANDO A REELABORAÇÃO DO CONCEITO DE PENSAMENTO 

 

A reelaboração do conceito de pensamento efetivou-se num processo dialógico 

colaborativo reflexivo propiciado pelos Ciclos de Estudos reflexivos. Para isso, os 

nossos estudos se efetivaram com discussões, retirada de dúvidas e acréscimo de ideias, 

conforme evidenciamos a seguir:  

 

6.2.1. Nossas interlocuções com Liublinskaia 

 

Iniciamos esse Ciclo de Estudos Reflexivos com Lenira citando um trecho do 

texto de estudo: 

Lenira: “o pensamento é o escalão superior da cognição da realidade, uma vez que com a ajuda 
do pensamento chega o homem a conhecer as diferentes conexões e relações que existem 
objectivamente [...] 
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Lenira, que tinha iniciado a leitura, para e questiona:  
 
[...]. O texto de Liublinskaia diz que o pensamento que é o escalão superior da cognição [...] 
Então é isso que devemos trabalhar com os nossos alunos: o pensamento. 
 
E continua:  
 
O autor diz mais ainda: graças ao pensamento, chega a conhecer o que não está ao alcance da 
sua cognição mediante o reflexo sensorial da realidade. 
Da Paz: [...] Estamos desenvolvendo essa função mental nos nossos alunos? Estamos ensinando 
nossos alunos a pensar? 
Lenira: ...E nós sabemos pensar? Eu acho que a gente não aprendeu a pensar... 
Da Paz: penso que esse é um grande problema. Temos condição de ensinar a alguém a pensar, 
se não sabemos? 
Lenira: penso que não. 
Simone: ajudar o aluno a desenvolver o pensamento é a nossa atividade. Mas como fazer isso, é 
a grande questão. Somos fruto de uma geração que aprendeu não a pensar, mas a decorar, a 
repetir e em geral, é isso que fazemos. Embora eu faça um trabalho onde procuro fazer com que 
as crianças sejam motivadas... Eu penso que isso ajude a compreender os conteúdos, mas a 
maioria dos colegas não faz, por comodismo, ou mesmo por que não sabem fazer. 

 
O texto fala em teoria marxista do conhecimento e lendo isso, Lenira diz: 

 
Lenira: seria bom que estudássemos acerca dessa teoria, até porque todo o seu trabalho tem 
como método de investigação o materialismo histórico dialético. 
Da Paz: [...] É, esse é um conteúdo que vamos precisar estudar, uma vez que é a base não do 
meu trabalho, como você disse, Lenira, mas do nosso trabalho. Essa pesquisa é nossa! 
Edinara: o texto diz que Marx afirmou que “a linguagem constitui a realidade imediata do 
pensamento”. Mas quando ele fala da linguagem não é só da linguagem verbal? 
Da Paz: Penso que quando ele fala em linguagem, está se referindo tanto a linguagem verbal 
como a qualquer tipo de linguagem utilizada pelo homem. Veja o que é colocado: “o 
pensamento exprime-se por meio da linguagem, das palavras, é de caracter abstracto. Pense o 
homem o que pensar, e qualquer que seja em cuja resolução trabalhe, o seu pensamento afirma-
se sempre através do idioma, ou seja, de forma generalizada”. A partir daí penso que para você 
expressar o seu pensamento... você pode usar qualquer tipo de linguagem, não apenas a verbal. 
Lenira: Além dessa questão, uma coisa que o texto diz, se eu entendi bem é que precisamos 
levar em conta o que a criança já sabe, para que seja possível o processo de desenvolvimento do 
pensamento. Diz assim: “o processo de pensamento apoia-se nos conhecimentos que o 
indivíduo já possui: representações, conceitos, métodos e processos”. Além disso, devemos 
colocar os alunos num processo de descoberta. Nada deve estar pronto, porque se assim for, o 
desenvolvimento de pensamento não se efetivará”. Fico pensando aqui se estamos fazendo o 
trabalho devidamente. Se não estamos fazendo tudo errado. 
Simone: Sempre é tempo de corrigirmos os nossos erros, se é que estamos fazendo tudo errado. 
Esses momentos de estudo podem ser um caminho para que melhoremos a nossa ação.  
Da Paz: aqui não se trata de discutirmos se estamos fazendo certo ou errado, mas de nos 
apropriarmos de conhecimentos importantes para o nosso fazer pedagógico. É óbvio que, 
quanto mais sabemos, melhor é para a nossa condição de profissional da educação. Mas o que 
estamos discutindo aqui, não garante que sejamos melhor do que somos, embora tenha essa 
intenção. Penso que ser melhor do que somos depende da nossa vontade de mudar, e essa 
mudança vai depender também de um aprofundamento teórico.  
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Nesse momento Lenira questiona se vai dar tempo concluirmos o texto, uma 

vez que há muitas questões a serem discutidas e ela tem que sair: 

 
Lenira: Será que vai dar tempo terminar?...Não seria melhor terminar sem agonia... Eu vou ter 
que sair mais cedo... 
Da Paz: vamos parar com o texto. Daremos continuidade no próximo encontro. Concluam a 
leitura, para que aqui possamos apenas discuti-lo. 

 
Com a concordância de todas encerramos o estudo desse dia. 

Dando continuidade, no próximo encontro iniciamos a discussão retomando 

o que antes havíamos discutido. Como já havíamos estudado o texto, foi bastante 

interessante, pois a discussão fluiu com mais facilidade, analisamos as ideias do texto, 

exemplificamos fazendo com que houvesse uma maior compreensão. 

 
Lenira: [...] o pensamento ajuda o homem a conhecer as diferentes conexões e relações que 
existem entre os fenômenos. Essas conexões e relações só vão poder ser estabelecidas se for 
dada condição para isso. Temos que levar em conta as experiências do aluno e oferecer a ele 
possibilidades [...] deve oferecer atividade que sejam criativas e inteligentes... 
Aiene: Às vezes pensamos que os alunos são idiotas, não compreendem as coisas e na verdade 
[...] eles possuem um conhecimento das coisas da sua vivência que impressiona, mas que não é 
valorizado. 
Simone: É muito interessante como os nossos alunos sabem das coisas. Se a gente orientar, der 
a ele as condições, eles vão longe... É claro que existem aqueles que têm dificuldade. 
Da Paz: não é mais possível acharmos que uma criança, porque é pequena não possui as 
condições para aprender e não consegue trazer sua experiência como elemento enriquecedor da 
ação do professor. 
Da Paz: uma coisa importante que lemos no texto é que são fundamentais as condições sociais 
no desenvolvimento da inteligência das crianças. Muitos autores ainda consideram que o 
pensamento e a consciência se originam dos instintos. 
Lenira: Penso que ninguém nasce com uma inteligência, ninguém nasce com um pensamento 
desenvolvido são necessários elementos para que isso aconteça. Estabelecer relações e conexões 
só será possível se nos tivermos conhecimento. Por isso, continuo dizendo, enquanto não 
adquirirmos a consciência de que precisamos estudar, de que precisamos buscar fundamentação 
para fazer o nosso trabalho, dificilmente conseguiremos o nosso objetivo. 
Da Paz: A autora diz uma coisa que considero muito importante. Ela diz que “ao formular um 
problema o indivíduo toma consciência do que não sabe”. Ao procurar a resposta, estamos 
buscando compreender o que queremos e essa busca desperta o desenvolvimento do 
pensamento, uma vez que vamos estabelecendo as conexões e as relações de que fala a autor. 
Sabemos que quando oferecemos condições às crianças aprendem. Não é fácil, mas 
conseguimos, as crianças aprendem. 
Lenira: Depois que começamos a fazer essa discussão comecei a olhar com outros olhos os 
meus alunos. Estou muito mais atenta ao que eles dizem, ao que perguntam, ao que fazem e 
como fazem e procuro propor tarefas que os motivem querer fazer, querer aprender. Muitas 
vezes não desenvolvemos devidamente as ações e aí as conexões não ocorrem. O sujeito não 
estabelece relações, porque o foco da questão muitas vezes é desviado. 
Da Paz: Concluímos esse texto que nos deu alguns parâmetros para o alcance dos nossos 
objetivos, que é construir o conceito de pensamento e compreender como desenvolver essa 
função mental das crianças, a partir do desenvolvimento no nosso próprio pensamento, 
enquanto professores. 
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Da Paz: No próximo encontro trabalharemos o texto de Rubinstein. Sugiro que seja lido em 
casa, para que, quando chegarmos aqui, tenhamos que fazer apenas a discussão das ideias 
fundamentais e ganharmos o tempo que estaríamos fazendo a leitura. Concordam?  

 

Com a concordância de todos sobre a leitura do próximo texto, concluímos 

esse primeiro momento. 

 

6.2.2 Interagindo com as ideias de Rubinstein 

 

Reiniciamos o estudo retomando o conteúdo do texto de Liublinskaia, tentando 

fazer uma ponte com o texto de Rubinstein. Para isso, lemos na integra o que cada uma 

de nós havíamos dito. A intenção era verificar se tinha havido equívoco na transcrição 

da discussão. Como todos concordaram com o que foi lido passamos então, ao texto de 

Rubinstein: 

 
Da Paz: Quem gostaria de começar a falar sobre as ideias de Rubinstein? 
Lenira: Esse texto tem muito a ver com o que lemos anteriormente 
Da Paz: Claro. Ele também discute a questão do pensamento. Não sei se vocês atentaram, mas 
existem alguns pontos comuns aos dois autores. 
Lenira: A autora lida anteriormente diz que “o pensamento reflete o ser nas suas conexões e 
relações”. 
Da Paz: Além disso, ela também diz que “graças ao pensamento, o homem chega a conhecer o 
que não está ao alcance da sua cognição mediante o reflexo sensorial da realidade”. Na verdade, 
o pensamento faz o sujeito compreender a si, a sua realidade, indo além do que é palpável. 
Nesse sentido, é fundamental que, enquanto professores, estejamos preocupados como fazemos 
para que o pensamento dos nossos alunos seja trabalhado, desenvolvido e principalmente que 
tenhamos consciência como é que nós fomos trabalhados. 
Lenira: O que vemos na escola hoje nos dá a nítida compreensão por que os alunos não 
aprendem. As situações apresentadas não permitem que os alunos façam essas conexões 
estabeleçam relações do que aprendem com a sua realidade. 
Da Paz: Liublinskaia, diz que “como o pensamento é o reflexo dos objetos e fenômenos nas 
suas diferentes conexões, o processo do pensamento consiste na procura e descoberta destas 
conexões em cada caso concreto. Com frequência, as procuras têm a sua origem na resposta ao 
sinal verbal correspondente. Este sinal é uma pergunta com que se inicia o processo de 
pensamento”. Assim, penso que a forma como se faz determinada pergunta, ou se entende 
determinada pergunta... É fundamental para que ocorra o processo de pensamento. 
Simone: Quando fazemos, ou respondemos determinada pergunta feita pelos alunos estamos 
possibilitando um pensar organizado, estruturado, ou um bitolamento em relação ao seu 
conhecimento e ao seu pensamento. Acredito que quanto mais curiosa, quanto mais pergunta faz 
uma criança mais são reais as possibilidades de aprendizagem. 
Lenira: Mas... Como às vezes a gente não sabe responder o que a criança pergunta, ou mesmo 
não sabe fazer perguntas que a faça pensar, a gente não dá chance para o crescimento da 
criança... 
Da Paz: Rubinstein coloca que “[...] o pensamento ultrapassa os limites do sensório-intuitivo e 
amplia o campo do nosso conhecimento”. E da mesma forma que Liublinskaia fala em conexões 
e relações. Vejam, ele diz assim:  “ O pensamento reflete  o ser nas suas conexões e relações, 
assim como nas suas múltiplas interferências” Se dermos a possibilidade da criança utilizar as 
suas  experiências e  o que sistematicamente organizarmos enquanto professor, estaremos 
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permitindo o desenvolvimento e a ampliação do seu conhecimento na medida em que  
estabelece relações e faz sempre novas conexões... penso... que assim, o sujeito... ele consegue 
perceber a significatividade do que o professor trabalha, para a sua vida... 
Edinara: Assim, ele aprende, inclusive, a ser um sujeito autônomo na aprendizagem e na vida... 
Sabe, meu aluno Aldair, percebo que ele avançou, está bem na leitura, mas na escrita, ele não... 
Não tem autonomia.  Ele tem muita dificuldade. Num sei não... Ele não consegue estabelecer 
relações e conexões. 
Aiene: A turma dela (está falando da professora Edinara) deu um salto... enorme, pois mesmo 
com essa situação, há alguns que conseguem escrever um texto inteiro e bem organizado, com 
começo, meio e fim. 
Da Paz: Ensinar a pensar não é fácil, especialmente se não foi desenvolvida em nós essa função 
mental. Como já dissemos em outra ocasião, não podemos ensinar a pensar, se não sabemos. Só 
ensinamos qualquer coisa se soubermos fazer. Ensinar a pensar requer também disponibilidade, 
vontade e compreensão desse processo. Se trabalharmos na perspectiva de fazer a criança a 
pensar, temos muito mais trabalho. Uma professora hoje me disse que gosta muito de trabalha 
com o Projeto Alfa e Beto* e eu até compreendo por que. Pelo que sei dele, o professor só tem 
trabalho no uso dos livros, porque tem que usar vários. Mas não planeja porque já vem tudo 
pronto, além disso, os exercícios são repetitivos... Não... Não possibilita o desenvolvimento do 
pensamento, ao contrário, na minha concepção, bitola... bitola o desenvolvimento da criança. 
Aiene: Se você pegar um texto da professora que defende o Alfa e Beto, e um da professora 
Edinara não tem nem comparação... 
Lenira: Fico impressionada. Se você vê uma atividade no 3º ano... Aquela atividade nem 
criança do 1º ano se sente motivada a fazer. São atividades muito elementares, sem 
criatividade... 
Aiene: Eu acho assim: a tarefa que a gente elabora para a criança, tem muito a ver com as 
respostas dadas pelas crianças. As atividades têm que levar a criança a pensar. Porque se botar 
uma coisa muito bestinha, como essa que Lenira viu, elas não vão nem ter “tesão” para fazer, 
não!!! 
Da Paz: Rubinstein diz que a gente começa a pensar quando passa a querer compreender e 
quando você propõe uma atividade muito elementar, ela nem tenta fazer para chegar a essa 
compreensão. 
Lenira: Fui fazer uma aula-campo com os meus alunos nos arredores da Escola, para ver os 
vegetais. Encontramos no meio uma moradora de rua que estava cozinhando. As crianças 
ficaram com medo da mulher que estava de “coca” preparando o fogo para fazer a comida. 
Dentro de uma cabana estava o marido dela, doente. Essa mulher chamou muita atenção das 
crianças. Nós paramos, perguntei o nome dela... Ela chamou tanta atenção das crianças que 
desviou o objetivo do trabalho que era ver a vegetação.  As crianças que no início estavam com 
medo foram interagindo. Aí eu perguntei qual o conselho para aquelas crianças e ela disse: 
“estude muito, meus ‘fios’”, pra que vocês não tenham passar chuva, sol... Não tenham que 
morar na rua que nem eu. Na sala de aula pedi um texto individual escrito e eles contaram a 
historia e falaram do medo que no começo eles tiveram da mulher e que depois que eu 
conversei, eles não ficaram mais com medo... 
Edinara: Não... Eu acho essa turma ótima... A sua também... Muito adiantada... Na 
participação, no questionamento, sabe, da Paz! 
Da Paz: Então, gente, nós temos que compreender que é necessário proporcionar a criança 
pensar e isso só poderá acontecer quando as ações desenvolvidas, as atividades oferecidas 
respeitarem o saber, as experiências das crianças, se forem atrativas e responderem as 
necessidades da criança. 
Edinara: O professor tem sempre que propor desafios às crianças, tem que sempre ir mais além. 
Você não lembra, da Paz, no ano retrasado... A gente ‘puxou’ Graça (professora do 2° ano) para 
participar... Eles mesmos explicaram... João Vítor explicou... 
Da Paz: Eles demonstraram interesse na atividade do Túnel do Tempo, porque foi uma 
atividade interessante. Eles participaram efetivamente. Quanto mais interessante, quanto mais 
construírem... mais eles aprendem... mais eles se envolvem... Gente foi bastante interessante a 
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discussão. Penso que ler o texto em casa facilita, pois otimizou o tempo. No próximo encontro, 
se continuar nesse ritmo, concluiremos. 
 

Em função do término do bimestre e de diversas atividades decorrentes desse 

período, o nosso próximo encontro só aconteceu quase um mês depois, só viemos 

retomar os estudos reflexivos no dia 22/07/08. 

 
Da Paz: Hoje, como combinado, vamos retomar o texto do encontro passado revendo algumas 
ideias, coisas que não conseguimos compreender ou coisas importantes que não foram 
discutidas. Embora tenhamos tido um intervalo maior, vamos ler o que dissemos anteriormente 
para que possamos relembrar. Vamos ler o que dissemos anteriormente? 
Lenira: Esse texto, como eu já até disse anteriormente, também fala de conexões e relações. 
Agora... Uma coisa que também o texto diz é que todo pensamento se elabora na generalização. 
Diz assim... “Pensamento é conhecimento mediato e generalizado da realidade objetiva (com 
base na descoberta de conexões, relações e intervenções)”. Isso que dizer... Penso que já 
falamos anteriormente, que é pela mediação do outro, é pela interação e pela intervenção do 
outro que aprendemos a pensar... 
Da Paz: pensando descobrimos conexões... Estabelecemos relações e fazemos generalizações. 
O texto inclusive, diz: “[...] o pensamento ao descobrir conexões essenciais, generaliza-as”.  
Lenira: Há uma coisa interessante no texto, quando o autor diz: “Só o pensamento facilita o 
conhecimento adequado do ser que se encontra dentro de um processo de formação, de 
mudança, de desenvolvimento, de extinção, do velho e do caduco, de criação do novo que 
impele a luz. O raciocínio reflete o ser nas suas múltiplas relações e mediações dentro das leis 
do seu desenvolvimento e movido pelos seus contrastes internos”. É isso que o autor chama de 
pensamento dialético. Penso que é nessa perspectiva que... Que devemos trabalhar as crianças, 
para que elas não fiquem... não fiquem.... Assim como agora... Pra que elas compreendam o 
mundo, as suas contradições e o que fazer para mudá-lo tem que aprender a pensar. E nós 
professores sabemos pensar? Se não sabemos como ensinar as crianças? 
Da Paz: Esse talvez seja o grande problema... Não conseguimos fazer aquilo que a gente não 
aprendeu... Mas sempre é tempo para que isso aconteça... 
Da Paz: O texto também diz que o conteúdo específico do pensamento é o conceito. O que é o 
conceito... O que é um conceito. Penso que o conceito é que estabelece a essência do 
fenômeno... É o que estabelece uma relação de generalidade e singularidade ao fenômeno... Para 
construirmos um conceito, temos que ver nele o que é essencial, o que é necessário e o que é 
distintivo... Na verdade, pretendemos aqui construir o conceito de pensamento a partir desses 
autores que estamos estudando... Temos que considerar os atributos gerais e necessários... 
Lenira: se quisermos que a criança dê o conceito de bolsa... Ela pode dizer: Bolsa é um objeto 
que usamos para guardar coisas... 
Edinara: Mas, isso é conceito? Existem tantos objetos que servem para guardar coisas... não é 
fácil construir... 
Da Paz: A gente tem que buscar os atributos e retirar o que é específico, o que expressa 
generalidade e o que singulariza esse objeto... Isso não se faz de uma hora para a outra. É 
preciso estudo... É preciso estar atento ao que diz o texto: “que a evolução do pensamento é um 
processo histórico, que está submetido a leis históricas”. Dessa forma está fadado a mudanças, à 
transformação e à compreensão do tempo-espaço que estamos vivendo.   Vocês lembram que 
antes de começar esses estudos nós elaboramos um conceito de pensamento e que eu recolhi 
para depois fazermos a reelaboração e fazermos a comparação... 
Lenira: Sim e eu escrevi um bocado de besteira... 
Edinara: eu não sei nem o que escrevi... 
Da Paz: Então... Vamos reconstruir esse conceito, a partir das nossas leituras. No próximo 
encontro, trago o conceito construído por nós e vamos começar essa reconstrução, ok? Então, 
até o próximo encontro. 
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As discussões possibilitaram uma aproximação com os autores e permitiram 

uma reflexão sobre como o desenvolvimento do pensamento fez parte da nossa 

formação e está inserido no trabalho que realizamos com o aluno. Discutimos, tiramos 

dúvidas, acrescentamos e exemplificamos, como evidenciado nos extraits a seguir: 

 
 
[...] E nós sabemos pensar? Eu acho que a gente não aprendeu a pensar... 
(Lenira). 
Ajudar o aluno a desenvolver o pensamento é a nossa atividade. Mas como 
fazer isso, é a grande questão. Somos fruto de uma geração que aprendeu não 
a pensar, mas a decorar, a repetir e em geral, é isso que fazemos. Embora eu 
faça um trabalho onde procuro fazer com que as crianças sejam motivadas... 
Eu penso que isso ajude a compreender os conteúdos, a maioria dos colegas 
não fazem, por comodismo, ou mesmo por que não sabem fazer (Simone). 

 
 
Na verdade, se retomarmos as autobiografias apresentadas anteriormente, 

podemos perceber que o que é posto por nós condiz com as nossas histórias pessoais, 

onde estudar se resumia a decorar e a repetir o que a professora dizia. Há uma 

preocupação com o fato de que, se a professora não aprendeu a pensar teoricamente, o 

seu aluno também não aprenderá a fazê-lo, uma vez que as condições para tal não serão 

dadas: como fazer algo que nunca me ensinaram? Que nunca pratiquei? Embora o que 

aprendemos nem sempre esteja refletido no que ensinamos é mais provável que, 

dominando, sabendo de determinado conhecimento, seja mais fácil para a realização do 

trabalho com o nosso aluno. 

Os textos estudados nos dão a devida noção dessa situação, uma vez que, nas 

intervenções e explicações dos temas, muitas confirmações, dúvidas, incertezas sobre a 

prática desenvolvida foram evidenciadas, confirmadas nos extraits a seguir:  

 
 

O texto diz, se é que eu entendi bem, é que precisamos levar em conta o que 
a criança já sabe, para que seja possível o processo de desenvolvimento do 
pensamento. Além disso, devemos colocar os alunos num processo de 
descoberta. Nada deve estar pronto, porque se assim for, o desenvolvimento 
de pensamento não se efetivará. Fico pensando aqui se estamos fazendo o 
trabalho devidamente. Se não estamos fazendo tudo errado (Lenira). 
 
Às vezes pensamos que os alunos são idiotas, não compreendem as coisas e 
na verdade [...] eles possuem um conhecimento das coisas da sua vivência 
que impressiona, mas que não é valorizado (Aiene). 

 
É muito interessante como os nossos alunos sabem das coisas. Se a gente 
orientar, der a eles as condições, eles vão longe... É claro que existem aqueles 
que têm dificuldade (Simone). 
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Não é mais possível acharmos que uma criança, por que é pequena, 
não possui as condições para aprender e não consegue trazer sua 
experiência como elemento enriquecedor da ação do professor (Da Paz). 

 
[...] nós temos que compreender que é necessário proporcionar a criança 
pensar e isso só poderá acontecer quando as ações desenvolvidas, as 
atividades oferecidas, respeitarem o saber, as experiências das crianças, se 
forem atrativas e responderem às necessidades da criança (Da Paz). 
 
 

A preocupação em fazer com que se considerem os conhecimentos prévios dos 

alunos, valorizem-se suas vivências, considerem-se suas dificuldades e trabalhem-se 

tendo em vista pôr esse aluno em processo de descoberta, está presente no discurso da 

partícipe. No seu discurso, Lenira retrata essa situação quando questiona: 

 
 

[...] uma coisa que o texto diz, se é que eu entendi bem, é que precisamos 
levar em conta o que a criança já sabe, para que seja possível o processo de 
desenvolvimento do pensamento. Diz assim: “o processo de pensamento 
apoia-se nos conhecimentos que o indivíduo já possui: representações, 
conceitos, métodos e processos”. Além disso, devemos colocar os alunos 
num processo de descoberta. Nada deve estar pronto, porque se assim for, o 
desenvolvimento de pensamento não se efetivará. Fico pensando aqui se 
estamos fazendo o trabalho devidamente. Se não estamos fazendo tudo 
errado. 

 
 
Além disso, há uma preocupação em estar fazendo tudo errado, que na verdade 

condiz com as inseguranças teóricas e práticas que fazem parte da maioria dos docentes, 

que procuram, algumas vezes, ser diferentes no seu fazer, mas ao mesmo tempo não o 

conseguem em função de uma formação puramente técnica e mecanicista que não 

possibilitou encontrar as respostas satisfatórias, tornando-os inseguros e incapazes de 

organizar sistematicamente as suas ideias, o seu trabalho. Segundo Morin (2000, p. 43), 

“A incapacidade de organizar o saber disperso e compartimentado conduz a atrofia da 

disposição mental natural de contextualizar e globalizar”. 

Já não é mais possível um trabalho sem um olhar contextualizado, globalizado, 

que perceba o sujeito como um ser total. Isso é o que vai permitir o desenvolvimento da 

capacidade de pensar de forma sistemática. Além de que aprender, ensinar a pensar 

exige paciência, reflexão, disciplina intelectual e disponibilidade. Exige também uma 

ação grupal, afinal, o trabalho desenvolvido pelo educador não pode ser só individual, 

uma vez que esse processo não depende apenas de si.  
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Contudo, muitas vezes ser professor, é uma atividade solitária. Sendo assim, as 

trocas, a socialização dos saberes e dos conhecimentos tornam-se algo difícil de 

concretização. 

Durante todo o processo de discussão há uma preocupação em nos 

aprofundarmos e melhorarmos cada vez mais a prática.  São visíveis nas nossas falas as 

dúvidas sobre o trabalho que realizamos, da eficácia ou não do nosso fazer, da 

preocupação em desenvolvermos uma ação cada vez melhor. O extrait da partícipe 

Simone nos dá essa clareza: “Sempre é tempo de corrigirmos os nossos erros, se é que 

estamos fazendo tudo errado. Esses momentos de estudo podem ser um caminho para 

que melhoremos a nossa ação”. 

Percebe-se assim, certa racionalidade nas suas palavras, nas suas ideias. Para 

Morin (2000, p. 23), “reconhece-se a verdadeira racionalidade pela capacidade de 

identificar suas insuficiências”. O professor que reconhece os seus erros e tem clareza 

das suas dificuldades, provavelmente terá muito mais facilidade para fazer da sua ação 

algo muito mais efetivo. 

Durante todo Ciclo de Estudos Reflexivos parece ter havido um entendimento de 

que para o sujeito aprender a pensar, as questões sociais, as experiências e a 

sistematização dos conhecimentos escolares são fundamentais. Não há mais lugar para a 

memorização pura e simples, para a compartimentalização. Ficou também a 

compreensão de que ninguém aprende a pensar por si só, mas a partir da mediação do 

outro. Alguns fragmentos das discussões realizadas por nós mostram essa compreensão: 

 
 

Uma coisa importante que lemos no texto é que são fundamentais as 
condições sociais no desenvolvimento da inteligência das crianças. Muitos 
autores ainda consideram que o pensamento e a consciência se originam dos 
instintos (Da Paz). 

 
Penso que ninguém nasce com uma inteligência, ninguém nasce com um 
pensamento desenvolvido são necessários elementos para que isso aconteça. 
Estabelecer relações e conexões só será possível se nós tivermos 
conhecimento. Por isso, continuo dizendo, enquanto não adquirirmos a 
consciência de que precisamos estudar, de que precisamos buscar 
fundamentação para fazer o nosso trabalho, dificilmente conseguiremos o 
nosso objetivo (Lenira). 

 
 

Parece ter ficado claro para todos nós o significado do desenvolvimento do 

pensamento humano que “implica necessariamente existência de operações mentais nas 

mais variadas formas e níveis” (RUBINSTEIN, 1973, p.170). Diz também esse autor 
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que, “graças ao pensamento, o homem chega a conhecer o que não está ao alcance da 

sua cognição mediante o reflexo sensorial da realidade”. Na verdade, o pensamento 

teórico faz o sujeito compreender a si, a sua realidade, indo além do que é palpável.  

Nesse sentido, é fundamental que, enquanto professores, estejamos 

preocupados com o que e como fazemos para que o nosso pensamento, assim como dos 

nossos alunos, seja trabalhado, desenvolvido e, principalmente, tenhamos consciência 

de como é que nós fomos formados e como isso se encontra refletido no nosso fazer 

pedagógico. Nos estudos realizados nos expressamos sobre essas ideias e preocupações 

pelo fato de as crianças não estarem aprendendo a pensar teoricamente, tendo em vista 

as ideias dos autores estudados. Vejamos os fragmentos abaixo: 

 

O que vemos na escola hoje nos dá a nítida compreensão por que os alunos 
não aprendem. As situações apresentadas não permitem que os alunos façam 
essas conexões, estabeleçam relações do que aprendem com a sua realidade 
(Lenira). 

 
Liublinskaia, diz que: “como o pensamento é o reflexo dos objetos e 
fenômenos nas suas diferentes conexões, o processo do pensamento consiste 
na procura e descoberta destas conexões em cada caso concreto. Com 
frequência, as procuras têm a sua origem na resposta ao sinal verbal 
correspondente. Este sinal é uma pergunta com que se inicia o processo de 
pensamento”. Assim, penso que a forma como se faz determinada pergunta, 
ou se entende determinada pergunta... É fundamental para que ocorra o 
processo de desenvolvimento do pensamento (Da Paz). 

 
Quando fazemos, ou respondemos determinada pergunta feita pelos alunos 
estamos possibilitando um pensar organizado, estruturado, ou um 
bitolamento em relação ao seu conhecimento e ao seu pensamento. Acredito 
que quanto mais curiosa, quanto mais pergunta faz uma criança mais são 
reais as possibilidades de aprendizagem (Simone). 

 
Mas... Como às vezes a gente não sabe responder o que a criança pergunta, 
ou mesmo não sabe fazer perguntas que a faça pensar, a gente não dá chance 
para o crescimento da criança... (Lenira). 

 
Rubinstein coloca que “[...] o pensamento ultrapassa os limites do sensório-
intuitivo e amplia o campo do nosso conhecimento”. E da mesma forma que 
Liublinskaia fala em conexões e relações. Vejam, ele diz assim:  “O 
pensamento reflete  o ser nas suas conexões e relações, assim como nas suas 
múltiplas interferências”. Se dermos a possibilidade da criança utilizar as 
suas  experiências e o que sistematicamente organizarmos enquanto 
professor, estaremos permitindo o desenvolvimento e a ampliação do seu 
conhecimento na medida em que estabelece relações e faz sempre novas 
conexões... Penso... que, assim, o sujeito... ele consegue perceber a 
significatividade do que o professor trabalha para a sua vida... (Da Paz). 

 
 

Podemos perceber que, mesmo com ideias próximas ao pensamento empírico, 

já buscamos uma melhor compreensão de como fazer para que a criança transforme a 
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sua forma de compreender e agir sobre o mundo, que instigando, despertando a sua 

curiosidade, estimulando a fazer perguntas e a buscar respostas significativas fará com 

que o seu pensamento se torne sistemático, organizado, teoricamente formulado. 

 
 

6.3. REELABORANDO O CONCEITO DE PENSAMENTO 

 
Durante todo o processo de leitura e discussão tínhamos a intenção de 

reelaborar o conceito prévio de pensamento. Assim, o tempo todo, íamos discutindo 

sobre o que é essencial e necessário nos conceitos dos autores estudados, tanto no geral 

quanto no singular, para utilizarmos como suporte para nossa reelaboração. 

 
 

6.3.1. Aspectos a considerar 

 

A retomada da nossa reflexão se iniciou conforme a discussão a seguir: 

 
Da Paz: Hoje, como havíamos combinado devemos fazer a reelaboração do conceito de 
pensamento. Como foi feito uma... uma... tomada prévia do que sabíamos... qual o nosso 
conceito de pensamento, então... Hoje, doze de agosto de dois mil e oito, a partir do que a gente 
leu, vamos escrever o conceito de pensamento e comparar com o que escrevemos antes. ‘Pra’ 
começar seria interessante que a gente fizesse um apanhado do que os autores dizem sobre o 
conceito de pensamento... Vamos destacar tudo que a gente acha que faz parte do conceito de 
pensamento... Depois, a gente faz as nossas comparações e reelaborações, ok? 
Lenira: A primeira autora... (Liunblinskaia)... Ela fala em cognição. “...com a ajuda do 
pensamento o homem chega a conhecer as diferentes conexões e relações”... Ela diz assim, 
“pensamento é o reflexo dos objetos e fenômenos nas suas diferentes e conexões”. 
Da Paz: Relações e cognições e relações que existem objetivamente entre objetos e fenômenos 
Da Paz: O que mais?... O que mais explica o que é pensamento?  
Simone: Assimilação de linguagem própria... Processos práticos... 
Aiene: Já Rubinstein diz que o pensamento é conhecimento mediato e generalizado da realidade 
objetiva... 
Da Paz: Diz que o pensamento reflete o ser nas suas conexões e relações. 
Lenira: Fala em conexões e relações... Diz que o pensamento põe em relação os dados 
sensíveis, confrontando-os, comparando-os, descobrindo conexões e mediações... Encontra 
questões e relações recíprocas, capta a realidade nas conexões e relações para chegar a um 
conhecimento mais profundo... Quer dizer, o aprofundamento dos nossos conhecimentos 
depende da nossa forma de pensar... Do nível em que se encontra nosso pensamento.  
Da Paz: Ele diz também que o pensamento reflete também a qualidade e a natureza dos 
fenômenos... Acredito que pensamos teoricamente quando refletimos de forma consciente sobre 
os fenômenos.  
Simone: Fala que ele passa do individual ao geral... E que todo pensamento se elabora na 
generalização... Apenas quando o sujeito consegue generalizar a compreensão que teve de algo, 
de algum fenômeno é que pode dizer que o seu pensamento está desenvolvido... 
Da Paz: Ele diz que passa do individual ao geral e do geral ao individual. Fala também em 
raciocínio. O raciocínio é o desenrolar do pensamento. É o raciocínio que faz com que 
compreendamos essas relações... O raciocínio é quem estabelece as relações. 



139 
 

Simone: Diz também que conhecimento mediato... Significa que se dá pela mediação. 
Lenira: O autor ainda diz que o pensamento está vinculado a atuação... 
Da Paz: Mas ele diz que a atuação é a forma primária do pensamento... E que o pensamento se 
desenvolve na atividade laboral como operação prática... E... só então se converte numa 
atividade teórica relativamente independente e autônoma... Mas no pensamento teórico 
permanece a conexão com a prática, sendo modificada apenas... Como é que ele diz?  – a 
natureza dessa conexão... Ele ainda enfatiza que o pensamento... O pensamento teórico está 
vinculado à atividade e é um processo... Uma transição do individual ao geral... O pensamento é 
um desenrolar de ideias e o seu conteúdo específico é o conteúdo. O conceito é que descobre 
conexões e relações. Ele surge... Ele se dá num processo histórico... 
Lenira: A gente vai reconstruir o conceito de pensamento... Mas quando a gente fala em 
conceito a gente pensa no que se trabalhar na sala de aula, ou seja, a gente diz e faz o aluno 
dizer qualquer coisa sobre o assunto estudado. Por exemplo: o que é adjetivo? O que é ser vivo? 
Às vezes questões como essas são respondidas de forma superficial, equivocada e sem os 
elementos essenciais e necessários que devem estar contidos em qualquer conceito. 
Da Paz: Agora, a partir dos conhecimentos adquiridos... A partir da leitura desses autores, das 
discussões que tivemos, dos atributos que estão presentes nos conceitos dos autores... Vamos 
reconstruir os nossos conceitos... Pra isso precisamos de um tempo pra que cada um escreva o 
seu conceito de pensamento. Pra isso, penso que temos que observar o que é essencial, 
necessário... Essencial e distintivo dentro disso que queremos... Como dissemos, o conceito 
estabelece a essência do fenômeno, é a síntese... 
Da Paz: Vamos, o que é geral? O que é essência? O que necessário... Vamos destacar? 
Aiene: Liublinkaia fala em cognição, conexões, relações, linguagem, reflexo dos objetos e 
fenômenos, representações, conceitos, métodos, processo. Rubinstein fala em conhecimento, 
conexões, relações, qualidade e natureza dos fenômenos... 
Lenira: Conexões... Eu também destaquei conexões e relações recíprocas, conhecimento. 
Simone: todos que eu destaquei e mais generalização. 
Da paz: Rubinstein também fala em conhecimento mediato e generalizado, conceito (conteúdo 
específico do pensamento, processo histórico...). Passa do fenômeno à generalidade, essência, 
fenômeno, processo... 
 

Depois de algum tempo, voltamos à discussão a respeito do que estávamos 

procurando construir, ou seja, o conceito de pensamento. 

 
Da Paz: o que é essencial e necessário sobre pensamento, nos textos lidos? O que não pode 
faltar no conceito? 
Aiene: pelo que destacamos é essencial e necessário: processo, relações, conexões, 
conhecimento, conceito, conhecimento mediato e generalizado, cognição. 
Simone: linguagem... 
Lenira: interações sociais, conhecimento. 
Lenira: De acordo com o que entendi pensamento é uma função mental que se manifesta 
através da linguagem e se fortalece através das interações sociais. É por meio do pensamento, 
das conexões que o sujeito é capaz de fazer diferenciação, dando sentido e significado que vai 
impulsionar o desenvolvimento desse pensamento. 
Da Paz: Conhecimento é essencial no conceito de pensamento? Processo é essencial? Temos 
que prestar atenção: O que na verdade, não pode faltar no conceito. E o que tínhamos escrito 
antes sobre pensamento? Vamos comparar. 
Lenira: O meu conceito anterior, antes da gente estudar era esse: “Pensamento é uma 
habilidade na qual organizamos nossas ideias para expressarmos nossos sentimentos e 
emoções”. 
Aiene: Existem alguns atributos, propriedades que estão presentes na discussão dos autores: 
função mental descobre conexões e relações, descobre a essência dos fenômenos. 
Da Paz: se manifesta através da linguagem... 
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Aiene: “Pensamento é o ato de refletir, ter ideias, resolver situações, usando a razão, a 
inteligência”. O meu conceito atual é: “O pensamento se constitui numa função mental, 
resultante das interações sociais, que permite descobrir a essência dos fenômenos, através das 
conexões e relações entre os fenômenos e as experiências das pessoas”. 
Simone: “O pensamento é uma função mental superior que produz o conhecimento. Ele tem 
uma localização específica no cérebro, porém não age isoladamente das outras funções mentais 
– síntese, generalização, sentimento, abstração, conceito – é um processo mental que não se dá 
no vazio”.  
Da Paz: E atualmente, depois dos nossos estudos? 
Simone: O pensamento é uma função mental superior que resulta das ações e que nos permite 
descobrir as relações e conexões entre os fenômenos, ou seja, ele não se dá no vazio, é 
aprendido na relação com o outro através das diversas linguagens! 
Da Paz: O meu conceito prévio: “Pensamento é uma função mental que permite descobrir a 
essência dos fenômenos”. Agora, eu compreendo assim: 
Da Paz: “Pensamento é uma função mental expressa pela linguagem, que reflete a essência dos 
fenômenos, estabelecendo relações e conexões, a sua qualidade e natureza, sendo construtivo do 
conhecimento”. 
Aiene: Seria interessante que a gente continuasse estudando sobre o pensamento. A gente 
poderia trabalhar o pensamento e a linguagem. 
Da Paz: O que vocês acham?  
Lenira: Acho importante, porque ainda há muitas coisas que precisamos aprender... 
Da Paz: Penso que para que um grupo de estudos ou qualquer atividade que realizemos dê 
resultados, deve ter sistematização, ordem e sequência. Independente de qualquer coisa, 
podemos continuar estudando, sim. Penso que avancei bastante, estou até tendo outras atitudes 
com os meus alunos. Só nesse tempo de estudo, você não sabe como eu aprendi... Por isso, é 
que a gente precisa continuar... 

 

Como pode ser observado o tempo todo íamos discutindo o que é essencial e 

necessário nos conceitos dos autores estudados, partindo do que é geral e singular, 

elementos importantes para que pudéssemos realizar a reelaboração. Para evidenciar o 

que acabamos de afirmar destacamos alguns extraits que expressam o caminho dessa 

reelaboração: 

 
 

 [...] pensando descobrimos conexões... Estabelecemos relações e fazemos 
generalizações. O texto inclusive, diz: “[...] o pensamento ao descobrir 
conexões essenciais, generaliza-as” (Da Paz). 

 
Há uma coisa interessante no texto, quando o autor diz: “Só o pensamento 
facilita o conhecimento adequado do ser que se encontra dentro de um 
processo de formação, de mudança, de desenvolvimento” [...] (Lenira). 

 
[...] “O raciocínio reflete o ser nas suas múltiplas relações e mediações dentro 
das leis do seu desenvolvimento e movido pelos seus contrastes internos”. É 
isso que o autor chama de pensamento dialético. Penso que é nessa 
perspectiva que... que devemos trabalhar as crianças, para que elas não 
fiquem... não fiquem... Assim como agora... Pra que elas compreendam o 
mundo, as suas contradições e o que fazer para mudá-lo tem que aprender a 
pensar. E os professores sabem pensar? Se não sabemos como ensinar as 
crianças? (Lenira). 
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Há uma discussão sobre o que é pensamento, o seu conceito a partir do que 

dizem os autores estudados. Além disso, percebe-se uma compreensão sobre o 

pensamento dialético, os contrastes internos que o move e as leis que o abrange. Com 

essa compreensão é possível fazer com que o sujeito compreenda a sua realidade, as 

contradições que nele existem.  

Não foi nada fácil a reelaboração do conceito, uma vez que havia sempre algo 

incompreendido que precisava ser relido, rediscutido. Cada uma de nós buscava 

explicar e ao mesmo tempo compreender o que dizia. Fomos assim, juntando as falas e 

cada um foi reelaborando o seu conceito. Vejamos ainda, alguns elementos contidos nos 

nossos diálogos: 

A primeira autora... (Liublinskaia)... Ela fala em cognição. “...Com a ajuda 
do pensamento o homem chega a conhecer as diferentes conexões e 
relações”... Ela diz assim, “pensamento é o reflexo dos objetos e fenômenos 
nas suas diferentes e conexões” (Lenira). 

 
Já Rubinstein diz que o pensamento é conhecimento mediato e generalizado 
da realidade objetiva... Para esse autor, o pensamento reflete o ser nas suas 
conexões e relações... É uma atividade cognitiva e teórica e está vinculada a 
atuação... Só é possível o homem conhecer a realidade quando atua e a 
influencia. Na ação temos a forma mais elementar de pensamento... Mas é a 
partir dessa ação que formamos nosso pensamento teórico (Aiene). 

 
Fala em conexões e relações... Diz que o pensamento põe em relação os 
dados sensíveis, confrontando-os, comparando-os, descobrindo conexões e 
mediações... Encontra questões e relações recíprocas, capta a realidade nas 
conexões e relações para chegar a um conhecimento mais profundo... Quer 
dizer, o aprofundamento dos nossos conhecimentos depende da nossa forma 
de pensar... Do nível em que se encontra nosso pensamento (Lenira). 

 
Ele diz também (Rubinstein) que o pensamento reflete também a qualidade e 
a natureza dos fenômenos... Acredito que pensamos teoricamente quando 
refletimos de forma consciente sobre os fenômenos (Da Paz). 

 
Fala que ele passa do individual ao geral... E que todo pensamento se elabora 
na generalização... Apenas quando o sujeito consegue generalizar a 
compreensão que teve de algo, de algum fenômeno é que pode dizer que o 
seu pensamento está desenvolvido... (Simone). 

 
Ele diz que passa do individual ao geral e do geral ao individual. Fala 
também em raciocínio. O raciocínio é o desenrolar do pensamento. É o 
raciocínio que faz com que compreendamos essas relações... O raciocínio é 
quem estabelece as relações (Da Paz). 

 
Diz também que conhecimento é mediato... Significa que se dá pela 
mediação? (Simone). 

 
Sim. Somos o que somos, pensamos o que pensamos, temos as ideias que 
temos sempre com a contribuição, participação, a mediação do outro (Da 
Paz).  

 
Fico pensando que ajudar o aluno a desenvolver o pensamento é a nossa 
atividade. Mas como fazer isso, é a grande questão. Somos fruto de uma 
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geração que aprendeu não a pensar, mas a decorar, a repetir e em geral, é isso 
que fazemos. Embora eu tenha um trabalho onde procuro fazer com que as 
crianças sejam motivadas... Eu penso que isso ajude a compreender os 
conteúdos, a maioria dos colegas não fazem, por comodismo, ou mesmo por 
que não sabem fazer (Simone). 

 
O autor ainda diz que o pensamento está vinculado a atuação... (Lenira). 

 
[...] Mas ele diz que a atuação é a forma primária do pensamento... E que o 
pensamento se desenvolve na atividade laboral como operação prática... e... 
Só então se converte numa atividade teórica relativamente independente e 
autônoma... Mas no pensamento teórico permanece a conexão com a prática, 
sendo modificada apenas... Como é que ele diz?  – A natureza dessa 
conexão... Ele ainda enfatiza que o pensamento... O pensamento teórico está 
vinculado à atividade e é um processo... Uma transição do individual ao 
geral... O pensamento é um desenrolar de ideias e o seu conteúdo específico é 
o conceito. O conceito é que descobre conexões e relações. Ele surge... Ele se 
dá num processo, numa construção histórica (Da Paz). 

 
A gente vai reconstruir o conceito de pensamento... Mas, quando a gente fala 
em conceito, a gente pensa no que se trabalhar na sala de aula, ou seja, a 
gente diz e faz o aluno dizer qualquer coisa sobre o assunto estudado. Por 
exemplo: o que é adjetivo? O que é ser vivo? Às vezes questões como essas 
são respondidas de forma superficial, equivocada e sem os elementos 
essenciais e necessários que devem estar contidos em qualquer conceito 
(Lenira). 

 
 

As falas acima retratam dúvidas, alguns equívocos, mas muita vontade de 

avançar, de acertar e de compreender um processo tão importante de desenvolvimento 

do pensamento teórico, tendo como elemento básico a reelaboração conceitual. Tudo o 

que foi dito reflete o desejo de resgatar o que não foi vivido nos nossos processos de 

formação: a compreensão de que, para desenvolver o pensamento, é necessário muito 

mais que simplesmente trabalhar conteúdos, mas dar condições para que o sujeito 

busque sempre aprender a partir da mediação do outro, tendo como parâmetro as suas 

necessidades, desejos e prioridades. 

Concordamos com Vigotski que considerava que todo aprendizado amplia o 

universo mental do aluno. Assim, o ensino de um novo conteúdo não deve se resumir à 

aquisição de uma habilidade ou de um conjunto de informações, mas ampliar as nossas 

estruturas cognitivas. Assim, adquirimos também capacidades de reflexão e controle do 

próprio funcionamento psicológico. Isso vai proporcionado o desenrolar das ideias e 

desenvolvendo o pensamento. Só podemos dizer que o pensamento está desenvolvido 

quando o sujeito consegue generalizar a compreensão que teve de algo, de algum 

fenômeno. 

Todas as discussões aqui postas nos apontam um novo olhar sobre a prática 

desenvolvida, sobre as necessidades do aluno com o qual trabalhamos e a vontade de 
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estudos contínuos sobre essa questão. Isso nos mostra que, mesmo com todos os 

equívocos teóricos e as dificuldades no que diz respeito à leitura e à escrita, 

conseguimos atingir os nossos objetivos ao que se refere à compreensão dos textos 

lidos, do conceito de pensamento, como sinalizam as partícipes Lenira e Da Paz. 

 
 

Depois que começamos a fazer essa discussão comecei a olhar com outros 
olhos os meus alunos. Estou muito mais atenta ao que eles dizem, ao que 
perguntam, ao que fazem e como fazem, e procuro propor tarefas que os 
motivem querer fazer, querer aprender. Muitas vezes não desenvolvemos 
devidamente as ações e aí as conexões não ocorrem. O sujeito não estabelece 
relações, por que o foco da questão muitas vezes é desviado (Lenira). 

 
Concluímos esse texto que nos deu alguns parâmetros para o alcance dos 
nossos objetivos, que é construir o conceito de pensamento e compreender 
como desenvolver essa função mental das crianças, a partir do 
desenvolvimento do nosso próprio pensamento, enquanto professores (Da 
Paz). 

 
Hoje, como havíamos combinado vamos fazer a construção do conceito de 
pensamento. Como foi feito uma... Uma... Tomada prévia do que sabíamos... 
Qual o nosso conceito de pensamento, então... Hoje, doze de agosto de dois 
mil e oito, a partir do que a gente leu, vamos escrever o conceito de 
pensamento e comparar com o que escrevemos antes. Pra começar seria 
interessante que a gente fizesse um apanhado do que os autores dizem sobre 
o conceito de pensamento... Vamos destacar tudo que a gente acha que faz 
parte do conceito de pensamento... Depois, a gente faz as nossas 
comparações e reconstruções, ok? (Da Paz). 

 
 
A realização dos Ciclos de Estudos Reflexivos possibilitou uma nova 

compreensão sobre o que é pensamento. Embora saibamos que não se esgota nos 

autores estudados, foi o primeiro passo para que pudéssemos realizar a reconstrução do 

conceito previamente construído. Parece ter havido um entendimento de que os autores 

estudados dialogam, a partir de questões comuns, que foram significativas para que 

realizássemos a reelaboração dos significados atribuídos ao pensamento, como poderá 

ser observado na análise desses significados. 

 

6.3.2. Os conceitos reelaborados 

 

As nossas falas revelam avanços em relação à construção dos conceitos 

prévios. Isso fica claro à medida que apresentamos uma elaboração mais sistematizada 

acrescentando outros atributos essenciais, que caracterizam o conceito de pensamento. 

Foram momentos de partilha, de troca de experiências, de saberes tendo por 

base as interlocuções com os autores norteadores desse processo. A reformulação se 
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deu, como podemos ver, após vários momentos de estudo e discussão, o que permitiu 

que os conceitos fossem enriquecidos. Tiveram como base os elementos essenciais que 

integram o conceito de pensamento, a saber; função mental, linguagem, relações, 

conexões e produção de conhecimento.  Além disso, consideramos também o conceito-

base construído anteriormente, que, segundo Vigotsky (1998c), podemos chamar de 

conceito espontâneo. 

A intenção era fazer uma reformulação com um grau mais abrangente de 

generalidades. Na elaboração de conceitos, a apreensão das propriedades ou atributos e 

das relações substanciais é fundamental. Cada um deles, separadamente, é 

imprescindível, contudo todos juntos é que darão a condição para a elaboração de um 

conceito.  
Não podemos dizer que todas nós elaboramos realmente um conceito científico 

de pensamento, como podemos comprovar no quadro a seguir. 

 

Quadro nº 10 – Conceito e pensamento reelaborado 
Fonte: Ciclos de Estudo Reflexivos/2008 

 

Na verdade, aconteceu um avanço no processo de reelaboração em função das 

discussões realizadas. Reiteramos que a elaboração conceitual não ocorre de forma 

espontânea, mas é fruto de um aprendizado sistemático e intencional, possibilitado por 

CATEGORIAS REELABORAÇÃO DO CONCEITO DE PENSAMENTO 
 
 
Caracterização 

 
“Pensamento é uma função mental que se manifesta através da 
linguagem e se fortalece através das interações sociais. É por meio do 
pensamento, das conexões que o sujeito é capaz de fazer 
diferenciação, dando sentido e significado que vai impulsionar o 
desenvolvimento desse pensamento” (Lenira). 
 
 

 
Caracterização 

“O pensamento é uma função mental superior que resulta das ações e 
que nos permite descobrir as relações e conexões entre os 
fenômenos, ou seja, ele não se dá no vazio, é aprendido na relação 
com o outro através das diversas linguagens” (Simone). 
 

 
 
Caracterização 

“O pensamento se constitui numa função mental, resultante das 
interações sociais, que permite descobrir a essência dos fenômenos, 
através das conexões e relações entre os fenômenos e as experiências 
das pessoas” (Aiene). 
 
 

 
Conceituação 

“Pensamento é uma função mental expressa pela linguagem, que 
reflete a essência dos fenômenos, estabelecendo relações e conexões, 
a sua qualidade e natureza, sendo construtivo do conhecimento” (Da 
Paz). 
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um currículo adequado. Quando se fornece as condições necessárias, o desenvolvimento 

dos conceitos científicos vai ultrapassar os conceitos espontâneos (VYGOTSKY, 

1998c). Isso quer dizer avançamos na reelaboração conceitual pelo fato de termos nos 

empenhado nos estudos efetivados no Ciclo de Estudos Reflexivos, que nos deu 

respaldo para isso. 

No início da pesquisa os conceitos construídos variaram quanto a sua categoria. 

A partir do processo de estudos realizados, aconteceu o que Vygotsky (1998c) 

denomina de movimento ascendente/descendente, o que nos possibilita dizer que houve 

avanço e sistematização nos enunciados produzidos por nós. 

Lenira e Aiene, que se encontravam no estágio da descrição, em que os 

indícios apresentados não eram necessários e/ou suficientes, avançaram para um estágio 

mais elaborado, o da caracterização. Apresentam atributos do conceito de pensamento 

como: ‘função mental’, ‘linguagem’, ‘conexões’, “relações”, que são essenciais e 

necessários. Entretanto, conforme os autores estudados e o conceito-referência, ainda 

faltam elementos importantes distintivos desse fenômeno, como, por exemplo, a 

produção de conhecimento, que é o atributo distintivo do conceito. 

Com relação à partícipe Simone, desde o início do processo, apresentou 

indícios que nos fizeram analisar como pertencente à caracterização, pois apresentava 

alguns atributos essenciais ao significado de pensamento.  Após a reelaboração 

podemos perceber que continua na mesma categoria, entretanto percebemos alguns 

avanços, uma vez que inclui, no seu enunciado, outros atributos, como: ‘conexões’, 

‘relações’, ‘linguagem’. Estão ausentes alguns elementos distintivos desse conceito. Um 

atributo importante, como “produção de conhecimento”, colocado no conceito anterior, 

foi retirado após a reelaboração. 

É visível que aconteceu um avanço significativo, pois todas, umas mais que 

outras, se aproximaram dos autores com os quais dialogamos ao longo do processo 

desenvolvido, entretanto, não atingiram o estágio da conceituação. 

No que diz respeito ao nosso conceito, desde o início da elaboração prévia, 

encontrávamo-nos no estágio mais elevado da categoria conceitual, uma vez que trazia 

no bojo do enunciado atributos essenciais e suficientes para explicar o fenômeno em 

questão. A sua reelaboração é enriquecida com alguns outros elementos, mas sem se 

descuidar do que é essencial, necessário e distintivo do pensamento. 

A reformulação dos escritos iniciais ocorreu de acordo com a condição, 

aprendizagem e histórias de cada uma de nós, mas, nas leituras e discussões, fizemos o 
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que era possível ser feito. Não podemos negar que, pela nossa história de vida, há 

muitas limitações na formação, que não possibilitou nem possibilita um trabalho com 

conceitos, que consideramos a base para o desenvolvimento da forma de pensar 

teoricamente. Entretanto, conseguimos atingir o objetivo pretendido mesmo não tendo 

vivido as mesmas histórias, o mesmo processo de ensino e aprendizagem nos anos 

iniciais e de formação profissional. Isso nos faz relembrar que as diferenças individuais, 

como também a importância e o tempo dispensado aos estudos são fundamentais. Além 

disso, pelo fato de ser proponente da pesquisa e mediadora do processo, tivemos ainda a 

oportunidade de participar, como já salientado, da Base de Pesquisa e de mais estudos e 

discussões no curso de pós-graduação. 

Afinal, a aprendizagem do conceito não advém do nada, nem de ações 

individuais, mas nasce da prática social, como também das experiências e vivências que 

se dão nos diferentes contextos sociais (Aguiar, 2003). Segundo Ibiapina (2007, p. 47), 

“o desenvolvimento de conceitos resulta de atividade complexa que envolve as 

operações intelectuais e todas as funções mentais”. Como os professores sentem 

dificuldade para realizar essas operações, sentem, também, dificuldade para expressar o 

conceito de pensamento, mesmo após estudos e discussões. Até porque nenhum ser 

humano muda de uma hora para outra. Para isso são necessários vontade, disposição, 

estudo, pesquisa e reflexão. Todavia percebemos que, no processo de formação inicial, 

esse não foi um elemento presente. A reflexão pode desvelar novas formas de lidar com 

as situações do cotidiano, uma vez que possibilita ao professor buscar alternativas de 

aprendizagem para si e para o aluno, ajudando, assim, na construção do conhecimento e 

desenvolvimento de suas capacidades. 

As práticas e reflexões podem nos proporcionar um conhecimento no sentido 

de compreendermos que o ensino precisa ser organizado, tendo como base a curiosidade 

epistemológica de que fala Freire (1996), proporcionando uma educação que aposta na 

capacidade do ser humano, que precisa acreditar que é um ser capaz, portador dos mais 

diversos saberes e potencialidades.  

Compreendemos que uma ação desenvolvida na perspectiva da formação de 

conceitos possibilitaria ver a aprendizagem sob esse novo ponto de vista. Corroborando 

com Ferreira e Frota (2008), pensamos que sem a apropriação de conceitos, é difícil 

avançar no raciocínio, nas ideias, tornando-se praticamente impossível a compreensão e 

a internalização das leis e teorias. Entretanto, é preciso que saibamos que formar 

conceito é uma atividade das mais complexas, que não se efetiva espontaneamente. 
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O professor precisa ser conhecedor das múltiplas facetas que envolvem o aluno 

e o ensino, para que possa promover estímulos e desafios constantes, fazendo com que o 

aprendizado, a partir da formação de conceitos, seja algo efetivo e transformador. É 

fundamental, então, que, como mediador, valorize os conhecimentos e experiências 

anteriores, pois para Aguiar (2003, p. 31), “[...] o pensamento conceitual é uma 

conquista que está na dependência do contexto em que o indivíduo se insere em maior 

proporção do que no seu esforço individual”. Assim, são necessários eficiência e 

consistência nas ações escolares cotidianas, assim como processos formativos que 

propiciem ao professor as condições apropriadas à mediação desse processo. 

 
 
6.4. APROFUNDANDO O NOSSO OLHAR 

 

O processo por nós vivenciado nos fez sentir a necessidade de aprofundarmos 

nossa compreensão acerca do que tínhamos vivido. Nessa perspectiva desencadeamos 

momentos de reflexão que passaremos a efetivar na descrição analítica a seguir. 

 

6.4.1. Refletindo acerca dos Estudos sobre Pensamento  

 

Refletir criticamente é um processo que não ocorre espontaneamente. 

Nascemos com a condição de sermos seres reflexivos, mas é preciso que se criem as 

possibilidades para que possamos nos tornar reflexivos e críticos. 

Nessa direção, é que passamos a vivenciar momentos que nos permitissem a 

autoconsciência do processo pelo qual passamos com o intuito de nos conduzir a novas 

compreensões e possíveis mudanças e transformações, as quais serão apresentadas de 

forma descritiva analítica. 

 

6.4.1.1. O Momento Reflexivo de Lenira 

 

Lenira inicia seu processo reflexivo pelo seguinte relato: 

 
Durante o corrente ano, quinzenalmente temos nos encontrado na Escola Municipal 

Professor Arnaldo Monteiro com a mestranda Da Paz (UFRN), para realizarmos estudos cujas 
finalidades e objetivos estão voltados para compreendermos melhor o pensamento infantil e 
como as crianças aprendem e reagem diante das situações a elas impostas pelas ações 
pedagógicas e didáticas do cotidiano escolar. Os estudos tem se dado através de textos de livros 
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que tratam dos temas mencionados posteriormente, bem como um aparelho de gravador que 
registra nossas discussões para depois serem analisadas. 

No início deste ano, da Paz nos procurou para saber da nossa disposição de formar um grupo 
de estudo e dessa forma nos tornarmos partícipes da sua pesquisa de mestrado. Diante disso, 
formamos uma equipe com seis pessoas, todas pós-graduadas e com um enorme desejo: refletir 
sobre a prática e aprofundá-la no intuito de melhorar a aprendizagem das nossas crianças. 

No início registramos nossas ideias e concepções sobre o que é pensamento de forma 
espontânea, sem nenhuma intervenção teórica sobre o referido assunto. Após a construção do 
conceito realizamos vários encontros nos quais estudamos as ideias de Liublinskaia e 
Rubinstein sobre o que é pensamento e a importância de compreendermos esses conceitos para 
uma prática mais coerente e efetiva que possibilite uma aprendizagem mais significativa. 

Após os estudos, quando já tínhamos lido os textos, reconstruímos o conceito construído 
anteriormente.  

Compreendi que é através do pensamento que os humanos são capazes de manifestar seus 
desejos, sentimentos, emoções e criações. 

Esses estudos me possibilitaram buscar e entender as causas das ações e comportamentos, 
tanto do professor como dos alunos, através das explicações teóricas que lhes dão sustentação, 
envolvendo a cultura e as contribuições que estes têm dado à compreensão da evolução do 
pensamento em cada momento histórico da humanidade. 

Essa compreensão tem uma enorme relevância, pois é através da informação que podemos 
compreender melhor os comportamentos, atitudes e pensamentos teóricos que pesquisaram e 
reformularam estão modificando as formas de agir e pensar dentro da perspectiva dialética, ou 
seja, que o conhecimento é dinâmico e mutável. Assim, como as tecnologias da informação que 
mudam rapidamente, nós professores precisamos sempre estar atualizados, pois a novidade de 
hoje pode não significar muita coisa amanhã. Felizmente nossas crianças, até as mais humildes, 
já têm acesso a algum tipo de tecnologia. Cada vez mais se torna urgente a inclusão digital para 
todos os alunos e professores. 

Não se pode negar que o século XXI se caracteriza pelos avanços da informática e da 
comunicação. A informação e o conhecimento estão inseridos na cultura da sociedade e da 
escola, como parte integrante destas, deve garantir e incentivar o uso dessas tecnologias na 
educação dos aprendentes, visando tanto o acesso ao conhecimento como ao uso dessas 
tecnologias. 

A escola precisa sair desse anacronismo social e avançar dando oportunidade de igualdade 
de fato e de direito a todos que a procuram. Isso implica uma reflexão sobre a função da 
educação na sociedade digital. Nas palavras de Necho, refletir é ir além das condições que já 
marcam a prática, tratando de desvelar a sua origem sócio-histórica e os interesses a que serve. 
 
 

No relato da partícipe não há clareza das ações consideradas parâmetro para 

análise do seu processo de estudo e de reelaboração do conceito de pensamento, 

mesmos assim, a descrição é iniciada com isenção, como deve ser, sem uso de 

expressões de opinião, tratando dos nossos estudos e discussões, com foco no evento 

realizado, mas adiante há uma confusão de ideias, inclusive se distanciando do que 

havíamos discutido. Faz uma breve informação quando diz dos motivos da realização 

desse estudo e das tarefas do professor e do aluno, a sua forma de agir diante das 

diversas situações, mas não confronta, nem faz a reconstrução, voltando a se distanciar 

do nosso foco de discussão.  
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Há uma falta de sintonia entre o que discutimos e o que é retratado pela 

partícipe em foco. Após esse momento, realizamos a reflexão intrassubjetiva, quando a 

partícipe fez a análise do seu relato, tendo em vista as ações de descrever, informar, 

confrontar e reconstruir os questionamentos previamente definidos. Vejamos, nos 

trechos a seguir, o que diz a professora Lenira: 

 
 
O momento intrassubjetivo 

 

 
DESCREVER 

O processo vivenciado contribuiu para o desenvolvimento da capacidade de pensar? Por quê?  
 
Foi através dessas discussões que compreendi melhor o que é pensar e como as crianças 
conseguem aprender a pensar durante o desenvolvimento delas... E, além disso, como na minha 
formação não vivi esse processo... E como essa falta dificulta o meu entendimento das coisas e 
do meu aluno... 
 
INFORMAR 

Os objetivos pretendidos foram atingidos? Por quê? Encontrou dificuldades em relação à 

internalização dos conhecimentos estudados? Quais? A que atribui essas dificuldades? 

 
Eu acho... que preciso estudar mais..., por que não estou conseguindo responder nem essas 
questões... embora eu tenha conseguido reconstruir o conceito de pensamento, que era o nosso 
objetivo, ainda há  muito a ser estudado.... Encontrei dificuldades por que era um conhecimento 
novo pra mim, os textos tinham uma linguagem que não me era familiar... Isso dificultou. As 
dificuldades, como eu já até disse... foram em função da falta de estudo... De tempo... Sei que 
preciso me aprofundar... 
 
CONFRONTAR 

Qual a relação entre esses conhecimentos e a sua prática? Houve um empenho pessoal em 

compreender os conteúdos discutidos? 

 
Os conhecimentos que estamos adquirindo têm tudo a ver com a prática que desenvolvemos... 
assim... embora... na verdade, nem sempre isso aconteça... Trabalhar o pensamento não é fácil... 
Nós mesmas não fomos trabalhadas... Mas quero que meus alunos sejam diferentes. Eu já estou 
trabalhando para que seja diferente. Esses momentos estão nos ajudando bastante... Eu me 
empenhei, estudando, discutindo, mas confesso que precisaria ter me empenhado mais... 
 

RECONSTRUIR 

Se você fosse estudar novamente esse tema, o que mudaria. Por quê? O que poderia fazer para 

continuar esse processo de desenvolvimento pessoal? 

 
Se eu pudesse fazer tudo de novo eu mudaria tudo... Eu ia estudar mais... Procurar sintetizar 
melhor os textos. Eu vejo... quantas dificuldades eu tenho agora... nessa Sessão Reflexiva... Não 
estou achando palavras. Acho que está faltando conhecimento. Para continuar... Acho que a 
gente não pode desistir... Temos que continuar essa sistemática de estudo... Estudar e refletir 
sobre o que fazemos nos dá a condição de fazer sempre melhor... 
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Como podemos ver nessa sequência explicativa, de acordo com o roteiro pré-

estabelecido, Lenira se mostra consciente das suas fragilidades teóricas e práticas e 

inclusive se reporta ao seu processo de formação para justificar essas deficiências. Ao 

mesmo tempo, mostra-se disposta a rever o seu fazer, tendo em vista o respaldo teórico 

necessário. 

O nosso processo de formação inicial foi em geral problemático, pois não nos 

proporcionou as condições necessárias para uma prática efetiva. Mesmo assim, a 

professora mostra, nesse momento, a importância de continuar estudando, de fazer 

diferente o que até então vinha fazendo, tendo em vista o desenvolvimento do seu 

pensamento e consequentemente o pensamento do seu aluno. 

Há uma preocupação na sua fala no sentido de que a forma como aprendeu não 

seja repassada para o seu aluno. Ao contrário, está buscando fazer diferente, como 

sintetiza na frase “eu já estou trabalhando para que seja diferente”. Isso mostra que a 

vontade de mudar existe e que estudar e refletir sobre o que realiza são fundamentais. 

Isso vai nos abrir caminhos para que possamos desenvolver com mais coerência a nossa 

prática. Freire (1993, p. 104) enfatiza que “é desvelando o que fazemos desta ou 

daquela forma, à luz de conhecimento [...] que nos corrigimos e nos aperfeiçoamos. É a 

isso que chamo pensar a prática e é pensando a prática que aprendo a pensar e a praticar 

melhor”. 

A reflexão nos faz ver o que realmente precisamos mudar na nossa forma de 

pensar e de fazer o nosso trabalho no contexto da escola. Podemos perceber que muitas 

coisas que deixaram de ser ditas no momento inicial foram respondidas na autorreflexão 

da professora Lenira, o que nos faz compreender que houve um entendimento do 

processo desenvolvido e principalmente da necessidade de um contexto sistemático de 

estudo e de reflexão, contudo se fez pertinente o questionamento de algumas situações 

por parte dos partícipes, o que constitui o 3º momento (reflexão intersubjetiva). 

 
 
A Reflexão Intersubjetiva 

 
 
Como já enfatizamos anteriormente, para realizar as Sessões Reflexivas nos 

utilizamos de um roteiro previamente elaborado que serviu de base para todas as 

partícipes. Assim, a partir desse roteiro, no momento intrassubjetivo, cada partícipe 

buscou contribuir com a discussão, destacando pontos que não foram considerados ou 
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foram considerados em parte. A partir daí, a professora Lenira, que realizava no 

momento a Sessão, buscava complementar a discussão realizada. 

 
Da Paz: No seu relato poderia dizer o que é descrição, informação, confrontação e reconstrução, 
pois não ficou claro... 
Lenira: Penso que fiz uma misturada das coisas... Não consegui separar bem as ações. 
Aiene: É... Você começa a fazer a descrição... Mas logo você já vai opinando sobre os 
acontecimentos e a descrição tem que ser com isenção... 
Da Paz: E a informação? Na informação, você deve responder qual o significado das ações 
realizadas... 
Lenira: Esse trabalho nos deu a condição de refletir sobre as nossas ações...  como estão sendo 
realizadas... Está contribuindo para a melhoria da nossa prática... Para o entendimento de que 
em geral, não possuímos um pensamento teórico. Eu penso que deixo claro isso, quando eu digo 
que “esses estudos me possibilitaram buscar e entender as causas das ações e comportamentos, 
tanto do professor como dos alunos, através das explicações teóricas que lhes dão sustentação 
envolvendo a cultura e as contribuições que estes têm dado à compreensão da evolução do 
pensamento em cada momento histórico da humanidade”. Eu pude perceber como é difícil 
formar conceitos científicos... E porque temos tanta dificuldade em compreender as coisas... 
Simone: Embora não tenha ficado claro durante o relato... Como é que seria para você a 
reconstrução desse trabalho que fizemos? 
Lenira: É... Eu acho que eu me empenharia mais e daria outra dinâmica na leitura com os 
textos, sugeriria outro local... 
Da Paz: Foi possível reelaborar o conceito de pensamento a partir dos estudos e discussões, 
mesmo com as dificuldades que você diz ter sentido na compreensão desses conteúdos? 
Lenira: Claro... Os momentos de...  de discussão, de trocas de experiências possibilitaram que 
eu construísse o meu conceito inicial, sim... e pelo que ouvi, pelo que discutimos, pelo que 
escrevi anteriormente avancei bastante. 

 
Esse momento intersubjetivo é bastante significativo, uma vez que o partícipe 

retoma a discussão anteriormente realizada a partir da interferência dos seus pares, que, 

por sua vez, contribuem para esclarecer pontos importantes com perguntas a respeito da 

questão discutida. Entretanto, consideramos que embora os questionamentos tenham 

sido pertinentes, houve pouca contribuição dos partícipes para o enriquecimento das 

respostas dadas. Ao mesmo tempo Lenira se diz confusa para se organizar dentro das 

ações preestabelecidas, o que é visível no momento inicial. 

É importante destacar o entendimento da professora do fato de não ter ainda 

atingido um pensamento conceitual, como também a importância dos estudos, das 

explicações teóricas para que o nosso fazer tenha respaldo e seja melhorado. Há 

implicitamente a compreensão de que o pensamento teórico opera mediante os 

conceitos científicos. Ao mesmo tempo enfatiza a dificuldade para formar conceito e 

compreender as coisas, o que vem reforçar a ideia de Liublinskaia (1979 p. 298): 

 
 

A compreensão é o resultado do pensamento, o resultado da resolução dos 
problemas que se colocam perante o indivíduo. Compreender significa 
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descobrir conexões [...] significa encontrar o que procurava, tomar 
consciência do que antes não tinha sido descoberto. 

  
 
Acreditamos que o processo vivido possibilitou muitas descobertas, a 

consciência das fragilidades e também de muitos avanços, o que significa a 

possibilidade de continuarmos a busca por uma ação onde a dialética entre teoria e a 

prática seja vivida plenamente (Freire, 1993). 

Concluído o momento intersubjetivo cada partícipe realizou uma autorreflexão 

(momento intrassubjetivo dos pares), sobre a sua colaboração na participação da 

professora Lenira, o que destacamos a seguir:  

 

A Reflexão Intrassubjetiva dos Pares 

 
Aiene: A minha participação e interferência ocorreu quando fiz a observação de que a descrição 
não pode ter opiniões... E de que Lenira não fez a confrontação nem a reconstrução. Embora ela 
não tenha feito essa separação, fica clara a descrição e a informação, mas a confrontação e a 
reconstrução, não... 
Simone: Realmente eu... fiquei bastante atenta. Agora fica clara pra mim a falta da 
reconstrução. Ela não diz de que outra forma faria esse trabalho... Embora no seu momento 
“intra” isso tenha ficado claro... 
Da Paz: Eu interferi solicitando que dissesse qual o significado desse estudo (confrontação) e 
como faria se tivesse que realizá-lo novamente? (Reconstrução), uma vez que não havia sentido 
a presença dessas ações. Acrescento que você não deixa claras as ações de estímulo, mistura 
informação com descrição e não faz confronto e reconstrução. Além disso, interferi também 
quando questionei se houve condição de reconstrução do conceito de pensamento, nosso alvo 
nos estudos realizados. Entretanto, penso que não contribui como deveria. Apenas suscitei 
questionamentos, mas não colaborei com nenhuma resposta... 
 

Temos a consciência de que esse momento poderia ter sido mais interessante, 

entretanto, talvez pela falta de riqueza teórica, não tenhamos conseguido fazer com que 

muitas respostas tivessem sido dadas e dúvidas dissipadas. Contudo, a troca de 

conhecimentos, as interações, o diálogo estabeleceram aprofundamento teórico tendo 

em vista as metas objetivadas. No entanto, seria pertinente rever as lacunas existentes e 

provocar novas trocas, novos confrontos, incitar novas discussões sobre o 

desenvolvimento do pensamento teórico do professor, que é refletido, sem sombra de 

dúvida, nos ensinamentos dados aos alunos. 

 
6.4.1.2. O Momento Reflexivo de Simone 

Simone inicia seu processo de reflexão relatando sua experiência: 

 
O presente relato trata da descrição das atividades que vêm sendo desenvolvidas 

quinzenalmente, desde o mês de abril do corrente ano, na Escola Municipal Professor Arnaldo 
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Monteiro, as quais fazem parte da pesquisa “Pensando e agindo: Estudo da relação entre 
formação docente e desenvolvimento do pensamento”, que está sendo desenvolvida no 
Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, pela mestranda Da Paz, sob a orientação 
da Prof.ª Dra. Maria Salonilde Ferreira. 

Nosso grupo está constituído por quatro professoras: eu, Simone, professora da Educação 
Infantil, Lenira, professora do 1º e 2º anos, Aiene, Coordenadora pedagógica da Escola e Maria 
da Paz, também coordenadora da Escola e da pesquisa. 

Este relato procura enfocar a intencionalidade dos estudos e ações no processo das 
experiências vivenciadas por nós através da descrição clara e minuciosa dos nossos estudos 
sobre o pensamento. 

Em nosso primeiro encontro, da Paz nos informou das finalidades e objetivos da pesquisa, 
deixando claro qual o nosso papel enquanto partícipes nesse processo. Deixou claro que era uma 
pesquisa colaborativa (disse em linhas gerais, o que era uma pesquisa colaborativa). No segundo 
encontro, assinamos um termo de adesão, nos comprometendo com a pesquisa. Da Paz falou 
novamente, agora de forma mais sistemática, sobre os objetivos e promoveu uma discussão 
sobre o que é colaboração. Solicitou-nos que escrevêssemos o conceito de pensamento e como 
ele se desenvolve no indivíduo. Após essa sondagem, foi proposta a leitura do texto “O 
pensamento”, de Rubinstein, publicado em Lisboa no ano de 1973. Após a leitura compartilhada 
e a discussão do texto, trabalhamos um outro texto “Desenvolvimento do pensamento e da 
linguagem”, de Liublinskaia, publicado em Lisboa em 1979, utilizando a mesma metodologia 
de estudo. Depois desses estudos, reescrevemos o conceito de pensamento à luz dos referenciais 
teóricos utilizados. Após a reconstrução, lemos umas para as outras, analisando os possíveis 
avanços nas nossas produções. Da Paz utilizou o gravador para o registro das falas.  

Em seguida, realizamos uma sessão reflexiva sobre o que estamos estudando. Para isso, 
discutimos antes o que é reflexão e sugeriu o texto “A reflexividade”, da tese de Doutorado de 
Ivana Maria Lopes Ibiapina/UFRN – 2004. Depois da leitura e discussão desse texto, discutimos 
o roteiro para a elaboração desse relato e marcamos o início das sessões reflexivas. 
 

Após o relato feito por Simone, das ações por nós desenvolvidas, passamos ao 

momento intrassubjetivo, onde a professora faz uma autoreflexão do processo vivido e 

descrito, tendo com parâmetro as mesmas ações e questionamento utilizados por Lenira 

durante o seu processo reflexivo, o que vemos a seguir: 

 
O Momento Intrassubjetivo 

 

DESCREVER: 

O processo vivenciado contribuiu para o desenvolvimento da capacidade de pensar? Por quê?  
 
Acredito que como seres inacabados que somos, estamos em constante processo de 
desenvolvimento e a capacidade de pensar dialeticamente, reflexivamente também exige um 
exercício contínuo, diálogo com os autores, confronto com a realidade, assegurar a dialética da 
continuidade e ruptura proposta pos Snyders... Para que possamos participar das ações 
(continuidade) e avançarmos nesta cultura (ruptura), desenvolvendo assim, formas de 
rompermos com as estruturas lineares de pensar. 
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INFORMAR 
 
Os objetivos pretendidos foram atingidos? Por quê? Encontrou dificuldades em relação à 

internalização dos conhecimentos estudados? Quais? A que atribui essas dificuldades? 

 
Penso que os objetivos foram atingidos. Fizemos as leituras e discutimos os textos avançando 
em nossos conhecimentos prévios. No entanto, acredito que marcou a cada uma de nós de forma 
diferenciada, devido as nossas vivências e singularidade. A dificuldade que senti em relação à 
externalização dos conhecimentos foi o entendimento do pensamento como uma função mental 
superior, especialmente humano (Liublinskaia). Não possuía muitas leituras sobre esse assunto e 
quando a gente não tem um conhecimento prévio fica difícil o entendimento de entendermos 
algo tão difícil... 
 

CONFRONTAR 

Qual a relação entre esses conhecimentos e a sua prática? Houve um empenho pessoal em 

compreender os conteúdos discutidos? 

 
Estes conhecimentos têm uma relação forte com a minha prática, sempre procuro fazer com que 
os meus alunos avancem em suas capacidades de pensar. Acredito que esse é um fator essencial 
de humanização. Dentro do possível me empenhei em compreender os conteúdos discutidos. 
Busquei em outros autores com Paulo Freire, Emília Ferreiro, Kamii e Snyders (autores que 
tenho lido) contribuições para esse processo de internalização pessoal, além de realizar as 
leituras e participar das discussões e escuta atenta das mesmas. 
 
RECONSTRUIR 
 
Se você fosse estudar novamente esse tema, o que mudaria. Por quê? O que poderia fazer para 

continuar esse processo de desenvolvimento pessoal? 

 
Se eu fosse estudar novamente este tema, leria mais os textos e faria o fichamento dos mesmos 
para amarrar melhor as ideias, destacando as dúvidas. Para continuar nesse processo de 
desenvolvimento pessoal, acredito que poderíamos... continuar sistematizando nossos estudos, 
ver vídeos... 
 

O momento reflexivo de Simone além de ter considerado os questionamentos 

para cada uma das ações foi bastante objetiva nas suas reflexões. Quando reflete sobre o 

alcance dos objetivos e das dificuldades para a internalização dos conteúdos, a 

professora se reporta a outros autores, sem se desligar dos nossos estudos, 

demonstrando viver um processo de estudo que lhe possibilitam à compreensão de 

relacionar a teoria à prática. Justifica as suas dificuldades, dizendo que isso se deu pela 

falta de leituras sobre o tema em questão. “Não possuía muitas leituras sobre esse 

assunto e quando a gente não tem um conhecimento prévio fica difícil de entendermos 

algo tão difícil...”.  

Traz, então, as suas experiências e atitudes quando externa: “a capacidade de 

pensar dialeticamente, reflexivamente também exige um exercício contínuo, diálogo 
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com os autores, confronto com a realidade, assegurar a dialética da continuidade e 

ruptura proposta por Snyders... [...]”. 

Além disso, traz à tona e mostra a importância da história de vida pessoal e 

profissional para que tenhamos a compreensão das coisas. A história de cada um diz das 

suas dificuldades, fragilidades. Fica constatado nas autobiografias que o processo de 

formação de todas as partícipes foi autoritário e que aprender se resumia à 

memorização, logo não havia estímulo ao pensamento teórico, ao desenvolvimento da 

elaboração conceitual. Como diz Aguiar (2003, p. 34), “o desenvolvimento da 

elaboração conceitual não resulta apenas de um processo individual, mas advém da 

prática social, das vivências que se concretizam nos diferentes contextos culturais”. 

Os estudos, as discussões realizadas e a própria formulação e reformulação do 

conceito de pensamento deixam claras as nossas vivências e experiências que são únicas 

e singulares. Simone reforça essa ideia quando destaca que esse processo, “marcou a 

cada uma de nós de forma diferenciada, devido as nossas vivências e singularidade”. 

Não aprendemos e dessa forma não ensinamos o aluno a pensar teoricamente, 

através do conceito, algo que necessita de compreensão e do entendimento de aspectos 

teóricos que respaldam essa ação. Nessa direção, Simone demonstra vontade de se 

aprimorar, de continuar estudando com mais sistematização, o que certamente lhe trará 

competência profissional e certamente mais condição de atuar com o seu aluno, pois, 

como destaca Freire (1996, p. 92), “o professor que não leve a sério sua formação, que 

não estude, que não se esforce para estar à altura de sua tarefa não tem força moral para 

coordenar as atividades de sua classe”. 

Trabalhar com conceito é a melhor forma de fazer com que o sujeito 

desenvolva o pensamento de maneira autônoma e consciente. Como diz Ferreira ( no 

prelo), a formação de conceitos científicos além de estimular o desenvolvimento das 

funções e processos mentais (análise, síntese, abstração, generalização, compreensão, 

consciência e vontade), impulsiona, também, o desenvolvimento de procedimentos 

lógicos (enumeração, confrontação, comparação, definição, identificação, classificação), 

entre outros.  

As falas de Simone nos dão a convicção de que está procurando meios para 

fazer cada vez melhor a sua tarefa de ensinar, buscando essa linguagem conceitual. 

Após o posicionamento de Simone e a análise das suas ideias, passamos a 

hetero-reflexão, onde cada partícipe reflete sobre a reflexão do outro, numa perspectiva 

de colaboração. 
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Reflexão Intersubjetiva 
 
 
DESCREVER 
 
Lenira: Penso que fez diferente de mim... Está diferente do meu. Ela... Pra mim fez apenas a 
descrição... Ela não fez as outras ações. Ela relatou... Contextualizou muito bem, mas não 
destacou as outras ações... 
 
Da Paz: Penso que você não se utilizou de todas as ações que havíamos combinado. Na 
verdade, você não saiu da ação de DESCRIÇÃO, ou seja, apenas houve um relato do que 
aconteceu... Você não informou, não confrontou e não disse o que poderia ser modificado 
(reconstrução). Você acha que contemplou todas as ações?INFORMAR 
 
Aiene: Penso que você se concentrou apenas na descrição... No informar, gostaria de pergunta: 
os objetivos foram atendidos? Encontrou dificuldades na compreensão dos conteúdos 
estudados? 
 
Simone: A informação?... Os objetivos eu coloquei... Foram atendidos sim... A gente está 
estudando sobre o pensamento, não qualquer pensamento, mas sobre o pensamento teórico e 
relacionando com a nossa pratica e a nossa formação... E reconstruímos o conceito de 
pensamento. 
 
Simone: Mas quando eu fiz minha reflexão eu fui dizendo... O que estudamos, como 
estudamos, por que fizemos, o que conseguimos... Então, acho que está respondido... 
 
Da Paz: Qual o significado do que está fazendo? Quais os princípios que orientam a prática?  
 
Simone: Estudar o pensamento teórico vai fazer com que reflitamos sobre como aprendemos, 
nos transportando para o início da nossa formação, e como estamos trabalhando com o nosso 
aluno... Na nossa época pensar se resumia muitas vezes a dizer o que a professora queria... Da 
forma que queria... Digo na nossa época, mas até hoje isso ainda acontece. Trabalhar o 
pensamento das crianças, possibilitando fazer conexões, estabelecer relações para resolver os 
problemas da sua vida, do seu cotidiano, ainda é algo muito distante...  Além disso, aprendemos 
que não é possível pensar em desenvolver o pensamento sem ter em conta a linguagem... 
 
 
CONFRONTAR 
 
Da Paz: No CONFRONTAR, sentiu alguma dificuldade durante as discussões? Por que esses 
estudos? 
 
Simone: Não senti dificuldade com os textos... E sim com o tempo para estudá-los... Precisaria 
de mais tempo. Esse trabalho foi muito bom porque permitiu que nós discutíssemos, 
refletíssemos sobre as nossas ações, para termos clareza de que necessitamos de um referencial 
que oriente a nossa prática. 
 
 
RECONSTRUIR:  
 
Da Paz: O que modificar nas ações desenvolvidas? Você não diz no seu relato. 
 
Simone: É... Não escrevi... Mas quando fiz minha reflexão acho que deixei claro... A partir 
desses estudos, da discussão e reflexão, foi possível a reconstrução do conceito de pensamento 
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construído previamente. Se eu tivesse que mudar alguma coisa, mudaria o espaço onde 
realizamos os estudos e compararia com outros autores... 
 
Da Paz: Gostaria que dissesse o que faria o que poderia fazer para melhorar o seu 
desenvolvimento profissional. 
 
Simone: Continuar estudando... Organizando mais ainda esse grupo que tanto rendeu... que 
tanto aprendeu... 
 
Da Paz: Após o relato, na sua autoavaliação, você esclarece algumas questões que não haviam 
sido ditas, com relação a cada uma das ações, o que foi muito interessante e permitiu que a 
gente pudesse entendê-la... Pois, no meu entendimento, inicialmente você fez apenas uma 
descrição, não considerando as ações estabelecidas. 

 

É visível que no seu momento inicial, quando relata e reflete sobre as 

atividades desenvolvidas, Simone apenas faz uma descrição, e isso foi percebido pelos 

seus pares e dito no momento da reflexão. Nem todos os questionamentos foram 

considerados, mesmo assim, os outros partícipes levantaram questões importantes 

dando a Simone à condição de retomar as ideias anteriormente postas. 

Há, como na fala da partícipe anterior, necessidade de mais tempo para que 

momentos de estudo sejam concretizados, o que consideramos uma realidade, entretanto 

pensamos também que o tempo precisa ser construído para que possamos, a partir da 

disponibilidade e do desejo, buscar os conhecimentos que precisamos. 

Simone deixa claro, na ação de informar, quando interrogada pela partícipe Da 

Paz, o objetivo dos nossos estudos, como também o fato de que o pensamento a que 

estamos nos referindo não ser qualquer pensamento, mas o pensamento teórico. Além 

disso, se reporta à época da sua formação, relembrando a forma como o ensino era 

dado, de maneira mecânica e repetitiva, sem a possibilidade do aluno desenvolver o seu 

pensamento com autonomia, de forma a compreender a sua realidade.  

Ainda destaca de forma bastante evidente, que, do período que estudou até 

hoje, as coisas não mudaram muito, uma vez que o ensino ainda possui características 

muito semelhantes, mecânico e sem criatividade. 

Algo bastante importante ainda colocado por Simone, a partir do 

questionamento feito por Da Paz (ação de informar), é sua compreensão sobre a 

importância da linguagem para o pensamento, o que faz com que nos reportemos a 

Liublinskaia (1979, p. 260), quando afirma: “[...] a linguagem constitui a realidade 

imediata do pensamento. É absolutamente impossível estudar o desenvolvimento do 

pensamento sem ter em conta a sua relação com a linguagem”. 
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Essa questão que foi discutida durante os nossos estudos é fundamental para a 

compreensão de que a linguagem é um elemento importante e necessário para que o 

pensamento lógico se desenvolva. Na verdade, é uma via de mão dupla, há uma 

dialeticidade entre linguagem e pensamento, que “proporciona à criança uma arma 

poderosíssima, não só para formular os problemas e dar formas às hipóteses, mas 

também para prever e planificar a sua resolução [...]” (LIUBLINSKAIA, 1979, p. 262). 

Se no processo escolar, pessoal e profissional não tivermos aprendido a pensar, 

como aconteceu com os partícipes dessa pesquisa, conforme as suas autobiografias, 

certamente não teremos condição de ensinar isso às crianças, o que trará resultados 

desastrosos, tendo em vista a realidade atual e as demandas dos diversos contextos. 

Enfim, podemos perceber por parte da partícipe, a partir do incitamento dos 

pares, certa compreensão do processo de desenvolvimento do pensamento, além dos 

objetivos da nossa pesquisa. Percebemos também um nível de conscientização no que se 

refere ao conhecimento pedagógico para o seu processo de formação, à necessidade de 

estudar e de refletir visando uma ação mais efetiva do ensinar. Após o momento 

intersubjetivo de Simone os pares fizeram a autorreflexão sobre a sua participação, o 

que vemos a seguir:  

 
 Reflexão Intersubjetiva dos Pares 
 
 
Aiene: Em geral não solicito esclarecimentos, mas hoje fiz apenas uma observação com relação 
ao fato de Simone ter feito apenas a descrição, faltaram elementos das outras ações e fiz uma 
pergunta com relação ao INFORMAR. Agora vejo que faltaram algumas questões que poderiam 
ter sido observadas por mim. 
 
Lenira: Minha participação se restringiu a comentar a falta do restante das ações... Embora 
considere que fez uma ótima descrição... Contendo as informações necessárias... 
 
Da Paz: Fiz algumas observações com relação ao que seria O INFORMAR, o CONFRONTAR 
e o RECONSTRUIR, uma vez que penso que não aparece na apresentação de Simone esses 
elementos. Embora só tenha aparecido no relato o descrever, quando da reflexão intersubjetiva 
(autorreflexão), aparecem elementos das outras ações. 
 
 

Pela autorreflexão realizada, os partícipes envolvidos consideraram que ainda 

não houve uma colaboração efetiva, contudo podemos perceber que foi bem mais 

efetiva que na Sessão Reflexiva anterior. Dessa vez, colaboraram em todas as ações 

apresentadas, havendo a indicação de que foi muito mais rico e interessante, dando 

margem para que Simone pudesse retomar as ideias apresentadas, enriquecê-las com 
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outras informações. Além disso, possibilitou também o entendimento da questão 

estudada e a importância da reflexão para a ação que desenvolvemos. 

 
 
6.4.1.3. O Momento Reflexivo de Aiene 
 

Venho a mais de 10 anos desenvolvendo minhas atividades como Coordenadora Pedagógica 
na Escola Municipal Prof. Arnaldo Monteiro no turno vespertino e este ano fomos convidados, 
eu e outros docentes, pela professora pesquisadora Maria da Paz Siqueira de Oliveira para 
compor o grupo de estudos que vem se desenvolvendo na escola. 

O tema que vem sendo estudado insere-se no âmbito da pesquisa Pensando e Agindo: estudo 
da relação entre formação docente e desenvolvimento do pensamento, na qual a referida 
professora vem desenvolvendo seu trabalho no Mestrado em Educação.  

Para dar início à pesquisa a professora Da Paz fez uma explanação dos seus objetivos e após 
esse momento com a adesão de alguns docentes iniciou os  encontros que passaram a acontecer 
às terças-feiras na sala dos professores e neles foram estudados temas como:  pensamento e o 
seu desenvolvimento e também o conceito de  reflexão. A finalidade desses estudos é ampliar os 
conhecimentos das temáticas abordadas e permitir uma articulação com a prática vivenciada, 
pelo grupo, no cotidiano escolar. 

Para desenvolver essas sessões de estudo e discussão foram utilizados os seguintes textos: 
RUBINSTEIN, S. L. ‘O Pensamento’. In: “Princípios de Psicologia Geral”. Lisboa: Editorial 
Estampa, 1973. LIUMBLINSKAIA, A. A. ‘Desenvolvimento do Pensamento e da Linguagem’. 
In: “Desenvolvimento Psíquico da Criança”. Editorial Notícias, Lisboa, 1997. 
LIUMBLINSKAYA, A. A. ‘Desenvolvimento Psíquico da Criança durante o período pré-
escolar’. In: “Desenvolvimento Psíquico da Criança”. Editorial Notícias, Lisboa, 1997, e 
“Docência Universitária: um romance construído na reflexão dialógica”, Ivana Maria Lopes de 
Melo Ibiapina – Natal: 2004. (tese de doutorado em Educação). As situações de aprendizagem 
consistiam em leituras e discussões dos textos e relatos de experiências dos componentes do 
grupo.  

As sessões de estudo iniciavam sempre pelo diagnóstico do grupo, o que cada um já sabia 
sobre aquele tema e posteriormente fazíamos a leitura do material. Por exemplo: cada um dos 
componentes do grupo registrou o conceito de pensamento e depois de estudar o texto e trocar 
ideias com os colegas reescreveu o conceito elaborado anteriormente. 

Em cada encontro os temas eram discutidos exaustivamente e quando não terminávamos as 
discussões eram definidos encaminhamentos para o próximo encontro. Este, por sua vez, era 
iniciado com a retomada das discussões anteriores e, em seguida, dávamos continuidade à 
leitura do texto que estava sendo trabalhado pelo grupo. Sempre havia a coordenação da 
professora pesquisadora, que abria para as falas dos componentes do grupo, os quais 
externavam suas opiniões sobre o tema. Em todos esses momentos as pessoas diziam o que 
tinha aprendido com a leitura e as discussões conduzidas no grupo.  

Na continuidade dos encontros, íamos dizendo o que tínhamos aprendido e o que poderíamos 
estudar posteriormente. Fazíamos perguntas e líamos o que havíamos escrito sobre o conteúdo 
do texto. Nos momentos de fala a professora pesquisadora gravava as opiniões e fazia 
comentários sobre o conteúdo discutido.  

O desenvolvimento desses estudos tem contribuído significativamente pelo menos em dois 
aspectos: ampliar os conhecimentos sobre os temas debatidos e sistematizados, fazer o exercício 
da reflexão teórico/prática, estabelecendo a relação dessas aprendizagens com o fazer em sala de 
aula e na escola como um todo. Assim sendo, podemos dizer que a importância desses 
momentos de sessão reflexiva pode ajudar ao grupo a organizar de forma significativa os 
saberes e vivências de sua ação docente. 

A partir das discussões que o grupo vai realizando, vai percebendo possibilidades e 
limitações do fazer da escola, buscando alternativas para a superação dos problemas que se 
materializam no cotidiano. Outra contribuição dos estudos e reflexões é a tomada de 
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consciência, dos envolvidos, dos conteúdos que precisam estudar mais, de como é importante 
documentar as ações e tomá-las como referência para adejá-las. Ao aprender o que é 
pensamento e qual seu papel na construção dos conhecimentos, percebemos que precisamos 
estruturar melhor as tarefas a serem realizadas e termos muita clareza dos objetivos que 
pretendemos alcançar. 

 

Da mesma forma que as demais partícipes, Aiene também não deixa claras as 

ações estabelecidas anteriormente, mas nas entrelinhas há a explicitação dessas ações. 

Podemos perceber que essa professora vai além das anteriores e descreve (relata e 

contextualiza), informa e confronta, porém não deixa claro como seria o processo de 

reconstrução. Mesmo nas outras ações algumas questões deixaram de ser abordadas, o 

que foi acrescentado, e passa a ser  refletido no seu momento intrassubjetivo, como 

veremos a seguir: 

 
Momento Intrassubjetivo 
 

DESCRIÇÃO 
 
O processo de discussão vivenciado contribuiu para o desenvolvimento da capacidade de 

pensar? Por quê? 

 
Eu acho que esse processo contribuiu com o processo de desenvolvimento do pensar... À 
medida que cada um de nós tem uma primeira impressão do material estudado e compartilha 
com o grupo e vai crescendo primeiro... Aquela versão preliminar que a gente tinha... O 
pensamento empírico... O conceito cotidiano... E vai acrescentando e modificando a partir das 
falas...  Das experiências do grupo. À medida que você vai lendo... Vai discutindo... E considera 
o olhar de uma pessoa mais experiente... Então, isso tudo ajuda você a aprender a pensar, a 
construir uma linguagem conceitual... 
 
INFORMAÇÃO 
 
Os objetivos foram atingidos? Por quê? Encontrou dificuldades em relação à internalização 

dos conhecimentos estudados? Quais? A que atribui essas dificuldades? 

 
Acredito que os objetivos foram atingidos em parte... Digo isso por mim. Minhas leituras foram 
muito falhas. Não li os textos como deveria ter lido. Se tivesse lido todos os textos 
devidamente... Também a inconstância dos encontros que nem sempre ocorriam nos dias 
marcados... Na Escola, as pessoas têm sempre outras prioridades, outras coisas a fazer... Acaba 
que a gente não dá prioridade a esses momentos... Daí eu achar que os objetivos foram atingidos 
em parte. Não encontrei dificuldades, embora eu ache que esses conceitos de pensamento, 
internalização são muito complexos, né?... A gente precisa estudar mais... Para cada vez mais 
chegar num nível de generalidade que consiga fazer isso... Dizer isso de forma clara, para que 
possamos realizar um trabalho mais efetivo. As dificuldades estão no tempo dedicado aos 
estudos e quanto à complexidade do tema. 
 
CONFRONTAÇÃO 
 
Qual a relação entre esses conhecimentos e a sua prática? Houve um empenho pessoal em 

compreender os conteúdos discutidos? 
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Tem toda uma relação, porque a própria ação do professor é construída, né?... Embora não 
tenhamos aprendido a pensar teoricamente, a gente ‘tá’ o tempo todo estudando, tentando 
compreender como a criança aprende e buscando meios para que essa aprendizagem se 
concretize. Nesse cotidiano da fala, de linguagem, de troca de experiência. Com relação ao 
empenho pessoal, na verdade, houve..., mas não foi tão sólido... Não foi o que deveria ter 
havido. 
 
 
RECONSTRUÇÃO 
 
Se você fosse estudar novamente esse tema, o que mudaria. Por quê? O que poderia fazer para 

continuar esse processo de desenvolvimento pessoal? 

 
Pela complexidade do tema mudaria... A gente poderia ter tarefas de fichamento, vídeos, 
conferências... Outras falas para explicar as dúvidas... É muito profundo o que a gente está 
estudando; para continuar devemos dar importância e... priorizar os estudos. A nossa escola 
ainda não considera esses momentos importantes, nós do grupo devemos persistir para que esses 
momentos continuem... E outras pessoas possam também fazer parte, se quiserem... Afinal, a 
colaboração requer desejo e disponibilidade. 

 
 
Esse momento enriquece o relato sobre as experiências vividas pela professora 

Aiene, uma vez que questões importantes são destacadas e refletidas. Na descrição, a 

professora fala das suas aprendizagens conseguidas à medida que compartilha 

conhecimento e experiências. Isso vai provocar mudanças na sua forma de compreender 

as coisas, ajudando “você a aprender a pensar, a construir uma linguagem conceitual...” 

(Aiene), que antes retratava simplesmente a experiência cotidiana. 

Há um entendimento por parte de Aiene que conduz às ideias de Aguiar (2003, 

p. 30): “São as experiências vivenciadas através das relações sociais e da própria 

experiência individual que vão fornecer a matéria prima para a formação dos conceitos 

internalizados pelo indivíduo”. 

Embora a sua história pessoal e profissional não retrate uma formação 

articulada, refletida e voltada para uma formação conceitual, talvez até pelo momento 

histórico vivido, consideramos que, mesmo assim, há uma compreensão por parte da 

professora, dessa necessidade. 

Na ação de informar, a partícipe diz ter alcançado em parte seus objetivos e 

destaca alguns motivos para que isso ocorresse, dentre eles o fato de não ter feito 

devidamente as leituras, além dos estudos não terem sido realizados sempre no dia 

previsto. Na verdade, na escola tínhamos dois ambientes para fazer os estudos: na sala 

dos professores, antes do intervalo, que acontecia às 15 horas e no refeitório, depois que 

as crianças lanchavam, ou seja, às 15 horas e 30 minutos. Na sala dos professores era 
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sempre tumultuado, com um entra e sai constante de pessoas. No refeitório era sempre 

mais tranquilo, uma vez que fica um pouco mais distante das salas de aula.  

Mas aconteceram vários imprevistos, tanto é que começamos a estudar 

semanalmente, mas tivemos que mudar para quinzenalmente, para que não fôssemos 

atrapalhados pelas reuniões da Escola que aconteciam nesses espaços. Além disso, 

como realizávamos os encontros no dia do planejamento dos professores envolvidos na 

pesquisa, algumas vezes aproveitavam esse dia para resolver problemas particulares, o 

que fazia com que adiássemos os encontros. 

Na verdade, não acreditamos que esses tenham sido motivos para a falta de 

aprofundamento, mas isso se dá especialmente pelo que a própria professora explicita: 

“Na Escola, as pessoas têm sempre outras prioridades, outras coisas a fazer... Acaba que 

a gente não dá prioridade a esses momentos...” (Aiene). Pensamos que essa é a 

explicação mais viável. Alguns professores não consideram estudar e refletir sobre o seu 

fazer importantes e continuam a desenvolver as suas ações a partir simplesmente das 

suas experiências cotidianas, embora possamos visualizar tímidas mudanças com 

relação a essa questão. 

Esse comportamento é fruto, certamente de todo um processo vivido que não 

possibilita um ensino escolar que dê acesso efetivamente ao conhecimento sistemático e 

permita ao aluno a conscientização dos seus próprios processos mentais (AGUIAR, 

2003). 

Aiene parece ter consciência de que é preciso muito mais estudo, uma vez que 

tratar do pensamento e da sua internalização não é algo fácil e precisa ser trabalhado 

com as crianças. Além disso, ainda destaca o fator tempo como elemento de dificuldade 

para a realização de estudos. 

Mesmo assim, quando da confrontação, considera que o que estudamos está 

relacionado com a prática que desenvolve e retorna a sua formação, dizendo que, 

embora não tenha tido esses conhecimentos e não tenha aprendido a pensar, busca 

estudar e descobrir para ensinar e concretizar a aprendizagem. Nesse sentido, 

retomamos Aguiar (2003, p. 35):  

 
 

[...] é importante que o professor crie condições para novas oportunidades 
capazes de proporcionar a aquisição de novos conceitos e palavras em que ele 
(o professor) participe ativamente do processo como mediador, facilitando o 
acesso da criança a atividades intelectuais mais complexas. 
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Mesmo que na sua formação inicial essas oportunidades não tenham ocorrido, 

é essencial que o professor busque continuamente, como destaca Aiene: “[...] Embora 

não tenham aprendido a pensar teoricamente, a gente ‘tá’ o tempo todo estudando, 

tentando compreender como a criança aprende e buscando meios para que essa 

aprendizagem se concretize”. 

Nessa perspectiva, e em função da complexidade do tema, Aiene propõe 

alternativas para os estudos. Além disso, destaca que mesmo a escola não priorizando os 

estudos, não considerando importante, é fundamental que haja persistência do grupo, 

para que inclusive outras pessoas possam também ser partícipes de um processo de 

formação continuada, que é fundamental para a aquisição de competências e habilidades 

que possibilitem compreender e executar as mudanças exigidas no contexto escolar. 

A professora também retoma e reforça alguns critérios para ser integrante de 

uma ação colaborativa como a nossa: desejo e disponibilidade, o que consideramos 

bastante pertinente, pois pode fazer com que outros professores se sintam seduzidos a 

estudar, refletir e assim realizar ações mais efetivas. 

Notamos que embora tenha vivido um processo formativo com as mesmas 

características das demais professoras, Aiene possui uma forma especial de ser e 

explicar as questões da escola, da aprendizagem, do conhecimento e do pensamento, o 

que faz reafirmar a ideia de que cada sujeito incorpora e internaliza as aprendizagens, 

forma e desenvolve os conceitos de uma forma particular, que depende das suas 

vivências sociais e também pessoais. 

 
 

Reflexão Intersubjetiva 
 
 
Lenira: Aiene fez tudo corretamente. No relato dela ficou claro o que é descrição e todas as 
outras ações... Ela disse tudo que aconteceu, como todos nós tentamos fazer... Mas... Ela fez 
tudo objetivamente. Por isso eu não tenho nenhuma observação a fazer. 
 
Aiene: Sempre há algo há dizer... 
 
Simone: É... Ela fez o relato né?... Muito objetivo e respondeu os questionamentos quando fez 
sua autorreflexão. 
 
Da Paz: Seu relato ficou bastante interessante, mas gostaria de lhe fazer um questionamento do 
INFORMAR: Por que a opção pelos conteúdos? 
 
Aiene: Na verdade, estudar esses conteúdos foi uma sugestão de Da Paz, mas foi muito 
pertinente, pois é uma questão que não valorizamos e tem uma importância extrema. Aprender 
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como se forma e se desenvolve o pensamento faz com que possamos ter uma ação mais efetiva 
com os nossos alunos. 
 
Da Paz: E com relação ao CONFRONTAR: mudou alguma coisa na sua forma de compreender 
e realizar a sua prática? Os conceitos estudados de que forma embasam a sua prática? 
 
Aiene: Estudar o pensamento nos faz refletir sobre como o nosso trabalho está sendo feito. A 
gente passa a ver melhor a forma como orienta os professores e a importância disso no resultado 
com os alunos... 
 
Da Paz: Eu havia notado que no seu relato não havia o processo de RECONSTRUIR, mas 
quando da sua autorreflexão, você faz isso, mas fica uma dúvida quando diz que é necessário 
“outras falas para explicar as dúvidas”. O que quis dizer? Além disso, gostaria de saber qual a 
relação entre a sua atividade profissional antes das discussões e após as discussões? 
 
Aiene: Penso que seria mais interessante se a gente pudesse ter lido outros autores que falam 
sobre essa questão, que pudessem esclarecer determinados pontos que às vezes levávamos muito 
tempo para entendermos...  
Com relação ao segundo questionamento, posso dizer que ainda não aconteceram muitas mudanças... Até 
porque a forma de pensar, de fazer determinada coisa não muda de uma hora para outra. É preciso 
incorporar, internalizar.  A gente pode até dizer que aprendeu... Mas a concretização disso só vai se dar 
quando se utiliza na prática... É claro que esses estudos me fizeram pensar sobre questões antes não 
imaginadas, que certamente vão fazer minhas ações muito mais efetivas e coerentes coma realidade onde 
atuo. Mas é bom entender que desenvolver o pensamento envolve uma série de elementos... 
 
 

Embora consideremos a reflexão intersubjetiva de extrema importância, pois 

possibilita aos partícipes questionar e buscar respostas às suas dúvidas e lacunas 

deixadas, esse não foi um momento muito rico, uma vez que foi considerada pela 

maioria dos partícipes uma reflexão completa, sem necessidade de interferência. Assim, 

os questionamentos não foram feitos. 

Tendo em vista os questionamentos preestabelecidos, ficaram algumas 

questões que poderiam ter sido mais discutidas e refletidas.  Podemos ver que a única 

partícipe que interferiu, colaborando com as falas de Aiene, foi Da Paz, o que 

possibilitou a professora se aprofundar na reflexão. Fala da opção sobre o conteúdo 

estudado e relembra que o foi sugerido pela proponente da pesquisa, o que não tira a 

validade e a sua importância, tendo em vista a sua significância. 

Como já enfatizamos em capítulo anterior, na pesquisa colaborativa, qualquer 

um dos partícipes pode sugerir o que estudar. Na nossa pesquisa, em função do objeto 

de estudo, todos concordaram que a proponente pudesse trazer as sugestões que foram 

discutidas e acatadas. 

Da Paz também faz questionamentos na ação de confrontar, com relação às 

mudanças na forma de compreender e realizar a prática e como os conceitos estudados 

embasam a prática de Aiene. As respostas dadas, embora não sejam tão profundas, são 
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um parâmetro para que possamos perceber o significado, para essa professora, do tema 

estudado. Além disso, é possível percebermos a sua capacidade para descrever, fazer 

análise e interpretar o que faz. Isso certamente facilitará um refazer constante da sua 

prática, ou melhor, como diz Magalhães (2004, p. 61), “[...] lhe propiciará um espaço 

para desconstrução de ações rotineiras e possibilidades de reconstruí-las”. 

Além, das ações já citadas, também realizamos questionamentos com relação 

ao reconstruir. Consideramos essa uma ação de extrema importância, pois refazer algo 

que possui determinadas características e possui toda uma estrutura, não é fácil. É 

necessário coragem, disposição e desejo. Refazer uma ação dos nossos estudos é o 

primeiro passo para que se desconstrua, se necessário, a ação de ensinar, tornando-a 

cada vez mais estável.  

Sobre o processo desenvolvido, Aiene sugere que pontos obscuros poderiam 

ter sido mais bem esclarecidos se tivéssemos lançado mão de outros autores que 

falassem da mesma questão. Talvez tivesse sido possível, mas acredito que ir à fonte é a 

melhor forma de compreendermos devidamente determinadas questões. Sobre a relação 

entre o antes e o depois das leituras e discussões, considera que as mudanças ainda não 

aconteceram devidamente, porque é necessário internalização. “[...] a forma de pensar, 

de fazer determinada coisa não muda de uma hora para outra”, explica a professora. Ao 

mesmo tempo, valoriza os estudos realizados, dizendo terem ocorrido aprendizagens 

que farão com que, certamente, suas ações sejam mais efetivas e coerentes. 

Concordamos com as ideias postas por Aiene, pois ninguém muda porque 

simplesmente leu um texto e refletiu sobre ele. É preciso coragem para romper com os 

modelos que foram incorporados e, muitas vezes, cristalizados na nossa forma de 

compreender e de atuar. Tomar a decisão de romper com conhecimentos, com valores e 

ideias provoca sofrimento, mas, como evidencia Freire (1993, p. 60), “decisão é ruptura 

nem sempre fácil de ser vivida. Mas não é possível existir sem romper, por mais difícil 

que nos seja romper”. 

Estudar o pensamento nos despertou o desejo de mudar, de romper com 

atitudes e comportamentos não mais aceitáveis no contexto social e educacional atual. 

Precisamos de professores, de uma escola, que provoque, instigue o aluno e desenvolva 

assim, o seu pensamento autônomo. 
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Reflexão Intrassubjetiva dos Pares 
 
 

Nesse momento, em que os pares refletiram sobre a sua participação na 

reflexão de Aiene, não tivemos muitas discussões, uma vez que duas das partícipes não 

opinaram, por considerar que o relato havia sido completo, portanto, sem necessidade 

de intervenção. Simone, por exemplo, diz que o que poderia fazer de questionamentos 

foi respondido quando fez sua autorreflexão. Contudo, Da Paz retoma a reflexão 

realizada, destacando aspectos do informar, do confrontar e do reconstruir que na sua 

concepção não haviam sido contemplados. Vemos a seguir como se avaliam as 

partícipes: 

 
Lenira: Não questionei nada, não fiz perguntas, pois achei que todas as questões haviam sido 
contempladas... Mas agora vejo que há coisas que eu poderia ter falado... questões que poderiam 
ter sido levantadas... 
 
Aiene: Sempre há algo há dizer... 
 
Simone: Ela fez o relato muito bem e o que ela não disse, quando estava contando o processo, 
respondeu quando fez sua autorreflexão, logo não tive nada pra perguntar... Penso que todos os 
questionamento que poderiam ser feitos foram contemplados... 
 
Da Paz: Fiz intervenção na sua apresentação porque considerei que alguns questionamentos 
precisavam ser feitos, coisas que você não havia falado. Para isso utilizei a ação de informar, 
confrontar e reconstruir. Os questionamentos feitos nos deram uma maior clareza sobre alguns 
pontos que consideramos bastante significativos e que tinham ficado obscuros. 
 
 

Esses momentos podem se traduzir em um referencial de aprendizagem. 

Muitas questões que pensamos estar esclarecidas apenas o são quando começamos a 

retomar, a instigar quem faz a reflexão, o que aconteceu quando levantamos as questões 

relativas às ações de informar, confrontar e questionar. Daí podemos despertar para 

novas concepções e percepções com relação a questões com as quais lidamos.  

É um espaço onde podemos rever e reconstruir o nosso fazer a partir das ideias, 

dos discursos apresentados, das análises realizadas.  Sem isso fica difícil retomar sob 

um novo ângulo, o nosso fazer. Assim,  

 
 

É fundamental que as interações em contextos de formação não enfoquem 
apenas o conteúdo a ser transmitido sem qualquer reflexão sobre a audiência 
a que se destina e os interesses que as embasam, mas que propiciem aos 
participantes um distanciamento e um estranhamento de práticas rotineiras e 
raramente questionadas, para que reflexão e crítica tenham lugar 
(MAGALHÃES, 2004, p. 70). 
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Nos momentos vividos pelo grupo de partícipes, era essa a nossa intenção, pois 

acreditamos que só é possível alguma mudança no nosso fazer com atitudes, como 

buscar, questionar e problematizar as diversas situações. Esse era um momento de 

problematização, de avaliação, que, a nosso ver, não foi bem aproveitado pelo grupo de 

colaboradoras. 

 
 
6.4.1.4 O Momento Reflexivo de Da Paz 
 
 

 
As Sessões Reflexivas realizadas fazem parte da pesquisa, “Aprendendo a pensar: estudo da 

relação entre formação docente e desenvolvimento do pensamento”, que está sendo realizada na 
Escola Municipal Professor Arnaldo Monteiro com quatro professoras dessa Instituição, sendo 
duas na função de coordenadora Pedagógica, incluindo eu, proponente dessa pesquisa, e duas 
professoras no exercício da sala de aula. A Escola possui dezenove professoras que trabalham 
diretamente com as crianças. Dessas, seis iniciaram o trabalho nessa pesquisa. No decorrer do 
processo, por problemas pessoais, duas das professoras desistiram e permaneceram quatro. 

Iniciamos a 1ª sessão de estudo com o texto de Liublinskaia, “Desenvolvimento do 
pensamento e da linguagem – natureza do pensamento” no dia 29/04, e realizamos os ciclos de 
estudo até 10/09. Nesse período, trabalhamos além do texto de Liublinskaia, o texto de 
Rubinstein. Fizemos leituras compartilhadas e, assim, as discussões e exemplificações iam se 
dando à medida que essa leitura ia acontecendo.  

Concluída a leitura e as discussões dos textos, retomamos alguns atributos dos conceitos 
trabalhados e passamos à reconstrução dos conceitos construídos anteriormente, no diagnóstico. 
Feita a reconstrução, teríamos que realizar um processo de reflexão das experiências vividas no 
ciclo de estudo, ou seja, teríamos que fazer a sessão de reflexão dos estudos realizados. Para 
isso, era necessário discutir o que seria reflexão. 

Pensamos então, para fundamentar essa questão no texto “Reflexividade”, de Ivana Ibiapina, 
que apresenta a reflexão em diversas abordagens, possibilitando a sua compreensão do que é 
reflexão. Após três momentos de estudo, concluímos a discussão e partimos para a sessão 
reflexiva dos estudos realizados, com cada um dos partícipes fazendo a sua e momentos 
diversos. 
 
 
INFORMAÇÃO 
 
 

Antes do estudo dos textos, havíamos solicitado que todos escrevessem um conceito para 
pensamento. A partir da leitura do referencial, pretendíamos (nas sessões reflexivas) que fosse 
revisto o conceito dado e que o mesmo seja comparado e melhorado, se fosse o caso. Queríamos 
a compreensão de que o pensamento é uma função mental, que permite conhecer as diferentes 
conexões e relações que existe entre os objetos e os fenômenos, para que depois compreendam e 
consigam conceituar pensamento teórico. Depois comparar com o que foi escrito antes das 
sessões de estudo. Assim, discutimos as ideias básicas, levantamos atributos do conceito de 
pensamento, para depois da leitura de outros textos, fazer a reconstrução do conceito prévio. 

Foi nessa direção que encaminhamos nosso trabalho, no sentido de que a partir da reflexão 
sobre nossa formação, consigamos desenvolver uma ação que permita a evolução e organização 
da nossa forma de pensar como profissional, o que será refletido no trabalho com os nossos 
alunos. 
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Foram muitas as dificuldades para compreender os conceitos. As fragilidades teóricas 
fizeram com que muitas vezes tivéssemos que retomar várias vezes a discussão sobre 
determinada questão. Compreendemos que muitos estudos terão que ser realizados, mas, nesse 
momento, penso que os objetivos estabelecidos foram alcançados, ou seja, a reconstrução do 
conceito de pensamento tendo em vista os autores considerados. Mas posso dizer que foi um 
momento singular, pois era possível discutir, refletir, sem medo de estar fazendo algo errado... 
A colaboração era um elemento fundamental nesse processo de aprendizagem... Às vezes 
retrocedíamos, por que não havia compreensão... Aí retomávamos as leituras e realizávamos 
nova discussão. 
 
 
CONFRONTAÇÃO: 

 
 

Temos clareza de que o processo de formação de professores exige uma constante reflexão 
sobre a prática, Segundo Freire, (1999) “é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem 
que se pode melhorar a própria prática”.  

Foi com essa intenção que possibilitamos esses momentos de estudo.  Melhorando a prática 
estaremos ajudando os alunos aprender com eficiência e eficácia. Todos os partícipes se 
mostraram muito interessados, perguntando e fazendo comparações com a prática desenvolvida 
por eles. 

Considero que foram momentos bastante significativos. Por que fez a gente estabelecer 
relações entre os nossos conhecimentos e experiências, entre as ideias dos autores e o que já 
conhecíamos. Despertou a necessidade de buscar mais como as crianças aprendem e como o 
pensamento está envolvido nessa aprendizagem, como podemos desenvolver o nosso 
pensamento, enquanto professores, para trabalhar com as crianças, se não foi possibilitado essa 
condição no período da nossa formação. No nosso período de formação, o ensino era muito 
linear, mecânico. Não prendemos a pensar, nem quando estávamos na escola, nem quando da 
nossa formação inicial...  

 
 

RECONSTRUÇÃO 
 
 

O conceito que estamos buscando construir não é simples e não é de fácil construção. Há 
muitos equívocos sobre a formação, sobre teoria e prática, e consequentemente sobre o que é 
pensamento, sendo complicada a mudança de postura do professor no desenrolar da sua ação. 
Entretanto, percebi que há muitas interrogações e muita vontade de mudar. Foi muito 
importante a reconstrução do conceito de pensamento e a reflexão que ao longo dos nossos 
estudos fizemos sobre o trabalho que realizamos.  

Penso que se tivesse que começar agora daria outra dinâmica ao processo desenvolvido, 
fazendo com que todos os partícipes fossem mais efetivos nas suas construções. Utilizaria 
outros recursos e pensaria num outro local que permitisse que nossos encontros fossem mais 
sossegados, sem gente o tempo todo para atrapalhar. Além do que, sugeriria outros autores que 
discutissem o tema estudado, para que tivéssemos mais subsídios teóricos. 

 
Para desencadear esse momento, fizemos nosso relato, destacando cada uma 

das ações consideradas para esse processo reflexivo, deixando claro qual o significado 

dessas ações para que se compreenda o processo desenvolvido. Relatamos e 

contextualizamos, descrevendo o processo; informamos, dizendo como ocorreu e, 

principalmente, qual o referencial estudado, relacionando com a prática desenvolvida. 

Dissemos como foi construído o conceito de pensamento e a sua reformulação. 



169 
 

Destacamos ainda as dificuldades para compreensão e construção do conceito, o que fez 

com que as discussões tivessem que ser sempre retomadas, e enfatizamos a importância 

de um processo grupal colaborativo:  

 
 

[...] posso dizer que foi um momento singular, pois era possível discutir, 
refletir, sem medo de estar fazendo algo errado... A colaboração era um 
elemento fundamental nesse processo de aprendizagem... Às vezes 
retrocedíamos, porque não havia compreensão... Aí retomávamos as leituras 
e realizávamos nova discussão (Da Paz). 

 
 

Na nossa fala, destacamos a importância de realizar um trabalho colaborativo, 

como também a compreensão de que as aprendizagens se dão pelos conflitos e pela 

aceitação das singularidades (nunca maiores que os objetivos do grupo), da 

subjetividade de cada um, o que é fundamental num ambiente e na situação na qual 

estávamos envolvidos. Como enfatizam Placo e Souza (2006 p. 47):  

 
 

No processo de formação, a aprendizagem do grupo pode avançar, paralisar 
ou retroceder. Esse movimento está fortemente associado às vivências dos 
participantes. [...] é possível exercitar a crítica e a reflexão, explicitar os 
medo, os erros e as falhas tão comuns em qualquer atividade humana. 

 
 
Os avanços e retrocessos dizem das nossas dúvidas, dos nossos medos e da 

falta de fundamentação que não nos deixam compreender determinadas situações, o que 

certamente é fruto das nossas experiências que diferem, mesmo que tenhamos vivido e 

estudado na mesma época, como constatado nas nossas autobiografias. 

Na confrontação fazemos comparações entre o que estávamos estudando e a 

prática desenvolvida. A intenção é que, a partir de determinadas condições teóricas, 

melhoremos o nosso fazer. Foi uma forma de tentar entender como as crianças 

aprendem e como o pensamento teórico está envolvido nessa aprendizagem. Assim, 

destacamos: “Temos clareza de que o processo de formação de professores exige uma 

constante reflexão sobre a prática”. Para ratificar essa ideia, lembramos Freire, (1996), 

quando diz que o pensamento crítico sobre a prática pode fazer com que essa prática 

seja cada vez melhor. Questionamos, também, como o professor pode desenvolver o 

pensamento da criança se não tem o seu pensamento desenvolvido, reportando-nos ao 

nosso período escolar e de formação inicial, que não nos proporcionaram essas 

condições. A forma de ensino escolar, as suas histórias pessoais, contadas nas 
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autobiografias, nos faz compreender o porquê dessa situação. Afinal, como enfatizam 

Placo e Souza (2006 p. 45),  

 
 

Aprender a ensinar e tornar-se professor é um processo contínuo, que começa 
bem antes da preparação formal. Sem dúvida, passa necessariamente por ela, 
permeia toda a vida profissional e, nessa trajetória, configura nuances, 
detalhes e contrastes. 

 
 
Todo esse processo é refletido de certa forma, na nossa ação presente. 

Contudo, é necessária a compreensão de que o que vivemos já não mais corresponde às 

demandas e necessidades atuais. O conhecimento atual já não é mais o mesmo de 

décadas passadas. As mudanças sociais e políticas, bem como a facilidade a novos 

conhecimentos, exigem do profissional professor uma atualização constante, para ter 

condição de entender e atender as expectativas do novo alunado. É óbvio, como já 

dissemos, que isso tudo não depende apenas do professor. Entendemos que é necessária 

uma política de formação que lhe dê as condições de tomar consciência da sua função, 

do seu papel e da sua importância nesse contexto.  

Com relação à reconstrução, falamos da dificuldade de elaborar o conceito de 

pensamento, da mudança de postura do professor e da importância desses momentos. 

Enfatizamos que, se tivéssemos que refazer o caminho percorrido, faríamos de outra 

forma, dando uma nova dinâmica às ações, trazendo, como disse Aiene, outros autores 

para que as questões fossem mais bem esclarecidas. Isto nos remete a uma questão 

importante: será que ler autores que discutem os autores com os quais trabalhamos seria 

uma boa opção? Talvez sim, pelo fato de que, em geral, discutem de forma mais 

simples, possibilitando uma compreensão maior, muito embora nem sempre reflitam 

fielmente as ideias.  

Podemos dizer que, dentre as Sessões Reflexivas, a nossa foi a mais completa, 

uma vez que seu encadeamento possibilitou uma compreensão do que foi realizado, 

dando condições de fazer com que todas nós compreendêssemos o efeito didático dessa 

organização.  

Concluído o relato, como as demais partícipes, passamos para o momento 

intrassubjetivo, o que vemos a seguir: 
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Reflexão Intrassubjetiva 
 
 
DESCREVER  
 
O processo de discussão vivenciado contribuiu para o desenvolvimento da capacidade de 

pensar? Por quê?  

 
Penso que na hora que... Eu particularmente... A partir do tema que a gente... Que a gente 
colocou como prioridade... E eu fui buscar os textos, fazer as leituras para discutir com vocês... 
Eu já tinha lido os textos também. Muita coisa ficou compreendida depois que a gente começou 
a discutir, porque... Embora eu fosse à mediadora, mas... Vocês têm muitas experiências 
também e essa experiência serviu para que eu alargasse minhas... Meus conhecimentos a 
respeito da questão. 
 
INFORMAR 
 
Os objetivos foram atingidos? Encontrou dificuldades em relação à internalização dos 

conhecimentos estudados? Quais? A que atribui essas dificuldades? 

 
Penso que dentro do que a gente se propunha a fazer, que era a construção do conceito de 
pensamento, foram atingidos, sim! Porque a gente fez... A gente construiu o conceito... Depois 
reconstruiu o conceito de pensamento a partir das leituras realizadas. Sabemos que nem todas 
conseguiram atingir a categoria conceitual, mas houve um avanço nas produções. No início 
encontrei dificuldades, sim. Quando comecei achava os textos trabalhados complicados, 
principalmente, os de Rubinstein. Para que fossem compreendidos precisamos ler uma, duas, 
três, quatro... Vezes. Se a gente for ler de novo hoje, vai encontrar pontos que nas leituras 
anteriores não havíamos encontrado. Penso que as dificuldades se deveram a própria questão da 
falta de leitura mesmo, mesmo... Quer dizer... É um assunto que comecei a estudar há pouco 
tempo. As dificuldades vão continuar existindo... O importante é continuar estudando e 
eliminando-as.  Precisamos aprender a pensar conceitualmente e sem estudo e prática... não 
vamos conseguir. 
 
CONFRONTAR 
 
Qual a relação entre esses conhecimentos e a sua prática?  

 

Bom... Na verdade, quanto... Hoje na função de Coordenadora Pedagógica eu penso que 
conhecer essa questão me faz... É... Vamos dizer... Assim... Partilhar ou compartilhar mais com 
o trabalho do professor na sala de aula. A gente quer que o aluno aprenda a pensar. Penso que 
compreendendo como isso se dá, tendo algum respaldo teórico, vai ser muito mais fácil para 
articular e ajudar o professor a desenvolver o seu trabalho.  Houve um empenho pessoal em 
compreender os conteúdos discutidos? Com certeza, penso que me empenhei bastante... Era 
uma questão de vida ou morte... Ou me empenhava ou ficava sem ter como fazer a mediação. 
Afinal, nesse momento era eu a mediadora. Mesmo assim, a minha mediação aconteceu com a 
colaboração de todos, com suas experiências e sugestões. Afinal, para mim, as dúvidas e os 
equívocos também estiveram presentes. 
 
RECONSTRUIR 
 
Se fosse estudar novamente esse tema, o que mudaria? Por quê?  
 
Na minha... Na minha... No momento em que estava fazendo o relato já disse que mudaria a 
sistemática de como foram organizados os momentos de estudo e o local onde foram realizados, 
pois houve em certos momentos, muita interferência externa. O que poderia fazer para continuar 
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esse processo de desenvolvimento pessoal? Eu penso que a gente precisa continuar estudando, 
discutindo essa questão básica, que é o pensamento e outros conteúdos importantes para o 
trabalho que realizamos. Para isso precisamos continuar nos reunindo... Precisamos manter o 
grupo e principalmente nos preocuparmos em sermos profissionais competentes e “antenados” 
com o que fazemos. Estudando e refletindo podemos adquirir autonomia sobre o nosso fazer 
pedagógico... 

 
 
No momento intrassubjetivo refletimos sobre as ações e questionamentos que 

foram comuns aos outros partícipes e revelamos questões importantes não constantes no 

relato. Os detalhes da nossa reflexão contribuíram para que o grupo produzisse novos 

significados e sentidos sobre o conceito de pensamento. 

Na ação de descrever destacamos que, embora já conhecêssemos e tivéssemos 

lido os textos trabalhados, a efetivação da compreensão dos conteúdos se deu pela 

colaboração dos outros partícipes. Consideramos que as experiências de todos serviram 

para deixar mais claro o que diziam os autores. Isso nos faz perceber que, embora as 

experiências e vivências sejam peculiares, a cada professor essas diferenças, se 

socializadas, podem ajudar no enriquecimento da experiência do outro. Cada um lançou 

mão do acervo pessoal de vivências que provocaram novas aprendizagens. 

Com relação ao informar destacamos que o objetivo dos Ciclos de Estudo foi 

atingido à medida que a reformulação do conceito de pensamento foi efetivada, muito 

embora nem todas tenham chegado ao nível conceitual, que era o nosso objetivo maior. 

Evidentemente essa dificuldade de pensar conceitualmente se dá em função de um 

processo vivencial e formativo que não possibilitaram o seu desenvolvimento. Há o 

entendimento de que estudar sobre conceitos vai nos ajudar a pensar conceitualmente, o 

que podemos reforçar com as ideias de Ferreira (2007 p. 69), quando enfatiza: “[...] a 

elaboração conceitual, voluntária e consciente implica trabalho mental que ativa todas 

as funções psíquicas (sensação, percepção, atenção, memória, imaginação e 

predominantemente, o pensamento) [...]”. Os nossos estudos provocaram, de certo 

modo, esse trabalho mental, que pretendemos continuar para que possamos continuar a 

aprender. 

No que diz respeito ao confrontar, o entendimento é de que os estudos sobre o 

pensamento vão dar a condição de desenvolver um trabalho enquanto coordenadora 

pedagógica, uma vez que as suas ações dizem respeito diretamente ao que o professor 

desenvolve com os alunos. Compreender o que é o pensamento e como se dá o seu 

processo de formação e desenvolvimento pode abrir portas, enfim, para que a ação 

pedagógica se efetive.  
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Destacamos ainda que, para esse momento, houve um empenho especial, tendo 

em vista que éramos responsáveis por fazer a mediação, ao mesmo tempo, tivemos 

muitas dúvidas e equívocos, que o grupo ajudou a resolver.  

Na pesquisa colaborativa, nem todas as pessoas precisam fazer a mesmas 

tarefas nem necessariamente o proponente da pesquisa é o mediador em todos os 

momentos. Há ocasiões em que outros partícipes assumem esse papel. Nesse caso, 

proponente e mediador se confundem, entretanto, todos podem efetivamente participar e 

colaborar. Além disso, aprender é uma tarefa complexa, não sabemos nem aprendemos 

tudo e, ao mesmo tempo, o que sabemos às vezes é confuso e incompleto. 

Com essa concepção, é muito mais fácil aceitar as diferenças e o que 

aprendemos uns com os outros, nas relações sociais. Aceitar que há outras formas e 

outros caminhos para chegarmos ao conhecimento, que não os nossos, e que é possível 

e salutar mudar, podendo trazer benefícios as nossas ações. Essa ideia está refletida na 

ação de reconstruir, quando repetimos o que já havíamos posto em nosso relato em 

relação às mudanças que faríamos no processo desenvolvido. Como a outra professora, 

também consideramos que não foi o ideal: a forma como foram realizados os estudos 

como também o local precisam ser mudados. 

Consideramos, contudo, que mesmo mudando a forma, os estudos precisam 

continuar acontecendo, porque é a única forma de nos tornarmos profissionais 

competentes, tendo em vista a realidade presente. Há um entendimento de que só 

gerenciando nosso próprio processo de aprendizagem, somos capazes de adquirir e agir 

com autonomia. 

Após o momento intrassubjetivo, passamos a reflexão intersubjetiva dos 

pares,o que vemos a seguir: 

 
Reflexão Intersubjetiva 
 
 
Da Paz inicia esse processo questionando: Após o relato das minhas experiências e a minha 
autorreflexão Vocês podem se posicionar: Alcançou os objetivos? O relato está completo? 
Compreensivo? As ações estão delimitadas? 
 
Aiene: Penso que foi feito com muito mais critério, ela colocou as ações devidamente e 
respondeu devidamente todos os questionamentos. O que havia deixado dizer, disse quando fez 
a autorreflexão... 
 
Simone: É... Acho que tudo foi colocado devidamente... Diferente do meu que coloquei apenas 
a descrição... 
 



174 
 

Lenira: Da Paz foi muito objetiva... Disse tudo que tinha pra dizer... Acho que não faltou nada, 
não...  Eu não tenho pergunta, nem considerações a fazer... 
 
Da Paz: Mas eu tenho certeza que não foi dito tudo... Vamos gente façam algumas 
considerações... 
 
 
Reflexão Intrassubjetiva dos Pares 
 
 

Aiene inicia lendo as ações de estímulo e diz: Nas ações de estímulo estavam presentes todos 
os elementos necessários. Prestei bastante atenção, por isso, não solicitei informação, não 
retomei nenhuma questão e também não evidenciei nenhuma contradição. Penso que o seu 
relato foi bem claro e correspondeu ao que a gente vivenciou. Todas as ações: a DESCRIÇÃO, 
A INFORMAÇÃO, CONFRONTO, A RECONSTRUÇÃO estavam dentro do que foi feito... 
Dentro do que foi discutido. Com relação à escuta sempre respeito o outro, respeito o que tem a 
dizer e sempre faço registro do que está sendo feito. Por isso, hoje tenho condição de dizer que 
o que da Paz relatou está de conformidade com o que estudamos e discutimos. Acho que teve 
momentos do relato do grupo que foram considerados aspectos mais relevantes para cada um. 
Por exemplo, no empenho... Eu não me dediquei tanto... Da Paz se empenhou mais... Tanto é 
que ela ficava perguntando pra gente... Na verdade ela estava mais empenhada... Meus estudos 
foram muito frágeis... Ela se envolveu mais que eu... 

Foram muito importantes os estudos e a Sessão Reflexiva. Seria interessante que nós a 
usássemos como forma de avaliação do nosso processo de trabalho realizado na Escola. A 
Sessão Reflexiva pode atingir vários objetivos e pode, sim, contribuir como instrumento de 
trabalho da gente...  Será que o que a gente planejou realmente aconteceu? Que acontecimentos 
na sala de aula provocaram mudanças?... Acho que com a sessão reflexiva podemos fazer isso... 
 
Da Paz: Há alguma coisa que não foi dita dentro de cada uma das ações de estímulo, Lenira? 
 
Lenira: Não. Penso que tudo foi dito, dentro do seu espaço. Foi realmente feita uma descrição. 
Não houve interferência. A preocupação foi simplesmente relatar. Enfim, Da Paz separou, à 
medida que lia, o que deveria estar contido em cada uma das ações de estímulo. Bom... Não 
interferi em nenhuma das ações nem na descrição, nem na informação, confrontação e 
reconstrução. Não senti necessidade, pois da Paz foi muito clara e objetiva... Embora a gente 
tenha seguido o mesmo caminho, cada uma fez de um jeito, com mais informações, com menos 
informações, com um olhar diferente mas sempre levando em conta as ações... Posso dizer que 
sempre escuto muito atentamente para não perder nenhuma informação e não interrompo... E 
não interrompi essa exposição. 
 
Simone: Realmente não pedi nenhuma explicação, não fiz nenhuma intervenção. O relato está 
muito próximo dos outros, embora esteja mais completo. Houve uma preocupação em se 
obedecer cada uma das ações de estímulo, ou seja, a descrição, a informação, ao confronto e a 
reconstrução. Acho que ela fez um relato bem parecido com os outros. Só tenho uma 
observação a fazer, Da Paz disse que nas suas mudanças... Se tivesse que fazer de novo, traria 
outros autores que discutam sobre o pensamento, pois só estudamos dois. Pra mim isso não é 
um ponto negativo para a pesquisa, pois há trabalhos que são realizados com a leitura de apenas 
um autor que se tornam trabalhos maravilhosos... Claro que precisamos continuar estudando, 
buscando outros autores... Mas nesse momento os autores escolhidos foram suficientes... 
 
Da Paz: Finalizando esse primeiro momento do nosso grupo de estudo fica o sentimento de que 
foi muito proveitoso o que estudamos sobre pensamento e que realmente serviu para que nos 
reciclássemos e começássemos a compreender melhor a ação que desenvolvemos e o que 
podemos fazer para desenvolver um pensamento autônomo, crítico, reflexivo, tendo em vista o 
trabalho com o aluno. 



175 
 

Por acharem que essa Sessão Reflexiva estava completa, não foi possível 

desencadear uma discussão mais aprofundada com as partícipes sobre esse momento 

reflexivo, muito embora seja evidente a sua importância para todas nós. Fica claro que, 

mesmo todas tendo vivido o mesmo processo, se mostraram de forma diferente, o que 

nos permite esclarecer que isso se dá, como já evidenciado e discutido, em função de 

experiências particulares e peculiares, mostradas nas autobiografias, como enfatiza 

Simone: “Embora a gente tenha seguido o mesmo caminho, cada uma fez de um jeito 

com mais informações, com menos informações, com um olhar diferente”. 

Isso comprova o que é enfatizado por Chapman (1992) citado por (Galvão, 

1995, p 331): “[...] os professores não só trazem para a escola uma história pessoal que 

dá sentido às suas ações, mas também vivem aí uma história que os ajuda a dar sentido 

ao mundo”. Foram essas histórias que possibilitaram a cada um caminhar, olhar e 

interpretar de um jeito particular as situações vivenciadas por cada uma de nós. 

Com relação ao que foi dito referente à reconstrução, Simone contesta a 

necessidade de outros autores para melhor compreensão do que foi lido, coisa que 

afirmamos em nossa autorreflexão, embora seu argumento seja convincente. Todavia 

concordamos quanto à necessidade de continuar estudando para respaldar a prática, 

efetivamente.  

A formação continuada tem sido uma questão discutida e precisa realmente 

fazer parte do cotidiano da escola, para que possamos traçar um novo caminho. Nesse 

processo contínuo de formação é imprescindível, “a reflexão crítica sobre nossa maneira 

de agir, sobre nossos valores e sobre os condicionamentos que o contexto cultural tem 

sobre nós” (FREIRE, 1993 p.106). 

A reflexão, na proposta dialética, tem de captar a realidade em movimento por 

meio do pensamento. Assim, é possível nos apropriarmos do conhecimento teórico e, 

dessa forma, ressignificar a prática e transformá-la. Para isso é imprescindível 

disponibilidade e desejo de mudança, embora saibamos que não é fácil, como já 

enfatizado. 

Mas o mais interessante é o fato de considerarmos que esses procedimentos 

podem e devem continuar a ser trabalhados na escola. Aiene, por exemplo, enfatiza a 

possibilidade de continuarmos esses estudos e processos reflexivos que possibilitariam 

fundamentação e avaliação do trabalho da escola, permitindo melhoria do trabalho 

realizado.  
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Esses momentos reflexivos se mostraram bastante significativos e efetivos. 

Pudemos interagir, colaborar e auxiliar uns aos outros com relação a produção das 

novas experiências, das novas aprendizagens. Escolhemos intencionalmente o que 

tínhamos que estudar e tivemos sempre em conta as memórias, as lembranças de todos 

os professores colaboradores. Como afirma Magalhães (2007, p. 52), reportando-se à 

reflexão: “Através desse processo recursivo e espiral, o professor ganha o controle de 

suas ações e decisões e desenvolve na prática instrucional em que propósito e prática 

estão relacionados”. 

Vivemos o processo, movidos pelo esforço coletivo em torno de compreender e 

reformular o conceito de pensamento. O tempo, a organização do trabalho, o ritmo 

desenvolvido, os percalços, as diferenças de ideias, foram elementos que poderiam, mas 

não interferiram negativamente, ao contrário, foram sempre motivos de 

questionamentos para a busca de soluções. Isso reafirma o que escreve Magalhães (2007 

p. 90-91): 

 
 
[...] o conceito de colaboração, envolvido em uma proposta de construção crítica do 
conhecimento, não significa simetria de conhecimento e/ou semelhança de ideias, 
sentidos, representação e valores. De fato implica em conflitos, tensões e 
questionamentos. 
 
 
É importante que tenhamos clareza de que não nascemos reflexivos, 

aprendemos a ser a partir do contexto em que vivemos ou atuamos. Vamos convivendo, 

aprendendo, colhendo informações e construindo conhecimentos. É nessa relação que 

vamos aprendendo a pensar, a refletir e a colaborar. 

O refletir faz com que olhemos para dentro de nós mesmas e possamos ver o 

significado do que fazemos, melhorando sempre esse fazer e nos tornando realmente 

profissionais. E isso se aprende com estudos frequentes e sistemáticos, nas discussões, 

numa prática constante de colaboração e reflexão crítica. 
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7 O PROCESSO CONTINUA 

 
 

A realização dessa pesquisa se deu a partir da nossa inquietação em relação à 

formação profissional do professor e seu desenvolvimento psíquico e profissional, de 

modo a possibilitar uma prática mais efetiva no cotidiano da escola. 

A trajetória percorrida permitiu a descoberta de aspectos significativa sobre o 

nosso objeto de investigação. Contudo, ressaltamos que as conclusões a que chegamos 

estão longe de se esgotarem, uma vez que é um tema complexo que pode possibilitar o 

surgimento de novos estudos, de novas pesquisas, de novos conhecimentos. 

A utilização da pesquisa colaborativa em que a reflexão, a colaboração e a 

coparticipação foram elementos que nos serviram como parâmetro para a compreensão 

de que o processo de ensino e aprendizagem é algo que precisa ser compartilhado para 

que os resultados sejam efetivos. Como diz Ibiapina e Ferreira (2005) O trabalho 

colaborativo é um desafio. Podemos dizer que é muito difícil, uma vez que envolve as 

experiências, saberes e conhecimentos que nem sempre estamos dispostos ou não 

sabemos compartilhar. No nosso processo formativo inicial e de modos de formação 

contínua vivenciados até então não aprendemos a interagir com o outro, condição 

imprescindível para que a colaboração ocorra. Como esclarece Magalhães (2007, p.91),  

 
 

[...] o processo colaborativo não implica que todos os participantes tenham a 
mesma ‘agenda’, ou o mesmo poder institucional ou de sala, mas que tenham 
a possibilidade de apresentarem e negociarem suas representações e valores 
na compreensão da realidade e de entender as representações dos envolvidos. 

 
 
Compreendemos colaborar como um modo de agir onde estão presentes às 

relações humanas e a sociabilidade. “O desenvolvimento de um trabalho colaborativo 

requer a criação de relações que incluam interesses pessoais e sociais comuns entre os 

partícipes, compondo uma densa teia de conexões interpessoais”. (IBIAPINA, 2008, p. 

36). 

Nessa direção, consideramos que a colaboração esteve presente em todos os 

momentos da pesquisa: na organização dos horários de estudo, na organização do 

ambiente, na leitura do material, nas discussões dos conhecimentos trabalhados, nas 

sugestões de estudos realizados, entre outros. Contudo, tivemos momentos conflitantes 

com relação a pontos de vistas, com relação a horários e a ideias, mas sabemos que os 
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conflitos são importantes para o crescimento individual e coletivo. As diferenças levam 

ao crescimento e à busca de novos conhecimentos e aprendizagens. 

Realizar as leituras definidas pelo grupo não foi uma atividade simples; 

requereu de todo o grupo um grande esforço para compreender as ideias contidas nos 

textos dos autores estudados. Mesmo assim, consideramos que foram momentos 

bastante ricos e significativos, uma vez que além de termos adquirido subsídios para a 

reelaboração do conceito de pensamento, aprofundamos nossos conhecimentos sobre tal 

questão. 

Assim, discutimos e buscamos ao longo do processo desse estudo, a 

compreensão de que são necessárias mudanças no dia-a-dia da atividade do professor, a 

começar pela sua formação inicial, considerando que é preciso investir na formação de 

conceitos, tendo como foco o desenvolvimento do pensamento teórico. Acreditamos 

que estudando e trabalhando com a formação de conceitos haverá uma mudança 

qualitativa nos resultados do trabalho realizado. 

Não foi nosso objetivo pesquisar a prática desenvolvida pelos professores, 

contudo era nossa intenção o entendimento por parte dos partícipes envolvidos, de que 

pensar conceitualmente possibilita uma compreensão mais profunda das coisas e dos 

fenômenos, fornecendo condição para que possamos estabelecer relações e conexões 

entre esses fenômenos e dar significado aos conhecimentos e aos saberes. Nesse 

sentido, não foi possível presenciar mudanças na prática pedagógica. Contudo, houve 

uma significativa mudança teórica, que possivelmente veremos refletida no cotidiano 

das nossas ações. Para isso é necessário que continuemos nesse processo de estudo e 

reflexão, pois é impossível desenvolver qualquer espécie de trabalho, especialmente o 

de professor, se não tivermos o domínio do que fazemos e a oportunidade de partilhar 

colaborativamente as nossas ações. 

A partir das análises realizadas, consideramos que a formação inicial e 

continuada oferecida ao professor precisam propiciar as condições para entender essa 

nova realidade educacional, social e política, onde é exigido do sujeito competências, 

habilidades e conhecimentos que possibilitem a compreensão de si e do seu contexto, 

como condição para assumir a sua função. Sobre isso, diz Aguiar (2003, p. 29): 

 
 

Se pensarmos uma nova sociedade e educação, [...] é extremamente urgente 
que se repense e reestruture a natureza da atividade docente bem como a 
maneira de encarar o professor. Ele deve incorporar o perfil do educador 
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transformador e do intelectual antenado com as questões próprias do seu 
universo cotidiano [...] que o momento atual exige. 

 
 
Vivemos grandes problemas e contradições ocasionados pela desvalorização 

profissional do professor, que desencantado, tanto do ponto de vista relacional como do 

ponto de vista afetivo e financeiro, ainda tem sobre as suas ‘costas’ a responsabilidade 

total da educação das crianças. 

A escola, como sabemos, transformou-se numa instituição que desenvolve 

muitas atividades, mas desenvolve mal aquilo que é da sua competência: educar visando 

às mudanças do aluno e a transformação do atual contexto social. É óbvio que a 

instituição escolar por si só não muda nem transforma a sociedade, mas pode fornecer 

elementos para que isso aconteça, à medida que possibilita as condições devidas de 

aprendizagem, tendo em vista as necessidades e prioridades do contexto e tendo como 

elementos básicos a reflexão e o desenvolvimento do pensamento crítico. 

Mas como ter essa atitude, se o professor não aprendeu a ser reflexivo e 

crítico? Se a sua formação de maneira geral ainda permanece nos moldes positivistas? 

Embora todos nós não tenhamos chegado nesse processo ao estágio da 

conceituação, conseguimos um avanço significativo e, pela vontade e disposição, vamos 

continuar perseguindo essa linguagem conceitual, tendo em vista a compreensão da sua 

importância para o contexto atual. Para Guetamanova (1989, p.32), a formação de 

conceito “tem por modos lógicos essenciais a análise, a síntese, a comparação, a 

abstração e a generalização”. Podemos dizer, então que o sujeito atingirá o pensamento 

conceitual quando conseguir apreender os atributo que lhe significam, o que só será 

possível se forem oferecidas as condições escolares necessárias. A escola é a instituição 

que deve favorecer uma aprendizagem diversa das experiências cotidianas do sujeito, 

porém a elas intregradas. 

A formação inicial e contínua dos professores parecem não dar conta de 

ensinar os saberes necessários à docência, pois a formação identitária do professor, a 

continuação e a solidificação da aprendizagem da docência se dão no meio da 

problemática, na experimentação de sucessos e fracassos. (Placo e Sousa, 2006). Além 

disso, a relação entre a prática e a teoria parece não existir e os conhecimentos são 

trabalhados na perspectiva do senso comum. 

Consideramos as Sessões Reflexivas um momento ímpar para que o professor 

reveja e retome a sua própria formação. Concordamos com Medeiros (2007, p.131), 
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quando enfatiza que “[...] a formação não se constrói por acúmulos de curso, e 

conhecimentos, ou de técnicas, mas por meio de trabalhos reflexivos sobre as práticas 

docentes que provocam o movimento permanente da identidade profissional”. 

Apontamos então para a necessidade de acontecer mudanças nas instituições 

que oferecem a formação inicial, como também no processo de formação continuada. O 

professor precisa adquirir os conhecimentos básicos necessários a profissão e o 

significado de ser professor numa realidade como a nossa. Dessa forma, estaremos 

ajudando na construção de uma escola, na formação de um profissional que estará 

contribuindo para que as mudanças necessárias ocorram. 

Nessa perspectiva, fica o questionamento sobre como o professor pode 

desenvolver uma ação efetiva, trabalhando com conceito sem receber a devida 

formação. Como construir o caminho que lhe é exigido, sem os instrumentos 

necessários? 

Entendemos que no contexto atual, não é mais possível uma formação 

mecânica e linear. “O ato educativo de ensinar deve ser compreendido como parte 

integrante de um sistema social em mudança” (IBIAPINA, 2003, p.54). Assim, é 

necessário que as instituições que formam os profissionais professores possibilitem um 

processo condizente com o atual contexto, ou seja, um processo que valorize a 

capacidade de pensar teoricamente e refletir sobre o seu fazer de maneira crítica e 

colaborativa. Dessa forma, poderá favorecer o desenvolvimento do seu pensamento e do 

seu aluno que precisa ser instigada para aprender a resolver os problemas escolares e da 

sua vida social. 

É evidente que um trabalho efetivo não depende apenas do processo de 

formação inicial, depende também do senso de compromisso e responsabilidade, da 

vontade e do desejo de fazer cada vez melhor a atividade de ensinar. Enfim, da tomada 

de consciência da sua importância no contexto educacional, como também do 

conhecimento do universo do aluno com o qual trabalha; conhecimento esse que é 

adquirido na prática cotidiana, mas precisa ser repensado de forma que aconteça de 

maneira sólida e efetiva. 

Pensar conceitualmente não acontece por acaso. O conceito nasce tanto das 

relações formais, como das relações informais. A escola e o professor precisam 

trabalhar os conceitos formais. Temos clareza de que a história de vida do professor é 

um aspecto importante para o desenvolvimento da sua prática. Nesse sentido, a 

autobiografia foi um instrumento que trouxe à tona elementos significativos para a 



181 
 

compreensão dos partícipes colaboradores: suas vidas, suas histórias, suas ideias, 

valores, conhecimentos e saberes. Afinal,  

 
 

Para que a formação de professores possa constituir-se em um processo de 
desenvolvimento pessoal e profissional de fato, é imprescindível considerar 
os processos pelos quais eles se apropriam do conhecimento, as suas 
características pessoais e o seu conhecimento experiencial e profissional 
(SOLIGO, 2006, p. 27). 

 
 
Esse trabalho que hoje concluímos exigiu paciência, estudo, disciplina 

intelectual e reflexão. Foi realizado de forma coletiva e colaborativamente, o que se 

concretizou numa atividade bastante proveitosa para todos os professores partícipes. 

Entendemos a aprendizagem como um processo individual, pessoal, mas ao mesmo 

tempo, resultado de conquistas coletivas. Pela parceria é possível um nível muito mais 

elevado de conhecimento ao que se poderia conquistar sozinho, pois com a 

potencialização dos conhecimentos de cada profissional fica mais fácil responder aos 

desafios (SOLIGO, 2006).  

Entretanto é necessário muito cuidado no sentido de compreender que isso só 

vai acontecer se a ação do professor for sistematicamente organizada e intencional, se a 

sua formação, tanto inicial, como contínua, possibilitar essa construção. 

Não podemos mais manter o ensino superior, os cursos de formação de 

professores, da maneira como se encontram: fragmentados e sem atender às reais 

necessidades e interesse da sociedade. É necessária um a formação conceitual, refletida 

que forneça parâmetros para que o professor possa desenvolver sua atividade com 

coerência e competência. 

Foi nessa direção que desenvolvemos essa pesquisa, a partir da 

autoprovocação, buscamos refletir e entender como se deu o nosso processo de 

formação profissional e de que forma os estudos sobre o pensamento estiveram ou não 

presentes nesse processo, entendendo o efeito que isso pode causar na aprendizagem e 

no desenvolvimento do pensamento do aluno com o qual lidamos.  

Mais do que nunca estamos convictos de que o desenvolvimento do 

pensamento do professor possibilitará de certa forma a qualidade do ensino oferecido, 

uma vez que implicará no desenvolvimento do pensamento do aluno. Contudo, 

reafirmamos que a nossa formação inicial e constante atualização é quem vai nos fazer 

compreender o real sentido do nosso fazer e a repercussão na aprendizagem do alunado.  
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A formação profissional acontece na relação ensino-aprendizagem, onde 

aprender requer uma elaboração pessoal, marcada pelas experiências e vivências 

anteriores dos professores. O repertório de conhecimentos acumulados é quem faz com 

que haja uma aproximação com os novos conhecimentos e novas experiências sejam 

vividas. Isso faz com que percebamos as dificuldades e outras formas de fazer com que 

a ações desenvolvidas provoquem mudanças e um novo olhar sobre a ação pedagógica. 

As mudanças políticas, sociais e econômicas interferem no ser do aluno, e isso 

exige um novo perfil de professor, no sentido de atender às necessidades e acompanhar 

as novas demandas e exigências a partir da ressignificação do seu trabalho. Para isso, é 

necessário um novo modelo de formação profissional, onde a reflexão crítica sobre os 

aspectos teóricos e práticos seja uma constante.  

Durante esse trabalho não fizemos mágica, nem os resultados colhidos estão 

atrelados ao nada. Ao contrário, tudo que o que vivemos e colhemos foi construído ao 

longo da nossa formação e desse período de colaboração e construção. Nessa 

perspectiva, consideramos que o fato de na maioria das vezes não termos conseguido 

formular conceitualmente o que é pensamento, faz parte de um processo como esse. 

Precisaríamos de muito mais tempo, de muito mais momentos de estudo. Enfim, 

acreditamos que uma maior fundamentação e reflexão permanente, uma formação do 

professor voltada para as demandas atuais, com muita consistência e efetividade e que 

trabalhe a formação conceitual poderá possibilitar que elementos importantes sejam 

internalizados, e que a ação desenvolvida com os nossos alunos seja, também, muito 

mais efetiva e consistente. 

Só nos resta, enfim, continuar estudando e aprofundando nossos 

conhecimentos, buscando respaldo para subsidiar as ações desenvolvidas no contexto da 

escola e da sala de aula. 
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ANEXO A 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÒS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISA: A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E O DESENVOLVIMENTO DO 
PENSAMENTO TEÓRICO 

LOCAL DA PESQUISA: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARNALDO 
MONTEIRO 

PARTÍCIPES: LENIRA/DAPAZ/SIMONE//AIENE 
 

 
CONVITE E ESCLARECIMENTOS SOBRE A PESQUISA 

 

 
Você está sendo convidado para participar como voluntário de uma pesquisa. 

Você precisa decidir se quer participar ou não. Por favor, não se apresse em tomar a 

decisão. Leia cuidadosamente o que se segue, escute o que temos a dizer e pergunte 

sobre qualquer dúvida que tiver. O estudo está sendo coordenado pela professora Maria 

da Paz Siqueira de Oliveira. Após todos os esclarecimentos obtidos e informações a 

seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine o Termo de Participação em duas 

vias. Uma delas é sua, a outra é da responsável pela pesquisa. Em caso de dúvida você 

poderá procurar o Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) ou o próprio pesquisador responsável. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 
 

 
TÍTULO DO PROJETO: Aprender a pensar: estudo da relação entre formação docente 

e desenvolvimento do pensamento 
 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Maria da Paz Siqueira de Oliveira 
 
ENDEREÇO INSTITUCIONAL: Escola Municipal Professor Arnaldo Monteiro 
 
TELENONE PARA CONTATO: 3217479/ 88148011 
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DESCRIÇÃO DA PESQUISA 
 

 
 

Este projeto faz parte da Base de Pesquisa “Currículos, Saberes e Práticas 
Educativas”, da linha de pesquisa “Práticas Pedagógicas e Currículos” do Programa de 
Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Propõe-se a 
execução de uma pesquisa colaborativa a ser realizada com os professores da Escola 
Municipal Professor Arnaldo Monteiro. Pretendemos desencadear um processo de 
reflexão, tendo em vista a compreensão de como se dá a relação entre a formação 
continuada dos professores e o desenvolvimento do seu pensamento.  Nessa perspectiva, 
estaremos reconstruindo os processos formativos, identificando os elementos que 
interferem na nossa prática e o estágio de pensamento em que nos encontramos. Nessa 
direção formulamos a seguinte questão de investigação: Qual a relação entre a formação 
continuada dos professores do Ensino Fundamental e o desenvolvimento do seu 
pensamento? 

Em função do exposto, mais uma vez gostaríamos de saber do seu interesse em 
integrar-se a esse processo de formação, estudo e pesquisa. 

 
ANEXO B 

 

 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO COLABORADOR 

 
 

 
Eu,-----------------------------------------------------------------------------------, professora do-
-------- ano do Ensino Fundamental   ou --------------- nível da Educação Infantil, RG nº-
---------------- abaixo-assinado, concordo em participar da pesquisa: “ A  formação do 
professor e o desenvolvimento do seu pensamento teórico”. Tive pleno 
conhecimento das informações que li ou que foram lidas para mim descrevendo o 
estudo citado. Discuti com a professora Maria da Paz Siqueira de Oliveira sobre a 
minha decisão de participar dessa pesquisa. Ficaram claros para mim quais são os 
propósitos do estudo, procedimentos a serem realizados, os prós e os contras, as 
garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também 
que a minha participação é isenta de despesas. 
 
 
Natal, ------------- de ----------------de---------------------------- 
 
Pesquisador responsável:- ----------------------------------------- 
Colaborador:- ------------------------------------------------------- 
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ANEXO C 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISA: APRENDER A PENSAR: ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE 
FORMAÇÃO DOCENTE E DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO 

LOCAL DA PESQUISA: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARNALDO 
MONTEIRO 

PARTÍCIPES: LENIRA/DAPAZ/SIMONE                                                                                                            
/AIENE 

 
 
 
Ficha de identificação dos professores partícipes 
 
1) Nome: ______________________________________________________________ 
 
2) Série que leciona/ função que exerce: 
______________________________________________________________________ 
 
3) Tempo de serviço como professora: 
______________________________________________________________________ 
 
4) Curso de graduação: 
______________________________________________________________________ 
 
5) Curso de pós-graduação: 
______________________________________________________________________ 
 
6) Nome ou codinome a ser utilizado na pesquisa: 
______________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


